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KONCERTAS. Anykščių menų 
centras gruodžio 11 dieną 17 valan-
dą kviečia į fortepijoninės muzikos 
koncertą, kurią atliks Jurgis Karnavi-
čius. Programoje: R. Schumann, C. 
Debussy, F. Chopin. Renginys vyks 
Sakralinio meno centre (Vilniaus g. 
11, Anykščiai). Bilieto kaina 10 Lt 
/ 2,90 EUR. Studentams, mokslei-
viams, senjorams 5 Lt / 1,45 EUR.

Teismas. Pirmadienį Panevėžio 
administracinis teismas nagrinė-
jo buvusio Anykščių policininko 
Stepono Raišuočio bylą. Buvęs pa-
reigūnas bylinėjasi su Utenos aps-
krities vyriausiuoju policijos ko-
misariatu dėl jo atleidimo iš darbo.  

Nedirbs. Pirmadienį, antrojoje 
dienos pusėje, Anykščių rajono sa-
vivaldybės tinklalapyje dar nebuvo 
paskelbta šios savaitės rajono va-
dovų darbotvarkė. Prasidėjo kalė-
dinės atostogos?

Nepartinis. Šeštadienį baigėsi 
kovo 1-ąją vyksiančių savivaldos 
rinkimų dalyvių registracija. Vie-
nintelis anykštėnas Arūnas Liogė 
Vyriausioje rinkimų komisijoje už-
registravo savo rinkimų komitetą, 
taigi jis bus vienintelis nepartinis 
kandidatas į Anykščių merus. 

Susituokė. Lapkričio mėnesį su-
situokė 4 poros. Dvi poros tuokėsi 
Civilinės metrikacijos skyriuje ir 
dvi bažnyčiose. Jauniausiai nuota-
kai 27 metų, o jauniausiam jauni-
kiui - 24. Vyriausiai nuotakai - 32 
metai, vyriausiam jaunikiui - 36. 
4 vyrai ir 3 moterys tuokėsi pirmą 
kartą, o 1 moteris - antrą

Laikraštis. Dalį skaitytojų šešta-
dienio „Anykšta“ pasieks tik šian-
dien. Dėl techninių kliūčių spaus-
tuvėje laikraštis į Anykščių paštą 
šeštadienį buvo atvežtas vėliau. Į 
rajono paštus laikraščius vežančios 
pašto mašinos nepalaukė vėluo-
jančios „Anykštos“. Atsiprašome 
skaitytojų, nors redakcija čia nie-
kuo dėta. Dėl tos pačios priežasties 
kelias dienas vėluodami per paštą 
skaitytojus pasiekia ir kiti šalies lai-
kraščiai . 

Kopijuojame. Vienos kopijos iki 
A 4 formato kaina 25 ct/ (0,07 Eur)

ruginukė“, o parduodant trauktinių 
verslą, pirkėjas įgis teisę į prekės 
ženklus „Bobelinė“, „Božolinė“, 
„Pelyno“, „Labanoro“, taip pat 
žaliavas, medžiagas, pusgaminius, 
atsargų likučius. Anykščiuose iš 
šių prekinių ženklų buvo gamina-
mos tik „Labanoro“ trauktinės. O 
ir šios trauktinės po kelerių metų 
pertraukos vėl pradėtos pilstyti šių 
metų vasarą. Pagrindiniai „Anykš-
čių vyno“ gaminiai yra „Vorutos“ 
linijos natūralūs vaisių-uogų vynai. 
Taip pat Anykščių gamykla gamina 
spirituotus vynus bei punčą.

„Anykščių vynas“ iki 2004 m. 
buvo valstybinė įmonė. Po to ją 
privatizavo „Alita“, kurią valdė 
keturi fiziniai asmenys. Paskutiniu 
metu „Anykščių vynas“ priklausė 
„Swedbanko“ antrinei įmonei bei 
Vytautui Junevičiui. Klestėjimo 
laikais „Anykščių vyne“ dirbo 
tūkstantis žmonių, dabar – 60.

Per 9 šių metų mėnesius „Anykš-
čių vyno“ pardavimai siekė 9 mln. 
Lt, tačiau įmonė dirbo nuostolingai 
– per 9 mėnesius patirta 300 tūkst.
Lt nuostolio.  

„Anykščių vynas“ – jau 
„Mineralinių vandenų“ turtas 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Konkurencijos taryba penktadienį leido „Mineraliniams vandenims“ įsigyti iki 100 proc. „Alitos“ 
akcijų su sąlyga, kad bus parduotas „Alitos“ degtinių ir trauktinių gamybos bei prekybos verslas 
– šiuos produktus gamina „Mineralinių vandenų“ valdomas stipriųjų gėrimų gamybos lyderis Kau-
no „Stumbras“. Sandorio vertė - 19,5 mln. eurų (67,33 mln. litų). Kartu su „Alita“ į „Mineralinių 
vandenų“ rankas perėjo ir AB „Anykščių vynas“.

„Anykščių vynas“ tapo didžiulio alkoholio gamybos koncerno dalimi. Anykščių įmonę bei „Alitą“ 
valdys „Stumbro“ savininkai.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
prekių ženklai „Gera“, „Ledo“, 
„Karalius Mindaugas“, „Gintarinė 
tradicinė“, „Stumbrinė“, „Dzūkiška 

dalis anykštėnų gaminamos pro-
dukcijos yra vynai. Atsisakant „Ali-
tos“ degtinių verslo, būtų parduoti 

Teoriškai draudimas gaminti 
trauktines ir degtinę „Anykščių 
vynui“ nėra reikšmingas – didžioji 

Laureatas žvyro 
pirkti 
nežadėjo

Vairavo 
neblaivūs

Naujai policijos paskelbtame 
neblaivių vairuotojų sąraše – 
dešimt pavardžių.

Poetui Gintautui Dabrišiui 
įteikta 10 tūkstančių litų Anta-
no Baranausko premija.

Medžiotojai eitų kariauti. 
Bet kurioje pusėje?

Zenonas MAMENIŠKIS, 
šaulys: „Ukrainos pavyzdžiai 
rodo, kad gali atsirasti kokių 
gudručių ir imti daryti savo 
tvarką.“

Kavarskas 
balsuos už 
policininkus

Šaltinio gatvė - kaip Bermudų 
trikampis Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Savaitgalį Anykščiuose buvo taip slidu, kad Anykščių priešgaisrinė 
gelbėjimo tarnyba net du kartus važiavo į tą pačią gatvę padėti ant ke-
lio neišsilaikiusiems vairuotojams. Tiesa, gelbėtojams reikėjo važiuoti 
vos pora šimtų metrų – į šalia jų būstinės esančią Šaltinio gatvelę.

Ir pirmadienį Anykščių Šaltinio gatvėje vietomis dar buvo sli-
du.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

Šeštadienio pavakarę automobilis 
„Audi“ Anykščiuose, Šaltinio gatvėje, 
pakibo ant kelkraščio, siūbavo. Vidu-
je sėdėjo trys jaunuoliai – mergina ir 
du vaikinai, kurie be pagalbos negalė-
jo išlipti iš automobilio. Iškviesti gel-
bėtojai automobilį prilaikė ir ekipažas 
iš jo išsikapanojo. Paskui gelbėtojai 
ištraukė ir patį automobilį.

Pasak Anykščių priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos viršininko Sauliaus 
Slavinsko, Šaltinio gatvelė buvusi to-
kia slidi, kad vietoje sukosi ir gelbėto-
jų automobilio ratai, ir prieš iš griovio 
traukiant „Audi“, gelbėtojams teko 
pasižvyruoti kelią savo automobiliui.

Sekmadienį Šaltinio gatvės grio-
vyje atsidūrė „Toyota“. Tiesa, prane-
šama, jog gelbėtojai atvykę į įvykio 

vietą tik atjungė automobilio akumu-
liatorių – daugiau pagalbos jo vairuo-
tojui neprireikė.

Šaltinio gatvė išklota trinkelėmis, 
tačiau, pasak Anykščių savivaldybės 
administracijos Vietinio ūkio skyriaus 
vedėjo Alberto Miškinio, ant trinkelių 
dangos negalima tik druskos pilti. O 
žvyro-smėlio mišiniu, kai būna slidu, 
barstyti privaloma ir gatves su trinke-
lių danga. 

Mažesniąsias Anykščių miesto ga-
tves prižiūri UAB „Ukmergės vers-
mė“, o pagrindines gatves – Utenos 
regiono keliai.

„Nėra mieste tokių gatvių, kurių 
negalima žvyruoti arba, kitaip tariant, 
kurių galima neprižiūrėti.“ – „Anykš-
tai“ teigė A.Miškinis.
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Temidės svarstyklės

„Paradoksas toks, kad A. Bara-
nausko premija iki šiol nebuvo įteikta 
nė vienam poetui. G.Dabrišius gy-
vena pirmapradžiame pasaulyje, kur 

Laureatas žvyro pirkti 
nežadėjo

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Penktadienį Anykščių viešojoje bibliotekoje mūsų savivaldybės 
įsteigta 10 tūkstančių litų Antano Baranausko literatūrinė premi-
ja už poezijos knygas „Joju vienas“ ir „Upė Jekaterinai“ įteikta  
mažai žinomam poetui iš Prienų rajono Gintautui Dabrišiui.

nėra nuodėmės “,- pristatydamas po-
etą kalbėjo G. Darbišiaus knygas lei-
džiančios “Kauko laiptai” leidyklos 
direktorius Viktoras Rudžianskas ir 

stebėjosi, kaip jis jame išliko „iki 
nuplikimo“. Direktorius pavadino 
laureatą vieninteliu tikru lietuviško 
dzeno meistru ir teigė, kad jo kalba, 
atsiimant „Poezijos pavasario“ lau-
reato premiją, ilgai bus nepralenkta. 
„Kai pagalvoji, kas čia yra – dvi ma-
šinos žvyro“,- perteikė G.Dabrišiaus 
žodžius leidyklos direktorius. Tiesa, 
jis atskleidė dar vieną detalę, pasi-
rodo, G.Dabrišiaus knyga, pristatyta 
A.Baranausko literatūrinei premi-
jai „Joju vienas“, jau yra laimėjusi 
S.Nėries premiją. 

Laureatą sveikino Anykščių meras 
Sigutis Obelevičius, kuris sakė, kad 
pirmiau susipažino su G.Dabrišiaus 
broliu, kuris tyrinėja vilkus.

Pats G.Dabrišius sakė, kad gerai 
pažįsta Anykščių kraštą, o eidamas 
į tarybinę armiją vežėsi vienintelę 
knygelę – A.Baranausko „Anykščių 
šilelį“. 

„Gamta leidžia pažvelgt ir į savo 
sielą. Atsiėmiau tėvų žemes, pasi-
stačiau namuką, ten ir gyvenu, pusę 
knygos parašiau prie žibalinės lem-
pos, dabar jau ir elektrą įsivedžiau. 
Kai prisiminiau, kad ir V.Kudirka 
himną parašė prie žibalinės lempos, 
tai nustojau ant žibalo kvapo pykti“,- 
kalbėjo laureatas. Beje, jis juokais 
pasiskundė, kad anoje Nemuno pu-
sėje link Suvalkijos tėra likęs vienin-
telis Rašytojų sąjungos narys. 

Laureato kūrybą premijos įteikimo 
vakarą skaitė pats autorius bei literatė 
Laima Petronienė, o renginio pabai-
goje skambėjo Aistės Smilgevičiūtės 
ir grupės „Skylė“ koncertinė progra-
ma, skirta K. Donelaičio jubilieji-
niams metams „Su daina per „Me-

tus“. Vakarą vedė rašytojas, kilęs iš 
Anykščių krašto,Vidmantas Kiaušas-
Elmiškis. Dainą laureato eilėraščio 
žodžiais atliko J.Biliūno gimnazijos 
moksleivė Deimantė Kavaliauskai-
tė. Renginyje dalyvavo poetas, šios 
premijos skyrimo komisijos narys, 
Rimantas Vanagas ir abu Seimo na-
riai - Sergejus Jovaiša ir Ričardas 
Sargūnas.

Renginyje, įskaitant sveikintojus 
ir bibliotekininkus, dalyvavo apie 40 
žmonių.

Anykščių meras Sigutis Obelevičius gyrėsi, kad pažįsta poeto 
brolį gamtininką, ir Gintautui Dabrišiui įteikė gėlių ir premijos 
skyrimo sertifikatą.

Septintą dešimtmetį įpusėjęs 
Gintautas Dabrišius džiau-
gėsi, kad Anykščiai yra apgy-
vendintas kraštas, o ne Vilka-
viškis, kur tušti laukai. 

Autoriaus nuotr. 

Pasak Anykščių socialinių paslaugų 
centro direktorės Jolantos Pleškienės, 
Paramos šeimai tarnybos socialiniai 
darbuotojai jau antrus metus dalyvau-
ja projekte „Vaikų svajonės“.

“Socialiniai darbuotojai renka 
vaikų, augančių socialinės rizikos 
šeimose norus ir svajones, kurios pu-
blikuojamos projekto tinklalapyje, 
taip sudarydami sąlygas geros valios 
žmonėms įgyvendinti vaikų sva-
jones, - sakė J. Pleškienė. – Šiemet 
spalio mėnesį pateikėme 146 anykš-
tėnų vaikų svajones. Džiugu, kad 
visas vaikų svajones žmonės nupir-
ko iki gruodžio pirmosios. Vilniškė 
įmonė „General Financing“ padėjo 
išsipildyti net 52 – jų anykštėnų vai-

Su vaikais bendravo Dakaro 
ralio dalyvis

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Penktadienį į Anykščių menų inkubatorių atvyko legendinio 
Dakaro ralio lenktynininkas Benediktas Vanagas. Jis su partne-
riais socialiai remtinų anykštėnų šeimų vaikams atvežė dovanų, 
išpildė net 52 – jų  vaikų svajones. 

kų svajonėms. Šios įmonės komanda 
sausio 4 – ąją trečiąjį kartą startuos 
Dakaro ralyje, tad džiaugiamės, kad 
mūsų vaikams tiek laiko paaukojo 
lenktynininkas B. Vanagas, vaikams 
papasakojęs apie ralį ir atsakęs į jų 
klausimus“.

Beje, centro darbuotojai net nežino, 
kas nuperka vaiko svajonę, jei nupir-
kęs asmuo ar įmonė nesuteikia apie 
save informacijos. Kaip pastebėjo J. 
Pleškienė, dažniausia geradarių pa-
vardės sužinomos jau po Naujųjų. 

Tuo tarpu B.Vanago bolidas „To-
yota Hilux“ jau keliauja per Atlantą 
į Pietų Ameriką, o lenktynininkas su 
komanda išskris gruodžio 29 – ąją. 
Dakaro ralis, kuriame lenktynininkai 

Anykščių krašto socialiai remtinų šeimų vaikus lenktynininkas 
Benediktas Vanagas (pirmas iš kairės) ir „General Financing“ 
įmonės generalinis direktorius Konstantinas Balakinas (centre) 
ne tik išpildė vaikų svajones, tačiau pradžiugino juos ir nuo-
traukomis iliustruotu pasakojimu apie Dakaro ralį. 

Autoriaus nuotr. 

Smurtas I. Gruodžio 6 d. apie 0.10 
val. namuose, esančiuose Anykščių raj., 
Kavarsko sen., neblaivus (2,51 prom.) 
sutuoktinis, gimęs 1966 m., suko mote-
riai, gimusiai 1971 m., ranką. Įtariama-
sis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Smurtas II. Gruodžio 3 d. apie 
9 val., namuose, esančiuose Anykš-
čiuose, Dariaus ir Girėno g., neblaivus 
sutuoktinis, gimęs 1957 m., konflikto 
metu stumdė ir kelis kartus kumščiu 
sudavė į galvą moteriai, gimusiai 1978 
m. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę. 

Smurtas III. Gruodžio 3 d. apie 
0.30 val. namuose, esančiuose Anykš-
čių raj., Troškūnų sen., konflikto metu 
vyriškis, gimęs 1984 m., naudojo fizinį 
smurtą sugyventinės, gimusios 1980 
m., atžvilgiu. Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę. 

Vidas Pilibaitis (1979) rugsėjo 
14 d. Anykščiuose, J. Biliūno ga-
tvėje, neblaivus (0,58 prom.) vaira-
vo automobilį. Jam paskirta 1 000 
Lt bauda ir atimta teisė vairuoti  
transporto priemones 12 mėn. Ra-
mūnas Rinkevičius (1973) rugsėjo 
21 d. Anykščių raj., Debeikiuose, 
vairavo automobilį būdamas ne-
blaivus (2,99 prom.). Jam skirta 2 
000 Lt bauda ir atimta teisė vairuoti  
transporto priemones 24 mėn. Vir-
gilijus Imbrasas (1966) rugsėjo 27 
d. Anykščiuose, Šaltupio g., vaira-
vo automobilį būdamas neblaivus 
(1,69 prom.) ir neturėdamas teisės jį 
vairuoti (vairuotojo teisės atimtos). 

Vairavo neblaivūs
Naujai policijos paskelbtame neblaivių vairuotojų sąraše – de-

šimt pavardžių.
Jam paskirtas 22 parų administraci-
nis areštas ir konfiskuota transporto 
priemonė.

Arvydas Katuoka (1952) liepos 
25 d. Anykščiuose, Liūdiškių g., 
vairavo automobilį būdamas ne-
blaivus (0,53 prom.). Jam paskirta 1 
000 Lt bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 12 mėn. Dai-
nius Ušackas (1974) rugsėjo 29 d. 
Anykščių raj., Šerių k., vairavo au-
tomobilį būdamas neblaivus (0,66 
prom.). Jam paskirta 1 100 Lt bau-
da ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 13 mėn. Gediminas Ky-
bartas (1979) spalio 6 d. Anykščių 
raj., kelyje Andrioniškis-Padvarnin-

kai-Viešintos, vairavo automobilį 
būdamas neblaivus (0,59 prom.) ir 
neturėdamas teisės vairuoti. Jam 
paskirta 4 000 Lt bauda. Jurijus 
Zelevas (1971) spalio 13 d. Anykš-
čių raj., Troškūnuose, vairavo au-
tomobilį būdamas neblaivus (0,55 
prom.). Jam paskirta 1 000 Lt bauda 
ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 12 mėn. Kęstutis Janulis 
(1967) spalio 13 d. Anykščių raj., 
Troškūnuose, vairavo automobilį 
būdamas neblaivus (1,39 prom.). 
Jam paskirta 1 000 Lt bauda ir atim-
ta teisė vairuoti transporto priemo-
nes 12 mėn. Eimantas Radzevičius 
(1994) spalio 18 d. Anykščių raj., 
Šlavėnų k., vairavo automobilį bū-
damas neblaivus (1,21 prom.). Jam 
paskirta 1 000 Lt bauda ir atimta tei-
sė vairuoti transporto priemones 12 
mėn.        -ANYKŠTA 

pragariškom sąlygom per dvi savai-
tes dykumomis ir kalnais nuvažiuoja 

apie 9000 kilometrų, prasidės 2015 – 
ųjų sausio 4 – ąją.

Rinkimai. Šeštadienį baigėsi 
terminas pateikti prašymus re-
gistruoti savarankišku politinės 
kampanijos 2015 metais vyksian-
tiems savivaldos rinkimams da-
lyviu. Paskutinės dienos popietės 
duomenimis, buvo užregistruoti 
287 tokie dalyviai, pranešė Vy-
riausioji rinkimų komisija (VRK). 
Politinės kampanijos dalyviais 
Vyriausiojoje rinkimų komisijoje 
užsiregistravo 24 partijos. Pagal 
jų teikimus taip pat užregistruotas 
181 kandidatų į savivaldybės tary-
bas sąrašas ir 12 politinių partijų 
iškelti kandidatų į savivaldybės ta-
rybos narius - merus. Iki gruodžio 
6 dienos savarankiškais politinės 
kampanijos dalyviais užsiregistra-
vo 55 visuomeniniai rinkimų ko-
mitetai bei 15 asmenų, numatančių 
savarankiškai išsikelti kandidatais 
į merus. Dar keletas savarankiškų 
politinės kampanijos dalyvių, ku-
rie reikalingus dokumentus VRK 
pateikė baigiantis darbo dienai 
gruodžio 6-ąją, bus užregistruota 
kitą savaitę.

Eksportuos. Turistų Meka ta-
pęs Egiptas patvirtino Lietuvos 
valstybinei maisto ir veterinarijos 
tarnybai, kad lietuviška jautiena 
atitinka reikalavimus, todėl ga-
lės būti eksportuojama į Egiptą.  
„Šiuo metu gyvulininkystė - viena 
prioritetinių žemės ūkio šakų, todėl 
daug dėmesio skiriama galvijų au-
ginimui. Lietuvos gaminiai visuo-
met buvo ir yra aukštai vertinami 
pasaulinėse rinkose, o gautas pa-
tvirtinimas iš Egipto dėl jautienos 
- puikus įrodymas, kad Lietuva 
gali patekti į mums kol kas mažai 
žinomas rinkas“, - sakė žemės ūkio 
ministrė Virginija Baltraitienė. 

Biudžetas. Seimo opozicijos ly-
deris Andrius Kubilius mano, kad 
Seimo Pirmininkė Loreta Grauži-
nienė, atsižvelgdama į opozicijos 
pareiškimą, turi sustabdyti biudžeto 
įstatymo pasirašymo procedūrą tol, 
kol opozicijos pareiškimo neišna-
grinės Seimo Etikos ir procedūrų 
komisija. „Seimo Pirmininkė Loreta 
Graužinienė skelbia, kad ji nekreips 
dėmesio į opozicijos pareiškimą, 
kurį pasirašė daugiau nei 1/5 Seimo 
narių ir kuriame nurodoma į šiurkš-
čius Seimo statuto pažeidimus, 
priimant Valstybės ir savivaldybių 
biudžeto įstatymą. Pagal Seimo sta-
tutą, tokio pareiškimo paskelbimas 
automatiškai reiškia, kad Seimo Pir-
mininkė turi sustabdyti priimto biu-
džeto įstatymo pasirašymo proce-
dūrą tol, kol opozicijos pareiškimo 
neišnagrinės Seimo Etikos ir pro-
cedūrų komisija. Seimo Pirmininkė 
skelbia, kad ji nepaisys Seimo statu-
to. Tai reikštų, kad Seimo Pirminin-
kė šiurkščiai laužo Seimo statutą ir 
taip elgtis verčia atsakingus Seimo 
kanceliarijos pareigūnus“, - sakė A. 
Kubilius. 

Parama. Europos Komisija 
(EK) ketina kompensuoti iki 75 
procentų Lietuvos išlaidų, patirtų 
vykdant kiaulių maro prevenci-
ją. Už išlaidas, vykdant afrikinio 
kiaulių maro priemones, mūsų ša-
lis gaus 1,937 mln. eurų (daugiau 
kaip 6,6 mln. litų) paramą. „Ši 
parama - tai beprecedentis įvykis 
paramos skirstyme, Lietuvai yra 
padaryta išimtis, kuri buvo pasiek-
ta ilgų ir atkaklių derybų metu. Af-
rikinis kiaulių maras palietė ne tik 
Lietuvą, mes esame buferinė zona, 
sauganti visą Europą“, - sako že-
mės ūkio ministrė Virginija Bal-
traitienė.
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“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

komentarai

do - patys išsilakstome kas kur. Kas 
pabėgti nebegali, tegu nesigraužia: 
firmos yra, į kapus pavėžės, užkas ir 
paminklą uždės. Requiem Lituani-
cum ! Lento, bet užtikrintato...“

@ „Buvusi“ („Danutei“): „Tiek 
žmonių jau gal 15 metų nebuvo su-
kvietę nei kandidatai į seimą, nei kiti 
politikai. Tai rodo, kad žmonės pasi-
tiki meru Sigučiu. Pagaliau ne vienas 
meras tiek daug žmonėms ir nenuvei-
kė: beveik visur nugelezintas vanduo, 
didesnėse gyvenvietėse atsirado van-
dentiekis, kanalizacija, renovuotos 
mokyklos, bendruomenių centrai, 
naujos gatves ir šaligatviai. Tik visiški 
debilai to gali nematyti“.

@ „Iš kaimo“ („Buvusiai“): 
„Būtų keista, jei tas nebūtų padaryta. 
Kai Europa seikėjo tiek pinigų, tai 
jokio skirtumo, kas valdžioje, jie vis 
tiek būtų įsisavinti. O kai reikės visus 
šituos objektus išlaikyti, apdrausti 
iš rajono biudžeto, va tada ir pasi-
matys, ko verta valdžia. O anksčiau 
tiek žmonių neateidavo į susitikimus 
su valdžia, nes daugelis darbus turė-
jo ir seniūnijose mažiau dirbančiųjų 
buvo“.

@ „???“: „Anykšta nieko nerašė 
apie mero patarėjus Milaknį ir Bau-
rą. Gal žinote, ar jie važinėjo po se-
niūnijas? Jei nevažinėjo, tai kaip tada 
patarinės?“

@ „Kalėdų seneliai“: „Kaimie-
čiams džiaugsmas, tik kad Kalėdų 
seneliai tuščiais maišais atvyko“.

@ „nu“: „Po metų Liogė važi-
nės“.

@ „Algis“: „Parvažiavus į Svėda-
sus gūdu, net autobusų stotelėje naktį 
šviesos nėra, taip buvo apie 1965 me-
tus. O valdžios žmonės šaunuoliai, 
gražios mašinos naujos“.

@ „ona“: „Troškūnuose žmonės 
kalba, kad suvarė bedarbius ir už-
skaičiavo dieną kaip už visuomenei 
naudingą darbą. O kitur buvo 20 ar 30 
žmonių. Koks procentas kelių šimtų 
gyventojų seniūnijai? Tai rodo, kad 
labai mažai kas valdžios pasiekimais 
tiki“.

@ „dalyvavau“: „Žmonės važiuo-
ja, kad pamatytų sovietinį gyvenimą į 
Grūto parką ir pinigus moka. Atvažia-
vo 3 komunistais ir kaip per partijos 
suvažiavimą pasisakė, kad bus bran-
daus socializmo pergalė. Ir viskas už 
dyką. Net tikras KGB-istas -dykai. 
Tetruko, kad KGB su meru, kaip seni 
komunistai, pasibučiuotų prie visų...“

(Komentatorių kalba netaisyta)
-ANYKŠTA

REKTORIUS“. 
@ „va“: „klounai ir lieka klou-

nais“.
@ „Danutė“: „Iš diskusijos karš-

tumo matyti, kad rajono vadovų vo-
jažai po rajoną buvo reikalingi. Ta-
čiau „Anykštai“ šie pasivažinėjimai 
- tik į gera. Pamatė žurnalistai, kuo 
žmonės gyvena, ir tai aprašė. Skai-
tydama supratau, kad seniūnijų cen-
truose dauguma gyventojų yra bedar-
biai arba pensininkai. Iš nuotraukų 
atrodo dauguma suvargę. Tikiuosi ir 
valdžia pamatė, kur nuvedė rajoną su 
turizmo prioritetais ir takais paupiais 
ir medžių viršūnėm. Kraštas nuskur-
dęs, žmonės pavargę, darbo nėra, už 
tai gražios valdiškos mašinos“.

@ „Kukutis“ („Danutei“): „Tai-
gi ir į Eurosojūzą, ir į Natą mes tam 
ir stojome, kad vyktų „taikus etninis 
valymas“. Nei kas šaudo, nei gau-

@ „manau“: „Reikėjo važinėti, 
kai buvot išrinkti, argi nesuprantat, 
laiko nepasuksit atgal...“

@ „kad jų nebūtų“: „nei kiek 
neraudočiau,jų darbo aš nematau, jie 
dirbo tik sau“.

@ „buvusi“: „Džiaugiuosi, nes 
susidariau vaizdą ir apie vadovus, ir 
apie rajono reikalus, nes iš spaudos 
nesuprasi, išsakiau savo problemas“.

@ „matai“ („buvusiai“): „Matai 
tu gabi - kartą nuėjai, valdžios kalbos 
paklausei ir tau viskas aišku“.

@ „manau“: „Gerai, kad rajono 
vadovai susitinka su gyventojais. Ga-
lėtų ir dažniau. Įsitikinau, kad visgi 
skiriasi pvz. dabartinio mero žinios, 
atsakomybė ir kai kurių kandidatų, 
pievas šnekančių per radiją... Tikrai į 
susitikimus su kandidatais neisiu“.

@ „Lina“: „KGB atrodo gražiau-
siai. Man patinka Putino Rusija ir DI-

Ar džiaugėtės, kad jus 
aplankė rajono vadovai?

Anykščių rajono meras konservatorius Sigutis Obelevičius ir 
socialdemokratai vicemeras Donatas Krikštaponis bei ADMINIS-
TRACIJOS DIREKTORIUS VILIUS JUODELIS aplankė visas 
rajono seniūnijas, kalbėjosi su vietiniais gyventojais, apžiūrinėjo 
seniūnijose esančius objektus. 

Portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje klausėme skaitytojų, 
ką jie mano apie rajono vadovų vizitus po seniūnijas? Ar valdžia 
tik tuščiai gaišta laiką? Reklamuojasi prieš rinkimus darbo metu? 
O gal jie visgi gilinasi, kokios gyventojų problemos, ir kuo dau-
giau vadovai važinės, tuo gyventojams bus tik geriau?

Zenonas MAMENIŠKIS, šau-
lys: „Visų pirma medžiotojams 
galioja Ženevos konvencija: kaip 
ginklo negali imti iki aštuonioli-
kos, taip ginklo nebegali imti ir 
nuo tam tikro amžiaus. Nuo kiek 
metų – nebepamenu. Jei per se-
nas paims ginklą, jis galėtų būti 
nušautas kaip „banditas“. Tad yra 
tarptautinė teisė. Šis pasiūlymas - 
eilinis bandymas surinkti papildo-
mų rinkėjų balsų. Juo labiau, kad 
jei medžiotojai būtų jungiami prie 
karinių dalinių – gautųsi cirkas. 
Jei taip norisi ginti tėvynę – tegu 
stoja į savanorius. Juo labiau, kad 
siūlantys šį įstatymą visi yra karo 
prievolininkai, tai šiaip ar taip jie 
būtų šaukiami į kariuomenę.

O medžiotajai, nors ir išmano 
ginklus, žino miškus, bet ar karo 
atveju netaptų kenkėjais ir diver-
santais? Juk ne paslaptis, kas ra-
jone valdo didžiulius kiekius gin-
klų – tai Alvydas Žala, kuris buvo 
kgbistas. O dabar įsivaizduokit, kai 
tarp vyresnių medžiotojų yra viso-
kių su įtartinais specialiųjų tarnybų 
šleifais, jie integruojami į mūsų ka-
riuomenės gretas... Mes jau seniau 
kalbėjome, kad karo atveju mūsų 
net daugelis nesugebėtų susirinkti 
– juk su KGB siejami medžiotojai 
turi modernius ginklus su optiniais 

Medžiotojai eitų kariauti. Bet kurioje pusėje?
Seimui pateiktas įstatymo projektas, pagal kurį medžiotojų klu-

bai ir būreliai, karo atveju, būtų priskirti Lietuvos kariuomenei. Po 
projektu pasirašė ir anykštėnas Seimo narys Sergejus Jovaiša.

„Anykšta“ klausė – kaip vertinate idėją medžiotojus, kaip žmo-
nes turinčius ginklus ir gerai pažįstančius miškus, karo atveju pri-
skirti kariuomenei?

taikikliais, tai kiek mūsų savanorių 
„nukeptų“ dar besirenkančių? Jau 
vien Ukrainos pavyzdžiai rodo, 
kad gali atsirasti kokių gudručių 
ir imti daryti savo tvarką. Todėl su 
tokiomis iniciatyvomis reikia elg-
tis labai labai atsargiai. Kol tylu ir 
ramu, tol kiekvienas gudrus nuo 
bačkos rėkauti“.

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
viršininkas, medžiotojas: „Galiu 
pasidžiaugti, kad su Sergejum Jo-
vaiša medžiojame tame pačiame 
klube ir šeštadienį mes, medžioto-
jai, apie tai diskutavome. 

Nematau galimybės kaip šis pa-
siūlymas galėtų būti įgyvendintas. 
Nemanau, kad ir Sergejus mato. 
Vertinu kaip konservatorių visiškai 
populistinį siūlymą. Nemanau, kad 
siūlymas virs realybe. 

Jei Lietuva įgyvendintų tokį siū-
lymą, tai turbūt būtų analogų netu-
rintis pasaulyje sprendimas. Kaip 
būtų galima medžiotojus prievarta 
užrašyti į kariuomenę? Tai kodėl 
tik medžiotojus, gal reikėtų tada 
įtraukti į kariuomenę visus, kurie 
turi leidimus ginklui? Juo labiau, 
nors yra medžiotojų, kurie turi mo-
dernius ginklus, bet dauguma me-
džioja su pačiais paprasčiausiais 
šautuvais. O jei kiltų karas, manau, 

šiaip ar taip daugelis medžiotojų 
įsijungtų į partizaninį karą“.

Kęstutis TUBIS, Lietuvos po-
licijos veteranų asociacijos pir-
mininkas, medžiotojas: „Aš ne 
prieš, kad medžiotojai būtų kariuo-
menės dalimi, bet yra daug aspek-
tų. Taip, medžiotojai moka valdyti 
ginklą, žino taisykles, šaudo tai-
kliai, karuose jie būna snaiperiais. 
Pavyzdžiui, Suomijos- SSRS kare 
suomių medžiotojai snaiperiai ypa-
tingai daug priešo karininkų nušo-
vė.

Bet automatiškai medžiotojų 
kariais daryti negalima. Didelė 
dalis medžiotojų jau yra pensinio 
amžiaus ir jiems jau nebe iki karo. 
Daug medžiotojų yra ūkininkai, 
gydytojai, daug jų net kariuome-
nėje nebuvo ir nežino nei taktikos, 
nei strategijos. Viskas turi būti 
pagrįsta trimis sąlygomis: žinoti, 
mokėti ir gebėti. Jei medžiotojai 
žino ir moka, tai negeba. Jei iššau-
ni ir bėgi – tai ne parengtis. O čia 
išryškėja kitas aspektas – šalyje 
daugybė karo rezervistų, statutinių 
pareigūnų veteranų, bet nėra vyk-
doma jokių apmokymų, ką jie tu-
rėtų daryti neramumų atveju, kaip 
elgtis karo atveju, kaip padėti gy-
ventojams. Žinios neatnaujinamos, 
nerengiami mokymai, o atnaujinti 
žinias būtina. Būtent šie žmonės 
galėtų būti tie, kurie vykdytų vidaus 
kontrolę. Reikia, kad nebūtų jokio 
preteksto neramumams kilti. Todėl 
tarnybos turi gerai dirbti savo dar-
bą. Į ką panašu, kai po 2012 metų 
uragano Ekstremalių situacijų ko-

misijos pirmininkas Vilius Juode-
lis, kai keliai nepravažiuojami, kai 
nėra elektros energijos, kai situaci-
ja ekstremali, pardavinėja karpius? 
Kas tada svarbiau? Ir tai tik vienas 
iš pavyzdžių. Tikrai žinau, kad ne 
viskas šalyje padaryta. Kaip atro-
do, kai gegužės 9- tą Vilniaus Rasų 
kapinėse juodai apsirengę ir Geor-
gijaus juosteles pasikabinę vyrai 
deda gėles ir vainikus? Kas būtų, 
jei kiltų neramumai, kurią pusę 
jie palaikytų? Todėl reikia didinti 
pasirengimą, skatinti žmones ne-
būti abejingais, kad jie patys apie 
įtartinas veiklas praneštų pareigū-
nams“.

Raimundas RAZMISLAVI-
ČIUS, verslininkas, medžiotojas: 
„Jei žiūrėti Ukrainos pavyzdį – be 
abejo, visi turi eiti ginti tėvynės, 
visi turi būti mobilizuoti. O šiaip 
medžiokliniai ginklai nepritaikyti 
karui, bet ir Lietuvos atveju, Sei-
mą ginti buvo ruošiamasi visomis 
priemonėmis. 

Be abejo, medžiotojai būtų rezer-
vas, bet vien mūsų klube yra keturi 
medžiotojai, kuriems per 70 metų. 
O kiek dar tokių, kuriem per 60? 
Jie jau kariauti negalėtų dėl am-
žiaus. Be to reikia ir fiziškai atitikti 
reikalavimus, kad eiti į kariuome-
nę. Nežinau, tai gali atsakyti medi-
kai, ar reikalavimai turėti ginklui ir 
eiti į kariuomenę yra tie patys. 

Pasakymas, kad medžiotojai taptų 
kariais, skamba patriotiškai, bet rea-
liai tam reikia atsakyti į daug klausi-
mų ir pasiruošti nebūtų taip papras-
ta“.  -ANYKŠTA

Pasveikino. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė ir Premjeras Algir-
das Butkevičius pasveikino Rūtą 
Meilutytę, Katare vykstančiame 
Pasaulio plaukimo čempionate, 
100 metrų krūtine plaukimo fina-
le iškovojusią antrąją vietą. „Dar 
vienas Tavo medalis yra geriausia 
dovana mums visiems. Mes tikė-
jome ir svajojame, o po čempio-
niško Tavo plaukimo - didžiuo-
jamės ir dėkojame, kad sutelki, 
įkvepi ir džiugini visą Lietuvą“, 
- sakoma šalies vadovės sveiki-
nimo laiške. Prezidentė jaunajai 
plaukikei palinkėjo stiprybės, sė-
kmės bei naujų pergalių.

Trečia. Europos Komisijos 
(EK) pateikti duomenys rodo, 
kad, gruodžio 1 d. registruotais 
duomenimis, Lietuvoje dyzelinių 
degalų kaina siekė 1190,26 euro 
už 1 tūkst. litrų, t.y. šalis laikoma 
trečia pagal žemiausias mažmeni-
nes dyzelinių degalų kainas visoje 
Europoje.

Kontrabanda. Pasieniečiams 
įkliuvo šiaulietis, iš Latvijos at-
gabenęs 110 tūkst. pakelių bal-
tarusiškų cigarečių. Šio kontra-
bandinio krovinio vertė - daugiau 
kaip 800 tūkst. litų. Šeštadienį 
Valstybės sienos apsaugos tarny-
bos (VSAT) Pakrančių apsaugos 
rinktinės Kriminalinės žvalgybos 
skyriaus ir Specialiosios paskir-
ties užkardos pareigūnai kartu 
su Klaipėdos teritorinės muitinės 
mobiliųjų grupių skyriaus parei-
gūnais Šiaulių rajono Meškuičių 
gyvenvietėje sustabdė iš Latvijos 
atvykusį vilkiką „Volvo FH“ su 
puspriekabe. Transporto paslau-
gas teikiančios uždarosios akci-
nės bendrovės vardu registruotą 
automobilį vairavo 52-ejų Šiaulių 
gyventojas.

Ultimatumas. Kremliaus už-
sienio politikos patarėjas Jurijus 
Ušakovas vakar pareiškė, kad 
Maskva priims arba pinigus, arba 
„Mistral“ klasės laivus. Anot jo, 
tik tai išspręstų konfliktą tarp 
Prancūzijos ir Rusijos. Dėl krizės 
Ukrainoje Prancūzijos prezidentas 
lapkričio 25 d. atidėjo „Mistral“ 
karinio laivo pristatymą Rusijai. 
„Mums tiktų abu pasirinkimai - 
arba laivai, arba pinigai. Turime 
atgauti išleistus pinigus“, - praė-
jus dviem dienoms nuo Prancūzi-
jos prezidento Fransua ir Rusijos 
prezidento Vladimiro Putino susi-
tikimo sakė J. Ušakovas.

Sankcijos. JAV sankcijų tiks-
las - sukurti sąlygas Rusijos re-
žimo pakeitimui, pirmadienį že-
muosiuose parlamento rūmuose 
- Valstybės Dūmoje - sakė užsie-
nio reikalų viceministras Sergejus 
Riabkovas. „Faktas neslepiamas, 
kad šių sankcijų tikslas yra su-
kurti socialines ir ekonomines 
sąlygas siekiant pakeisti Rusijos 
režimą“, - kalbėdamas apie Rusi-
jos ir JAV santykius sakė S. Riab-
kovas. Viceministro teigimu, ke-
lias iš dabartinės situacijos, kurią 
lėmė JAV sankcijos, užtruks daug 
metų. „Negaliu pasakyti, kad mes 
tapsime šaltojo karo scenarijaus 
liudininkais ar kiek ilgai tęsis 
dabartinė situacija. Tačiau vieną 
dalyką galiu pasakyti užtikrintai: 
kelias iš dabartinės situacijos, 
susidariusios dėl JAV sankcijų, 
truks daug metų“. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Atsisakė skirstytis

„Kino klubas“ gimė per pro-
jekto „Atrask savo kiną“ kūry-
bines kino dirbtuves, 2011 m. 
savaitę vykusias gimnazijoje. 
„Po jų jaunimas užsikrėtė kino 
magija ir nutarė:gimnazijoje 
turi būti kino klubas“,- pasakojo 
R.Miškinienė. Kas labai įdomu, 
šio klubo nariai yra ne tik gimna-
zijoje besimokantys moksleiviai, 
bet ir tie, kurie jau baigė gimna-
ziją ir studijuoja. Kitaip sakant, 
neformaliai veikiantis klubas su-
vienijo jaunimą. „Sunku tiksliai 
pasakyti, kiek dabar yra žmonių 
ir kaip juos skaičiuoti. Sakykim, 
dabartiniame mokinių sąraše 
yra 25, o jau baigusių, bet esant 
progai vis atvykstančių, yra dar 
11-a, nebūtinai klubo nariai yra 
tik mūsų gimnazistai, sakykim, 
vienas vaikinas niekada nesimo-
kė gimnazijoje, bet prisijungia 

„Kino klube“ veikla nesibaigia ir 
atsisveikinus su gimnazija

Nelaimė. Lietuvoje mokytojai jau 
streikavo net du kartus, o Anykščių 
mokyklose – nė karto. Tai aiškus 
Anykščių moksleivių diskriminavi-
mas ir kartu nelaimė. 

Deputatas. J.Biliūno gimnazijos 
skaitykloje galima pasigrožėti Kauno 
taikomosios dailės mokyklos mo-
kinių darbais, kuriuos atvežė Alma 
Šmitaitė. Į parodos atidarymą susi-
rinkę mokiniai sužinojo, kad Kauno 
taikomosios dailės mokykloje gali-
ma įgyti interjero apipavidalintojo, 
kompiuterinės grafikos projektavimo 
operatoriaus, dailiųjų metalo ir teks-
tilės dirbinių gamintojo, fotografo, 
baldžiaus, dailiųjų keramikos dirbinių 
gamintojo, akmens apdirbėjo, logisto 
ekspeditoriaus profesijų. Mokykla 
aprūpina bendrabučiu, studentams 
apmokamos kelionės išlaidos.

Svečias. J.Biliūno gimnazijoje 
apsilankė Lietuvos istorijos instituto 
direktorius, humanitarinių mokslų 
daktaras Rimantas Miknys. Svečias 
pasidalino savo sukauptomis žinio-
mis, visai kitu kampu pažvelgė į Lie-
tuvos praeitį bei rašytojo Jono Biliūno 
gyvenimą ir veiklą. Toks išskirtinis 
žvilgsnis į iš pirmo žvilgsnio nuobo-
džiai atrodantį istorijos mokslą ir jo 
sąsajas su lietuvių literatūra sudomino 
šioje paskaitoje dalyvavusius istorija 
besidominčius gimnazijos mokinius.

Darbas. Svėdasų Juozo Tumo-
Vaižganto gimnazijoje lankėsi di-
džiausios vaistų platintojos Baltijos 
šalyse - „Tamro Baltics“ personalo 
vadovė Rasa Slauskienė. Ji atvy-
ko pagal projektą „Kam to reikia?“ 
iniciatyvą. Susitikime dalyvavo IIg-
IVg klasės mokiniai. Jiems viešnia 
papasakojo, kokių profesijų žmonės 
dirba bendrovėje. Renkantis profesi-
ją svarbu atkreipti dėmesį į save. Per 
darbo pokalbį, pabrėžė viešnia, svar-
bu būti savimi, o ne vaidinti, stengtis 
įtikti. 

Mūšis. Anykščių A.Vienuolio pro-
gimnazija AIDS dieną paminėjo mi-
klindami protus. Mat Lietuvos užkre-
čiamų ligų ir AIDS centras pakvietė 
Lietuvos moksleivius prisijungti ir 
dalyvauti protmūšyje „AIDS: geriau 
žinoti“. Progimnazijos protmūšyje 
“AIDS:geriau žinoti” dalyvavo sep-
tynios 7-8 klasių komandų. Komandą 
sudarė 10 narių. 

Mokslas. Žurnalas „Reitingai“ 
paskelbė geriausiai konkrečių sričių 
specialistus ruošiančius universitetus 
ir kolegijas. Lietuvoje parengtame 
dalykiniame 70 universitetinių stu-
dijų krypčių reitinge mokslo įstaigos 
išsidėstė taip:

1. Vilniaus universitetas (geriausias 
21-oje iš 70-ies vertintų studijų kryp-
čių)

2. Kauno technologijos universite-
tas (geriausias 14-oje studijų krypčių)

3. Lietuvos sveikatos mokslų (ge-
riausias 8-ose kryptyse) universitetas

4. Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas (geriausias 5-ose kryp-
tyse)

5. Vilniaus dailės akademija (pir-
mauja 4-ose kryptyse)

6. Vytauto Didžiojo universite-
tas (lyderis 3-ose kryptyse)

7. Klaipėdos universitetas (3-ose 
kryptyse)

8. Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijai (nėra lygių 2-ose kryptyse)

9. ISM Vadybos ir ekonomikos uni-
versitetas (pirmauja 2-ose kryptyse)

10. LCC Tarptautinis universite-
tas (2-ose kryptyse).

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje veikia „Kino klubas“, kurio veikla tęsiasi jau penktus metus. 
Įsikūrę gimnazijos bibliotekoje bei vadovaujami Renatos Miškinienės, kino klubo nariai nuveikė 
nei daug, nei mažai: dalyvauta šešiose kino dirbtuvėse su kino profesionalais; sukurta įvairių žanrų 
kino filmukų; kino kūryba pristatyta mokinių kino festivaliuose; dalyvauta kino stovyklose; kie-
kvienais metais „E‘DOX“ festivalyje pateikiamas naujas filmas; susidomėta šiuolaikiniu šokiu; su-
kurtas Anykščiams – Lietuvos kultūros sostinei 2012 skirtas vaizdo, garso ir judesio spektaklis „Ki-
nas juda“, rodytas įkurtame „Kino knygyne“; 2014 m. sukurtas muzikinis, reprezentacinis filmukas 
apie Anykščius „We are Happy from Anykščiai“; turėta daugelis susitikimų su įvairių kino profesijų 
žmonėmis bei įvairiomis iniciatyvomis skatintas jaunų žmonių kūrybiškumas. Šiemet į AJBG „Kino 
klubą“ susirinko nauja karta.

prie „Kino klubo“ sumanymų“.

AMII „Vaikų kino fabrikas“

„Per rudens atostogas 18-ka 
naujų „Kino klubo“ narių dalyva-
vo Vilniuje įsikūrusiame „Audio-
vizualinių menų industrijos inku-
batoriuje AMII“ vykusiose kino 
dirbtuvėse. Į šias dirbtuves pate-
kome dėka AMII vadybininkės, 
mūsų gimnazijos absolventės Eve-
linos Gabulaitės, nufilmavę kino 
motyvacijos filmuką. Ten jauni-
mas susipažino su pačia naujausia 
Lietuvoje kino baze, mokėsi rasti 
tinkamą filmui istoriją, bendravo 
su AMII profesionalų komanda, 
su geriausia kino technika spėjo 
sukurti savo pirmąjį filmuką bei 
įrašyti garso takelį“ – apie klubo 
veiklą pasakojo jo vadovė. 

R. Miškinienė tikisi, jog šios 
dirbtuvės naujai kartai bus impul-
sas savitai kino kūrybai.

„Kino knyga“

R.Miškinienė išskyrė dar vie-
ną svarbų pasiekimą – per ru-
dens atostogas „Kino klubo“ 
nariai:  Rimgailė Savickaitė, 
Gabrielė Vetkinaitė, Jokūbas 
Miškinis laimėjo „Kino pava-
sario“ stipendijas ir dalyvavo 
„Kino pavasario“ kūrybinėse 
dirbtuvėse Vilniuje. „Visi trys 
nusiuntė savo autorinius darbus 
ir visi trys pateko į šias, turin-
čias labai gerą programą bei 
mokymus, dirbtuves“,- pasakoja 
R.Miškinienė. „Kino knygoje“ 
gautos žinios bei sukurti filmai 
tai - dar vienas apsisprendimo 
žingsnelis link profesionalaus 
kino studijų.

Anykštėnų darbai - 
LITEXPO

Lapkričio 22 dieną „Kino klu-

bas“ buvo pakviestas pristatyti 
savo veiklą LITEXPO parodų 
centre vykusioje 4-oje parodoje 
„Mokykla be sienų“. „Iš to klu-
bo, kuris patyrė daugiausiai, yra 
likę gimnazijoje tik dvyliktokai 
Rimgailė Savickaitė, Gabrielė 
Vetkinaitė, Jokūbas Miškinis, o 
kiti yra jau studentai. „Facebo-
ok“ paskyroje pakviečiau galin-
čius prisidėti prie prisistatymo 
- atėjo ir studentai: Paulius Stan-
kevičius, Elena Ruikytė, Arijus 
Kulikauskas. Atsiliepė ir tie, 
kurie studijuoja kitose šalyse“,- 
pasakojo R.Miškinienė. Beje, 
viena iš „Kino klubo“ narių Be-
nita Kiliutė Anglijoje studijuoja 
būtent kino studijas. 

LITEXPO parodų centre 
anykštėnai pademonstravo du fil-
mus: „18 portretų. Požiūriai“ ir 
vasarą Anykščių miesto šventės 
metu parodyto tarpdisciplininio 
projekto „laužanTabu. Atspin-
džiai“ vaizdo montažą. Kaip tei-
gė R.Miškinienė, „mūsų kūryba 
domėjosi pirmojo kino projekto 
„Atrask savo kiną“ dalyvis reži-
sierius Tomas Smulkis. Jis pasi-
džiaugė, jog jų kūrybinės grupės 
į mokyklą atvežtas kino virusas 
ilgam ir tampriai sujungė jaunus 
žmonės į vieną bendraminčių 
būrį. Ir palinkėjo, jog „Kino klu-
bas“ gyvuotų ir toliau, o mokiniai 
atskleistų savo kūrybiškumą kino 
pagalba.“

Laimėjo pagrindinį prizą

Šis ruduo „Kino klubui“ išties 
labai dosnus, nes jau lapkričio 28 
dieną anykštėnai vyko į Lietuvos 
mokinių neformaliojo švietimo 
centrą, kur vyko mokinių kino 
festivalis „REC 2014“. Festivalio 
metu buvo pristatyti 23 mokinių 
filmai ir apdovanoti geriausių filmų 
kūrėjai. Šių metų festivalis buvo 
skirtas Teatrų metams paminėti, 
jam mokiniai pateikė 35 filmus – 
11 vaidybinių, 7 dokumentinius, 
6 animacinius, 4 eksperimenti-
nius, 4 muzikinius vaizdo klipus  
Konkursinei festivalio programai 
pateiktus filmus vertino kino re-
žisieriai Saulius Beržinis, Akvi-
lė Geležiūtė ir Darius Šilėnas, 
Lietuvos kino mėgėjų sąjungos 
pirmininkas Vidmantas Gaigalas, 
aktorė Gabija Urniežiūtė. Anykš-
tėnai nusiuntė projekto „laužan-
Tabu. Atspindžiai“ video montažą 
tema „Mano mokyklos teatras“ ir 
laimėjo pagrindinį apdovanojimą. 
Šis projektas tai: Benitos Kiliutės, 
Rimgailės Savickaitės, Pauliaus 
Stankevičiaus, Edvino Gogelio, 
Gabrielės Vetkinaitės, Arijaus 
Kulikausko, Radvilės Talačkaitės, 
Justino Levandavičiaus, Martynos 
Simanonytės ir Jokūbo Miškinio 
asociatyvi vaizdo, garso ir jude-
sio kūrybinė išraiška, įkvėpta juos 
supančios anykštietiškos aplin-
kos. „Atsiimdami apdovanojimą, 
jaunimas išgirdo profesionalų 
vertinimo žodžius: jūsų projektas 
labai profesionalus; stebina tiek 
pasirinkta tema, tiek jos unikalus 
išpildymas; šį vaizdo, garso ir ju-
desio performansą reiktų rodyti ir 
džiaugtis tokiu jaunimo kūrybiš-
kumu; tai puikus tarpdisciplininis 
reiškinys“,- džiaugėsi įvertinimu 
kūrybinė komanda.

Paklausta, kada gi Anykščiuose gims Spilbergas, R.Miškinienė juokėsi: „Tas Spilbergas jau gimė, 
o pažiūrėkit, kiek kino žmonių gimsta Anykščiuos. Sakykim, praeitą trečiadienį „Kino klube“ lan-
kėsi kino režisierė Justė Eigminaitė, kino paslapčių išmokusi Danijoje ir mielai besidalinanti savo 
žiniomis su jaunimu“.

Prie “Kino klubo” kasmet prisijungia vis nauji moksleiviai, tačiau ne visi pabaigę gimnaziją, “nu-
traukia draugystę” su pamėgtu būreliu...



  

2014 m. gruodžio 9 d.IŠ ARTI

2013 m. kovo 19 d.

      

2007-2013 m. Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija administravo 
ir įgyvendino dvi veiksmų progra-
mas: Žmogiškųjų išteklių veiksmų 
programą ir Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programą. Per abi progra-
mas įvairiems socialinės paskirties 
projektams buvo skirta 2,19 mlrd. 
litų, iš jų apie 1,9 mlrd. litų iš Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos fondų 
lėšų. Visos šios lėšos skirtos 777 jau 
pasibaigusiems ar tebevykstantiems 
projektams. 

Socialinė pažanga kuriama kiekvieno 
mūsų rankomis

Anykščių rajone pagal šias prie-
mones jau įgyvendinti arba vis dar 
besitęsia keli projektai. Šių metų sau-
sio mėnesį prasidėjęs projektas „Pa-
sitikėk savimi“, skirtas jaunų žmonių 
– 16-25 metų amžiaus – integracijai 
į darbo arba švietimo rinką. Šiame 
projekte jau spėjo sudalyvauti 100 
jaunuolių. Už projekto įgyvendinimą 
Anykščių rajone atsakinga Karolina 
Pržialgauskytė teigė, kad jaunuoliai, 
suskirstyti į grupes, mokosi dirbti ko-
mandoje, dalyvauja nevyriausybinių 

organizacijų (NVO) veikloje, ben-
drauja su verslininkais. 

2014 m. lapkritį Burbiškio kaime 
(Anykščių raj.) pradėjo veikti gru-
pinio gyvenimo namai, kur 20-iai 
žmonių su psichikos negalia sukurta 
jauki namus primenanti aplinka, kur 
galima patiems su minimalia priežiū-
ra virtuvėlėse pasiruošti valgį kada 
panorėjus, o ne pagal valgyklos dar-
bo valandas, tvarkytis savo kambarį, 
leisti laiką bendrose poilsio ar užsiė-
mimų erdvėse. Tiek neįgalieji, tiek jų 
artimieji, apgyvendinę savo giminai-
čius šioje įstaigoje, kurios darbuotojai 
neturi slegiančios darbo sovietinio 
tipo slaugos įstaigose patirties, jausis 
ramiau.  

Įstaigoje įdarbinta apie 10 darbuo-
tojų, daugiausia – iš Burbiškio ir ap-
linkinių gyvenviečių. 

Projekto „Socialinių paslaugų plė-
tra psichikos negalią turintiems as-
menims, įkuriant Burbiškio grupinio 
gyvenimo namus“ lėšomis rekons-
truotas savivaldybei priklausantis 
pastatas, socialinės globos paslaugų 
teikimui pritaikyta apie 611 kv. m pa-
talpų, įsigyti būtini baldai, kompiute-
rinė, vaizdo ir buitinė technika. 

Viso projekto vertė – virš 1,83 mln. 
Lt. 85 proc. šios sumos skirti iš ES 
lėšų, likusius 15 proc. skyrė Anykščių 
rajono savivaldybė. 

Dar vienas ES lėšomis įgyven-
dintas projektas Anykščių rajone 
– tai savarankiško gyvenimo namų 
Anykščių rajono senyvo amžiaus 
asmenims įkūrimas Debeikių mies-
telyje. Šie namai atidaryti 2011 m. 
liepos 1 d. Nuo jų įkūrimo pradžios 
juose spėjo pagyventi jau 25 asmenys 
iš Anykščių miesto bei rajono. Debei-
kių „nameliuose“ gyvena tik 12 žmo-
nių, tarsi didelė šeima. Čia galima 
įsikurti savaitei, mėnesiui, vasaroti ar 
gyventi ištisus metus, paslaugų kaina 
tikrai prieinama. Senjorų gyvenimas 
čia tampa aktyvesnis: jie daugiau 
bendrauja, eina į biblioteką, bažny-
čią. 2012 m. projektas „Savarankiš-
ko gyvenimo namų Anykščių rajono 
senyvo amžiaus asmenims įkūrimas 
Debeikių miestelyje“ įvertintas nomi-
nacija „Europos burės 2012“. Iš ES 
biudžeto šiam projektui buvo išmo-
kėta 731 tūkst. Lt. 

Finansų inžinerijos priemonė 
„Verslumo skatinimas“ – viena iš 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programos priemo-
nių, administruojamų Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos. 

Pagal ją paskola iki 86 tūkst. litų 
gali būti skirta naujo verslo pra-
džiai arba ne ilgiau kaip 1 metus 
veikiančios įmonės ar verslininko 
veiklos plėtrai. Verslumo skatini-
mo priemonės tikslas – sudaryti 
sąlygas labai mažoms ir mažoms 
įmonėms, fiziniams asmenims 
pradėti savo verslą, taip pat socia-
linėms įmonėms plėtoti savo vers-
lą. Priemonės įgyvendinimas yra 
derinamas su pradedančiųjų verslą 
mokymu ir konsultavimu, pagalba 
rengiant bei įgyvendinant verslo 
planus. Verslumo skatinimo pasko-
lų gavėjai gali taip pat pasinaudoti 
ir kitomis lengvatomis: gauti 95 
proc. sumokėtų paskolos palūkanų 
kompensaciją, gauti valstybės ga-
rantiją paskolai.

Pradedantieji verslininkai, kurie 
pasinaudojo Verslumo skatinimo 
fondo paskola verslui plėtoti ar įkurti, 
taip pat gali kreiptis, kad būtų iš dalies 
kompensuojamos darbuotojų darbo 
užmokesčio išlaidos pagal priemonę 
„Subsidijos verslumui skatinti“. 

Meras nesigyrė turizmu

Rajono meras S.Obelevičius 
susitikimo pradžioje kalbėjo apie 
problemas, nei karto nepaminėjo 
naujojo SPA, nesididžiavo Anykš-
čiais, kaip kurortu. Buvo vos ne 
atvirkščiai - meras kavarskiečiams 
aiškino, kad į turizmo infrastruktū-
rą investuojama todėl, kad europi-
nės lėšos sudėtos į atskirus stalčiu-
kus ir turizmui skirtų pinigų niekur 
kitur nepanaudosi. Regis, meras 
nesigirdamas pelnė nemažos da-
lies klausytojų palankumą.

Pasak S.Obelevičiaus, rajonas 
prarado darbo vietas ir dėl biudže-
tinių įstaigų centralizacijos, ir dėl 
UAB „Jara Jums“ ir UAB „Jarim-
peksas“ bankrotų, tačiau bedarbys-
tė rajone mažėja. Rajono vadovas 
tikino, kad brangios šilumos, kurią 
gamina savivaldybės įmonė UAB 
„Anykščių šiluma“, problema 
taip pat sprendžiama – „Anykš-

Kavarskas balsuos už policininkus Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Tęsdami vojažus po rajono seniūnijas trečiadienį Anykščių me-
ras konservatorius Sigutis Obelevičius bei socialdemokratai vice-
meras Donatas Krikštaponis ir ADMINISTRACIJOS DIREK-
TORIUS VILIUS JUODELIS lankėsi Kavarske. Kartu su rajono 
vadovais tradiciškai vyko ir Anykščių policijos komisariato parei-
gūnai. Į Kavarsko seniūnijos salę susirinko 60-70 žmonių. 

čių vyno“ katilinėje statomas bio-
katilas. „Anykščių savivaldybės 
galimybės yra labai ribotos, mūsų 
valstybė yra labai centralizuota. 
Savivaldybių biudžetas per krizę 
buvo sumažintas 20 proc. O da-
bar valstybėje krizė baigėsi, tačiau 
savivaldybėms vis tiek paliktas 
sumažintas biudžetas.“ – aiškino 
meras. S.Obelevičius tradiciškai 
dėstė, kad formuojant kitų metų 
rajono biudžetą žiūrima ne kam 
duoti, o iš ko atimti. „Ačiū Dievui, 
yra Europos Sąjungos pinigai, ku-
rių dėka mes galime judėti į priekį. 
Bet ES pinigų negali naudoti kaip 
nori. Yra stalčiukai - iš vienų gali-
ma naudoti pinigus vandentiekiui, 
iš kitų – turizmui./.../ Apie Lajų 
taką kai kas sako – durniai, išilgai 
upę tiltą stato, bet negalime kitur 
panaudoti tų milijonų ir kažką kitą 
padaryti.“ – kavarskiečiams aiški-
no rajono vadovas. 

Vicemeras D.Krikštaponis pre-

venciškai pradėjo kalbėti apie 
Kavarsko kultūros namus. „Kelsit 
klausimą dėl kultūros namų, bet 
prieš penkerius metus patys nu-
sprendėte, kad pirma reikia šaltinį 
sutvarkyti. Dabar turite sutvarkytą 
šaltinį, bet neturite kultūros namų.“ 
– priekaištautojams už akių užbė-
go vicemeras. D.Krikštaponis kal-
bėdamas apie darbo vietų kūrimą 
tradiciškai aiškino, kad tas vietas 
kurti labai brangu ir tradiciškai pa-
teikė Anykščių  SPA ir verslininko 
Vyganto Šližio bendrovės „Vaja 
Farm“ pavyzdžius.

ADMINISTRACIJOS DIREK-
TORIUS VILIUS JUODELIS 
ir vėl iš valdžios trejeto kalbėjo 
trumpiausiai ir labai džiaugėsi Ka-
varske vykusia vakarone. „Jūsų 
bendruomenė labai stipri, moka 
dirbti, moka linksmintis. Aš dar 
gyvenu praėjusio šeštadienio nuo-
taikomis.“ – kavarskiečius gyrė 
DIREKTORIUS.

Kalbėjo apie skaitiklį 
prie užpakalio

Kaip D.Krikštaponis ir kalbėjo, 
kavarskietės prašė aptvarkyti kul-
tūros namus. Dvi moterys iš salės 
net susiginčijo, kuri geriau žino, 
ko reikia kultūros namams. 

Vėl gi tradiciškai buvo keliamas 
klausimas dėl šiukšlių išvežimo. 
„Viskas, ką pasakojate, yra gražu, 
bet reikia atsižvelgti į eilinį žmo-
gų.“ – aiškindama, kad kažkodėl 
turi mokėti už atliekas, kurių nesu-
kaupia, patarė kavarskietė Angelė 
Nacietė. Vėliau moteris klausė, ar 
tik neateis laikas, kai teks ir už orą, 
ir už dujas mokėti. „Ar nereikės 
prie užpakalio skaitiklio?“ – apie 
kokias dujas kalba paaiškino ka-
varskietė.   

Kavarskietis Antanas Šleikus 
kėlė klausimą apie Konstantino 
Sirvydo gimtosios vietos Sirvy-
dų kaime pažymėjimą. Taip pat 
jis, kaip ir daug kitų renginio da-
lyvių, šnekėjo apie eismo saugu-
mą Kavarske. Buvęs mokytojas 

A.Šleikus kėlė ir Kavarsko aplink-
kelio idėją. Bet meras S. Obelevi-
čius kavarskiečiams aplinkkelio 
nežadėjo. „Anykščių aplinkkelio 
sąmata 20-25 milijonai litų. Minis-
tras sakė iki 2020 metų „nesvaigt“ 
– jau ir apie Anykščių aplinkkelio 
miglotas  perspektyvas Kavarske 
kalbėjo meras. „Nesulauksim 2020 
metų tokiuose dūmuose“ – nuliūdo 
kavarskietis. 

Policininkai nustelbė politikus
Kartu su rajono vadovais po 

seniūnijas važinėjantys Anykščių 
policijos komisariato pareigūnai 
sparčiai tobulėja ir Kavarske savo 
gebėjimais valdyti auditoriją, re-
gis, jau pranoko politikus. Anykš-
čių viešosios policijos skyriaus 
viršininkas Valdas Palionis mokė 
kavarskiečius kaip neprisidary-
ti problemų keičiant litus į eurus. 
Pasak pareigūno, svarbiausia ne-
tikėti niekuo, kas siūlys pagalbą. 
„Niekas nevažinės į namus jums 
pinigų keisti. Jei kas atvažiuos 
keisti geresniu kursu – jūs tikrai 
apgaus.“ – mokė policininkas. Jis 
taip pat patarė nesinešioti didelės 
pinigų sumos, geriau keisti kelis 
kartus ir po mažesnį kiekį, taip pat 
einant keistis pinigų niekam apie 
tai nesigirti.   

Kavarskiečiai kartu su policijos 
pareigūnais aiškinosi, kaip pristab-
dyti per miestelį judančius auto-
mobilius. Kalbėdamas apie „gu-
linčių policininkų“ įrengimą prieš 
Kavarską, (nuo Anykščių pusės) 

Anykščių kelių policijos poskyrio 
viršininkas Nėrijus Blažys balsu ir 
judesiais vaidino tuščią sunkveži-
mį, paskui pakrautą. Šia iliustracija 
jis aiškino, kad vargu ar „gulinčiais 
policininkais“ bus patenkinti patys 
kavarskiečiai. O vienas iš salėje 
buvusių vyrų pritardamas poli-
cininkui prisipažino, kad jis pats 
draskė „kalnelius“ įrengtus prie 
mokyklos.

Kaip apie vieną eismo pristab-
dymo būdų kalbėta apie staciona-
raus greičio matuoklio įrengimą 
Kavarske. O N.Blažys tikino, kad 
ir dabar Kavarskas yra aktyviai 
„fotografuojamas“, tik ne visi 
apie tai žino – mat siunčiamas 
nežymėtas automobilis. „Pats 6 
kartus „Cady“ sėdėjau. Būna labai 
gražios greitį viršijusių vairuotojų 
nuotraukos. Vasarą per parą šiame 
kelyje 60-80 greitį viršijusių nu-
šauname.“ - emocingai pasakojo 
pareigūnas. 

Po renginio  Kavarsko parduo-
tuvėje išgirdau, kaip susitikime su 
svečiais dalyvavę vyrai dalinosi 
įspūdžiais. „Na, mentai gerai pava-
rė“ -  džiaugėsi vienas, o antrasis 
pritariamai kartojo: „jo jo“. 

Beje, V.Palionis šypsojosi, kad 
Kavarskas yra ypač mylimas poli-
cijos – ir „Cady“ dažnai siunčia, ir 
patrulių automobiliai dažnai lanko-
si, o, kad per mažai nepasirodytų, 
Kavarskui dar skirtas „ir vienas ge-
riausių apskrities inspektorių Alek-
sandras Zaicevas“.  

Anykščių Viešosios policijos skyriaus viršininkas Valdas Palio-
nis (dešinėje) ir Kelių policijos poskyrio viršininkas Nėrijus Bla-
žys Kavarske kalbėjo linksmai, emocingai ir sulaukė bendruo-
menės palaikymo.

Seniūnijos salė buvo sausakimša. Valdžios ir policininkų klausėsi 60-
70 kavarskiečių. 

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr..
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Ožiaragiams ši savaitė paruošė 
daugybę malonių staigmenų. Jūs se-
niai apie kažką svajojote, bet Fortūna 
nenorėjo atsigręžti į jus? Jūs praradote 
viltį ir nuleidote rankas? Džiaukitės, at-
ėjo jūsų triumfo valanda. Karštas troš-
kimas būtinai išsipildys. Svarbiausia 
- nepražiopsokite palankaus momento. 
Ypač sėkmingi jums bus antradienis ir 
šeštadienis.

Vandeniai vis dažniau susimąsto 
apie artėjančius Naujuosius metus. Jūs 
turite kruopščiai išanalizuoti savo jaus-
mus ir pagaliau apsispręsti - su kuo iš 
tikrųjų norite praleisti šventes. Naujie-
ji metai jau ne už kalnų, ir dabar pats 
metas pagalvoti apie juos. Mintys apie 
darbą neatitrauks jūsų nuo šio malo-
naus užsiėmimo. Jums sėkmingos die-
nos bus trečiadienis ir penktadienis.

Žuvims astrologas pataria artimiau-
siu metu su aplinkiniais elgtis labai 
mandagiai ir pagarbiai. Išnaudokite 
visą savo žavesį, nešykštėkite kom-
plimentų, tuo labiau, kad tiek bendra-

darbiai, tiek namiškiai jų yra verti. 
Darbe savaitė bus vaisinga ir turinin-
ga, o namuose ji džiugins šeimyninio 
gyvenimo jaukumu. Pirmadienis ir 
ketvirtadienis bus jums ypač palankios 
dienos.

Avinai kaip visada bus pasinėrę į 
darbus tarnyboje ir aistrų verpetą as-
meniniame gyvenime. Visa tai jums 
išeis tik į naudą. Astrologas pataria 
paklausyti draugo patarimo. Nereikėtų 
iškart atmesti jo pasiūlymo. Kas žino, 
galbūt jis, pats to net nenumanyda-
mas, padės jums rasti sprendimą, ku-
rio seniai ieškote. Daugiau šypsokitės 
ir linksminkitės. Priimkite kvietimą 
į vakarėlį, jums reikia atsipalaiduoti. 
Tinkamiausios dienos linksmybėms 
bus penktadienis ir šeštadienis.

Jaučiai turi išspręsti visas proble-
mas. Užbaikite jau gerokai įkyrėjusį 
projektą ir iki švenčių nesiimkite nau-
jo. Pats metas pailsėti ir sukaupti jėgų. 
Namų židinio šiluma suteiks jums 
energijos, kurios šįmet nemažai išei-
kvota. Susitikimas su senu bičiuliu pa-
kels nuotaiką, o artimieji palepins jus 

horoskopas dėmesiu. Jums sėkmingos dienos bus 
trečiadienis ir sekmadienis.

Dvyniams žvaigždės pataria ap-
silankyti parduotuvėse. Ateinančios 
dienos labiausiai tinka įvairiems pir-
kiniams. Išrinkite dovanas draugams 
ir artimiesiems, nepamirškite ir savęs. 
Palepinkite save. Ir visai nesijaudinki-
te dėl ištuštėjusios piniginės. Astrolo-
gas teigia, kad jau artimiausiu metu ji 
vėl bus pilna. Tinkamos dienos kelio-
nėms po parduotuves - pirmadienis ir 
ketvirtadienis.

Vėžiams pats metas įsigyti nami-
nį gyvūną. Jis suteiks jūsų namams 
džiaugsmo, kurio iki šiol nesate paty-
rę. O jeigu jūs jau turite žmogaus drau-
gą, tai šią savaitę skirkite jam daugiau 
dėmesio. Beribė jūsų numylėtinio iš-
tikimybė pakels nuotaiką. Sėkmingos 
dienos - trečiadienis ir šeštadienis.

Liūtams žvaigždžių išsidėstymas 
žada finansinę gerovę. Bet būkite 
atsargūs - nepameskite galvos. Vado-
vaukitės blaiviu protu, ir tuomet jūs 
galėsite lengvai ir teisingai pasinau-
doti materialinėmis gėrybėmis. Paki-

lia nuotaika jūs tiesiog nušviesite na-
miškius, kurie savo ruožtu nuoširdžiai 
rūpinsis jumis. Neleiskite menkoms 
problemoms sugadinti nuotaikos, juk 
jos tikrai nevertos jūsų dėmesio. Jums 
sėkmingos dienos bus ketvirtadienis ir 
sekmadienis.

Mergelės darbe neturės jokių rū-
pesčių. Čia viskas klostosi labai sklan-
džiai. O štai meilės fronte savaitė žada 
būti nepaprastai įtempta ir turininga. 
Pastaruoju metu jūs užmezgėte dau-
gybę įvairių pažinčių ir dabar tiesiog 
negalite pasirinkti reikiamos kandida-
tūros. Šią savaitę viskas paaiškės, žada 
astrologas. Fortūna pati jus nuves prie 
reikiamo žmogaus. Sėkmingos dienos 
- pirmadienis ir penktadienis.

Svarstyklės turėtų liautis gailėjusios 
savęs ir atsiprašinėjusios už kiekvieną 
poelgį. Nesijaudinkite, jau artimiausio-
mis dienomis “krizė” baigsis, ir jūs vėl 
būsite geros formos. Atgausite dvasinę 
pusiausvyrą, ir aplinkiniai vėl galės 
džiaugtis jūsų optimizmu. Jūsų laukia 
labai maloni nauja pažintis. Drąsiai už-
megzkite santykius su šiuo žmogumi, 

kuris bus nepaprastai naudingas atei-
tyje. Sėkmingos dienos - antradienis ir 
sekmadienis.

Skorpionams planetos pataria 
vengti žmonių, kurie peršasi į draugus. 
Nereikėtų atvirauti su tokiais asmeni-
mis ir įsileisti jų į savo namus. Laiky-
kitės atstumo ir duokite suprasti, kad jų 
draugija jums nereikalinga. O štai su 
tikrais draugais būtų neblogai susitik-
ti, tuo labiau, kad ateinanti savaitė tam 
palanki, pagaliau ir geras draugiškas 
patarimas jums dabar nepakenks. Tin-
kamos dienos susitikimams - trečiadie-
nis ir šeštadienis.

Šauliai bus kupini energijos ir opti-
mizmo. Jūs turite daug naujų idėjų bei 
planų, ir ši savaitė labai tinkamas me-
tas jiems realizuoti. Nieko nebijokite - 
darbas eis kaip iš pypkės. Draugai ir bi-
čiuliai parems visus jūsų sumanymus, 
tuo labiau, kad jų įgyvendinimas žada 
didelę naudą. Bet nepervarkite, patau-
sokite jėgas šventėms. Sėkmingos die-
nos - penktadienis ir šeštadienis. 

  -ELTA

„Anykštos“ prenumerata – gera dovana
Prenumeratos kuponą – šventišką 
atviruką galite užsisakyti 
„Anykštos“ redakcijoje arba 
el.paštu reklama@anyksta.lt 

(Nurodykite savo kontaktus ir prenumeratos kuponas Jums 
arba pageidaujamam asmeniui bus išsiųstas paštu)

Telefonas pasiteirauti (8-381) 5-94-58 arba anyksta@anyksta.lt

Leonas ALESIONKA

Jau taip dabar viskas susimaz-
gė, susipynė Lietuvoje, kad net o 
jo joj. Kartais man jau atrodo, kad 
ne valgyti, o keiktis norisi. Ir kodėl 
čia dabar man taip norisi... naktį 
eiti pieno lakti? Ogi dėl tos velnio 
politikos. Taigi dvidešimt pirma-
me amžiuje gyvename! Draugauti, 
bendradarbiauti, mylėtis reikia. Tai 
matai ne: grūdamės, stumdomės, 
draskomės ir žudomės. Ne kaip 
kaimynui su kaimynu draugiškai 
sugyventi, o kaip su juo aršiau su-
sipriešinti, kaip jam pakenkti mūsų 
galvos pramuštos. O jau taip gra-
žiai viskas atrodė, taip fainai, kad 
a ja jai. Amerikonas su rusu „pere-
zariadką“ tik daro, tuoj apsikabins 
ir pasibučiuos. Kinijos ekonomika 
ir karinė galia auga kaip ant mie-
lių. Indija stiprėja ne dienomis o 
valandomis. Argentina, Brazilija... 
Na, kur jau čia visus ir beišvar-
dinsi. Europos Sąjunga tik plečia-
si, tik vilioja medaus upėmis. Tik 
stokite, tik integruokitės. Daug iš 
jūsų mums nereikia. Na, uždary-
site savo atomines elektrines, dar 
atsisakysite savo cukrinių runkelių 
(mes jums savuoju cukrumi gyve-
nimą pasaldinsime), ir skolinkitės. 
Skolinkitės, jei savų pinigėlių ne-
turite. Pirkite mūsų prekes, tapkite 
vartotojais, pigia darbo jėga, būkite 
mūsų vartojanti rinka. Na, nereikia 
mums nei to jūsų cukraus, ponai 
runkeliai, nei tų jūsų skilandžių, 
nei pieno, nei grūdų. Savo sočiai 
turime, patys į Rusiją varome. Jūs 
irgi į ten savo produkciją integruo-
kite. Aha, sėkmės. 

O tos rinkos, tų vartotojų kaip ir 
mažoka. Davai, chebra, prisijun-
kime siautulingo rokenrolo ritmu 
Ukrainą. Kokia rinka, kokios gali-
mybės! Ai, na tai kas, kad ten dar 
ir rusai turi savo interesų. Ir isto-
rinių ir ekonominių, ir karinių, ir 
dar kitokių. Na, pastūmėsime juos 
alkūne, galveles nulenks ir pasi-

Eikim naktį pieno lakti
trauks. Negi pirmas kartas? Kaip 
tarė, taip Vilniuje ir padarė. Na ir 
kas iš to išėjo? Nesuveikė „spalvo-
tų revoliucijų“ scenarijus, nesigavo 
„pavasario“. Kruvini barščiai dar ir 
dabar tebegaruoja. 

Kalbėdamas Regensburgo uni-
versitete Gerhardas Šrioderis, buvęs 
Vokietijos kancleris, taip charakte-
rizavo ES politiką Rusijos atžvilgiu 
ryšium su konfliktu Ukrainoje: „Ti-
kėjimas tuo, kad sankcijų pagalba 
galima priversti Rusiją elgtis taip, 
kaip nori Vakarai, tam tikra prasme 
yra iliuzinis“. Taip aprašė Šrioderio 
kalbą vokiečių leidinys „Die Welt“. 
Eks-kanclerio nuomone, neįma-
noma Europoje pasiekti stabilios 
taikos, pakol Vakarai politiškai ir 
ekonomiškai spaudžia Rusiją. „ES 
padarė didžiulę klaidą, nevesdama 
derybų su Rusija ir Ukraina kaip 
su lygiaverčiais partneriais“ - pa-
tikslino savo poziciją H. Šrioderis. 
Ponas Šrioderis jau ne pirmą kar-
tą kritikuoja Vakarų politiką. Dar 
2014 kovo mėnesį, prieš Krymui 
tampant Rusijos dalimi, jis kalbėjo 
ir perspėjo apie neteisingą Europos 
Sąjungos politiką Ukrainos atžvil-
giu. Tokia politika ir tapo krizinės 
situacijos priežastimi Kryme. Ir aš 
visiškai su juo sutinku!

Lygiai kaip ir manau, kad žodis 
Vakarai be JAV praranda gerą pusę 
savo skambesio. Visomis prasmė-
mis. Šiandieną man JAV – tai pir-
miausia prezidentas B. Obama. Ne-
lengva jam valdyti šalį trilijoninių 
dolerinių skolų ir krizės sąlygomis. 
Puola jį Kongrese, opozicija ap-
kalta grasina... Va  ir paskutinysis 
Sovietų Sąjungos lyderis Michailas 
Gorbačiovas išreiškė nusivylimą 
JAV prezidento Baracko Obamos 
prezidentavimu. „Iš B. Obamos 
liko tik „šluba antis“- taip Rusijos 
radijo stočiai RSN pasakė M. Gor-
bačiovas. Komentuodamas Didžio-
jo dvidešimtuko (G20) viršūnių 
susitikimą, įvykusį savaitgalį Bris-
bane, sakė, kad JAV vadovas yra 
„šluba antis“, negalintis adekvačiai 
užbaigti antrojo prezidentavimo 
termino. „B. Obama nusprendė 
apkaltinti Rusiją. Jis susitiko su 
mūsų prezidentu Vladimiru Putinu, 
pasisveikino, tačiau iš to jam nie-
ko neišeis, ir dėl to yra apmaudu. 
Aš buvau geresnės nuomonės apie 
jį“,– teigė M. Gorbačiovas. Buvęs 
TSRS prezidentas ir pats jaučia-
si tiek JAV, tiek Vakarų apgautas. 

Deja. 
Na, tai man šiandieną nėra sen-

sacija. Girdėta. O va „Shame“ (Ar-
menija) skelbia, kad yra keletas 
argumentų ir patvirtinimų apie tai, 
kad Malaizijos „Boingas“ buvo 
numuštas ukrainiečių pagal Va-
šingtono nurodymą. Girdi, rusams 
nereikalingos jokios komplikaci-
jos Ukrainoje. Girdi JAV pakišo 
tokią provokaciją Rusijai ir jos 
prezidentui V. Putinui specialiai. 
Rusijai Malaizijos civilinio orlai-
vio numušimas jokių dividendų, 
jokios naudos neduoda. Tai kam 
duoda? Tiems, kurie škvalu puolė 
teigti, kad numušėjai yra rusai, juos 
kaltinti, net nesivargindami ištir-
ti, sulaukti ekspertų išvadų ir nu-
statyti kaltų? Straipsnis nemažas, 
viso necituosiu, skaitytojas jį pats 
internete susiras. Negaliu patikė-
ti, kad tai tiesa. Nors... gyvenimas 
mane išmokė niekuo nesistebėti. 
Tas pats „Shame“ teigia, kad: „Pa-
saulio visuomenė turi suvokti, kad 
nėra didesnio žmonijos priešo, kaip 
anglo-saksai, ir turi susiburti apie 
Kiniją ir Rusiją šios grėsmės neu-
tralizacijai, o po to ir likvidacijai. 
Visos pasaulio bėdos kyla iš JAV 
ir nepastebėti šito kas dieną daro-
si vis sunkiau. Netgi apolitiškiems 
vakarų šalių piliečiams“. Štai „The 
Nation“ (JAV) pripažįsta ir rašo, 
kad apginkluoti Ukrainą – reiškia 
provokuoti Rusiją. Ar šitą supranta 
Lietuvos prezidentė, pažadėdama, 
kad Lietuva teiks „ginkluotės kom-
ponentus“ Ukrainai? Čia, tipo, ne 
išsišokimas, tik „Vakarų pavadavi-
mas“?

Mūsų politikai ir žiniasklaida 
niekada neskyrė per daug dėme-
sio kad ir Kazachstano prezidento 

Nursultano Nazarbajevo nuomo-
nei. Be reikalo. O Prancūzijos pre-
zidentas Fransua Žeraras Žoržas 
Nikolia Olandas (François Gérard 
Georges Nicolas Hollande) tik ką 
lankėsi Astanoje ir kalbėjosi su N. 
Nazarbajevu, kuris pasakė: „No-
ras organizuoti Rusijoje įvykius, 
analogiškus „ukrainietiškam pava-
sariui“, virto „Krymo pavasariu“. 
Kazachstano prezidentas persergė-
jo pasaulio visuomenę nuo Rusijos 
neįvertinimo, pabrėždamas, kad tai 
didžiausia teritorine prasme ir pati 
turtingiausia šalis. „Reikia įvertin-
ti,- pasakė prezidentas apie Vakarų 
sankcijas,- kad Rusija nėra stipriai 
integruota į pasaulio ekonomiką, 
todėl tolesnio ekonomikos pablo-
gėjimo gali ir nebūti. Dėl sankci-
jų jie, žinoma pajamų praras, bet 
dujos, nafta ir visa kita Rusijoje 
liks“. Prezidentas Fr. Olandas vie-
šai išreiškė Prancūzijos poziciją: 
„Krizė Ukrainoje neturi paveikti 
Prancūzijos ir Rusijos tarpusavio 
santykių“. Tikiu, kad nepaveiks. 
Didelis yra spaudimas Prancū-
zijai neatiduoti Rusijai užsakytų 
ir apmokėtų (virš trijų milijardų 
eurų!) laivų „Mistral“. Įdomu ati-
duos ar neduos? Visgi manau, kad 
Prancūzija ne ta šalis, kurią gali-
ma spausti. Ir tai ji ne kartą įrodė. 
N.Nazarbajevas išreiškė vieningą 
abiejų  prezidentų poziciją: „Mes 
norėtume, kad būtų surasti sąly-
čio taškai šios krizės, kuri niekam 
nepadeda, nugalėjimui. Ši krizė  
blogina tarptautinę padėtį ir blogai 
veikia ne tik Europos ir Azijos, bet 
ir viso pasaulio ekonomikas“. Pri-
sipažinsiu, man visada patinka kai 
girdėti, kaip kalbasi  protingi ir įta-
kingi žmonės – didžiųjų valstybių 

vadovai. Juk jie priima pasaulinio 
lygio sprendimus!

Na, o mes čia, Lietuvoje, toje 
mieloje mažiukų su dičkių ambi-
cijomis politikų šalelėje, kaip lai-
komės? Gera mums, a ne? Morkas 
varguoliams daliname dykai, dar 
kopūstus, bulves. Obuolių, kaip 
ir Lenkijoje, neturime kur dėti. A, 
tiesa, Joe Baidenas žadėjo mums, 
kad JAV ne už ilgo jau įsileis lie-
tuviškus skilandžius ir dešras. Ti-
kriausiai eilės prie jų stovės... Kad 
jau pirks tai pirks. Įdomu kur jie 
savus dės? Jau ko ne ko, o dešrų tai 
Amerika savų turi! Ir taip persival-
go. Sako, ten vaikšto vien viršsvo-
riai, šaligatviai neatlaiko. Tikiu! 
Plojome delniukais, kai kartu su 
Eurosojūzu ir JAV sankcijas ru-
sams taikyti ėmėme. Negausite jūs,  
ruskiai, nei mūsų dešrų, nei mėsos, 
nei pieno su sūriais. Nei lenkiškų, 
nei lietuviškų obuolių. Kukiš! Nor-
vegai lašišų jums nebeduos, ot! 

Na ir kas, atsakė mums rusai. 
Kad nekiltų jums, labusai, pagunda 
kaip nors nelegaliai mums ką nors 
per sieną atvežti, mes jūsų fūras 
namo grąžiname, nepravažiuos per 
sieną. Oi, skauda gi, ir kišenei, ir 
biudžetui skauda, dejuoja ūkinin-
kai, vežėjai, gamintojai. Aiškiai 
ne patriotai... Ne taip, kaip mūsų 
prezidentė, atsisakanti kalbėtis su 
V.Putinu. „Artimiausioje ateityje, 
ne“, - sakė D. Grybauskaitė, pa-
klausta, ar norėtų pakalbėti su V. 
Putinu. Ji pridūrė, kad kalbėtųsi tik 
tuo atveju, jeigu Rusija pakeistų 
savo politiką. Va tep, Putinai. Nori 
pasikalbėti su mūsų prezidente? 
Negausi. Nu pasaka, a ne, kokia 
išmintinga mūsų politika? Jau taip 
tarnauja tautai, taip tarnauja, kad 
vieną kartą norisi pasakyti: broliai 
ir sesės, gal sakau, iš tos laimės ir 
iš to džiaugsmo, eikime visi...  nak-
tį pieno lakti ?
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Papildomi prizai
037*010 Akumuliat. gręžtuvas “Bosh” 069*114 Akumuliat. gręžtuvas “Bosh” 074*386 Akumuliat. 

gręžtuvas “Bosh” 0122331 Automobilis “Citroen C Elysee” 0281202 Automobilis “Citroen C4 Cactus” 
0530382 Automobilis “Ford Fiesta” 0907449 Automobilis “Ford Mondeo” 0628760 Automobilis 
“Mitsubishi ASX” 0143562 Automobilis “Nissan Juke” 0049708 Automobilis “Renault Clio” 0868941 
Automobilis “Toyota Aygo” 07**148 Daugiafunkc. puodas „Daewoo“ 03**405 Dormeo čiužinukas 
“Renew” 03**153  Ėriuko vilnos antklodė “Verona” 06**310 Fotoaparatas “Sony” 089*488  Kavos ap-
aratas “Ariete” 053*905 Kavos aparatas “Ariete” 009*269 Kavos aparatas “Ariete” 03**979 Keptuvių 
rinkinys “Tefal” 083*599 LED televizorius “TV-Star” 029*040 LED televizorius “TV-Star” 056*975 
LED televizorius “TV-Star” 046*923 LED televizorius “TV-Star” 077*192 LED televizorius “TV-Star” 
019*184 LED televizorius “TV-Star” 079*564 Muzikos centras “Philips” 022*957 Muzikos centras 
“Philips” 005*456 Muzikos centras “Philips” 067*529 Pakvietimas į TV studiją 044*120 Pakvietimas į 
TV studiją 026*044 Pakvietimas į TV studiją 066*499  Planš. komp. “eSTAR” (10 col) 087*378 Planš. 
komp. “eSTAR” (10 col) 084*199  Planš. komp. “eSTAR” (10 col) 069*835 Planš. komp. “eSTAR” (10 
col) 010*603 Planš. komp. “eSTAR” (10 col) 0131351 Pretendentas į butą 080*280 Robotas-siurblys 
“Sencor” 042*610  Robotas-siurblys “Sencor” 006*973 Robotas-siurblys “Sencor” 03**544 Satino 
patalynės komplektai 056*926 Skalbimo mašina “Beko” 029*115  Skalbimo mašina “Beko” 053*506 
Skalbimo mašina “Beko” 019*485 Šaldytuvas “Beko” 039*447 Šaldytuvas “Beko” 077*886  Šaldytuvas 
“Beko” 06**954  Trintuvas “Braun” 008*479 Žaidimų konsolė “Xbox”

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
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.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 

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

Žemės ūkio technika

Rotacines šienapjoves, purkštu-
vus, lėkščiuotuvus, plūgus, grūdų 
valomąsias, šnėkus, bulvių kasa-
mąsias ir kt.

Tel. (8-612) 57075.

Kuras

Malkas. Turi skaldytų sausų.
Tel. (8-688) 16462.

Malkas kaladėmis. Atraižas (turi 
supjautų, sausų). 

Tel. (8-693) 83102.

Beržines malkas kaladėmis, 
skaldytas. Atraižas pakais, su-
pjautas (yra sausų). 

Tel. (8-622) 44850.

Kita

Ūkininkas - lietuvišką mėsinių 
kiaulių skerdieną 40-65 kg su su-
bproduktais arba be jų, Kiaulės 
skerstos skerdykloje, atvėsin-
tos. Triušių skerdieną 1,5-2,5 kg. 
Atveža. Išrašo sąskaitas.

Alma, tel. (8-686) 80994.

Spalius.
Tel. (8-601) 43141.

Bajorų žuvis šventiniam 
ir kasdieniniam stalui. 

Ieškokite parduotuvėse!

Brangiai - įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

Nekilnojamas turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnoja-
mąjį turtą. Gali būti su skolomis ar 
teisinėmis problemomis. Atsiskaito 
grynaisiais. Siūlyti įvairius varian-
tus.

Tel. (8-670) 37592.

Padeda parduoti, perka namus, 
sodybas, žemes, miškų skypus.

Tel. (8-650) 76223.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

Miškininkystės įmonė brangiai 
- mišką su žeme arba biržes išsi-
kirsti. Taip pat spygliuočių ir lapuo-
čių rąstus. 

Tel. (8-687) 23618.

Automobiliai

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus, gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, 
sutvarko dokumentus.

Tel.: (8-646) 17715, 
(8-601) 64510.

Brangiai ir skubiai - įvairių markių 
(1930-2005 m.) lengvuosius auto-
mobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Įvairius automobilius, mikroauto-
busus, visureigius, sunkvežimius.  
Atsiskaito, utilizuoja.

Tel. (8-648) 67177. 

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus, sunkvežimius. 
Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Talačkonių autolaužynas - auto-
mobilius, autobusiukus, visurei-
gius, traktorius ir t.t. Išrašo utiliza-
cijos pažymas. Prekyba naudoto-
mis automobilių dalimis.

Tel.: (8-695) 89890, 
(8-625)  99100.

Gyvuliai

Brangiai galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsiveža. 
Sutvarko dokumentus. 

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

Nuolat brangiai karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža. 

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima.

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

Nuoma

Aštuonių vyrų brigada išsinuomo-
tų butą, sodybą, namą Anykščiuose 
arba 20 kilometrų nuo Anykščių.

Tel. (8-654) 83517.

Baldų gamyba

Gaminame kietuosius virtuvės, 
miegamojo, svetainės baldus, 
spintas stumdomomis durimis.

Atvykstame, išsimatuojame.
Sumontavimas nemokamas. 
Tel. (8-601) 26068.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 metų, pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Mobiliu gateriu pjauna medieną. 
Tel. (8-624) 17833.

Papildomi 
VAIRUOTOJŲ MOKYMAI, 

pažeidusiems kelių eismo taisykles.
Mokymai vyks gruodžio 13 d. adresu: Taikos g. 9, Rokiškis, 
UAB „Jonroka“. Išankstinė registracija tel. (8-657) 68156.

Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 18 d. 11.30 val. Adresu: 
Šovenių k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav., bus atliekami Augiui 
Vasiliauskui suprojektuoto žemės sklypo proj. Nr. 582-6 kadastri-
niai matavimai ir ženklinamos žemės sklypo ribos. Besiribojančio 
gretimo sklypo kad. Nr. 3475/0003:0189 savinino Vaclovo Skapo 
įpėdinius, paveldėtojus ir (ar) įgaliotus asmenis prašome atvykti nu-
rodytą dieną prie bendros žemės sklypo ribos suderinimo. 

UAB „Matavimai“, Vilniaus g. 3-2, Utena, Tel. 860818198. 
El. paštas: infogeodezija@gmail.com.

ieško darbo
Vyras, gyvenantis Kupiškyje gali 

supjauti malkas. 
Tel. (8-645) 01012.

Priklydo

Kartodrome, A. Vienuolio 38, yra 
atklydusi šviesiai rusva jauna kalė 
su dirželiu ant kaklo. 

Prašome kreiptis tel.: (8-687) 
30318, (8-687) 81480.
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šiandien

gruodžio 10 d.

Delfina, Leokadija, Vakaris, 
Gedenė, Valerija.

gruodžio 9 - 10 d. pilnatis.

vardadieniai

mėnulis

receptas

Eidimtas, Ilma, Eularija, Lo-
reta.

oras

+1

+3
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komentaras 
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mįslė

sprintas

NNN redaktorei nežinant

IŠ ARTI

„Juozas“: 

„Darbo partija - konservatorių 
politinis projektas. Tėvynės są-
junga kurdama šią partiją galvojo 
atitraukti nuo socialdemokratų 
elektoratą. Projektas pavyko, bet 
„kūdikis“ išaugo ir tapo savaran-
kišku“.

„Važiuoja rožytė užrietus no-
sytę; nei važio vėžių, nei arklio 
pėdų?“

Šeštadienio mįslės „Aukštas se-
nis, balta oda, medžiams sprogs-
tant pieno duoda?“ atsakymas – 
beržas.

Dalyje Lietuvos pagyvenę 
žmonės sudaro ketvirtį
gyventojų

Demografiškai seniausiose šalies 
savivaldybėse pagyvenę žmonės 
sudaro ketvirtadalį gyventojų.

Kaip rašoma Statistikos depar-
tamento leidinyje “Pagyvenę žmo-
nės Lietuvoje”, 2013 m. pradžioje 
Ignalinos, Anykščių, Varėnos, Laz-
dijų, Zarasų ir Biržų rajonuose pa-
gyvenę žmonės sudarė 24-26 proc. 
visų savivaldybės gyventojų.

Demografiškai jauniausiose - 
Neringos, Visagino, Vilniaus ir 
Klaipėdos rajonų savivaldybėse - 
jų dalis tebuvo 13-15 proc.

Statistika patvirtina, kad Lie-
tuvos gyventojai sensta - nors 
bendras šalies gyventojų skaičius 
mažėja, pagyvenusių (65 metų ir 
vyresnių) dalis didėja. 2014 m. pra-
džioje Lietuvoje gyveno 2 943,5 
tūkst. gyventojų, iš jų 542,7 tūkst., 
arba 18,4 proc., buvo 65 metų ir 
vyresni. Per paskutinius dešimt 
metų 65 metų ir vyresnių žmonių 
skaičius padidėjo 18,6 tūkst. (3,5 
proc.), o jų dalis, palyginti su ben-
dru gyventojų skaičiumi, - 3 pro-
centiniais punktais.

2013 m. pradžioje Europos Są-
jungos valstybėse, kaip ir Lietu-
voje, 18,2 proc. gyventojų buvo 
sulaukę 65 ir daugiau metų. 2014 
m. pradžioje dauguma (77,1 proc.) 
pagyvenusių vyrų buvo vedę, kas 
aštuntas (12,8 proc.) - našlys, ati-
tinkamai trečdalis (36,7 proc.) šio 
amžiaus moterų - ištekėjusios, kas 
antra (48 proc.) - našlė.

Gyventojų pajamų ir gyvenimo 
sąlygų statistinio tyrimo duomeni-
mis, 2013 m. 42,4 proc. 65 metų 
ir vyresnių asmenų gyveno vieni. 
Vieni gyveno pusė pagyvenusių 
moterų ir kas ketvirtas šio amžiaus 
vyras.2013 m. spalį trečdalis visų 
60 metų ir vyresnių darbuotojų 
gavo 1201-2000 litų vidutinį mė-
nesinį bruto darbo užmokestį, o 
didesnį nei 3501 lito darbo užmo-
kestį - apie 14 proc.

Lietuvą aplankė retas 
paukštis - baltoji pelėda

Kauno rajone aptikta baltosios 
pelėdos patelė. Anot Lietuvos orni-
tologų draugijos (LOD), šis paukš-
tis - retas svečias mūsų šalyje.

LOD sekretoriatui paskambinęs 
ūkininkas Vaidas Mikalauskas in-
formavo, jog prie jo sodybos Antal-
kių kaime jau antra savaitė laikosi 
reta mūsų šalyje viešnia iš šiaurės 
- baltoji pelėda (Bubo scandiacus). 
Pirmasis patikrinti šio fakto nuvy-
kęs ornitologas-fotografas Marius 
Čepulis patvirtino, jog tai tikrai yra 
baltosios pelėdos patelė.

Tai labai įdomus faktas, nes ši 
rūšis nuo 1975 metų stebima tik 
devintą kartą. Kitas įdomus mo-
mentas - šis paukštis Lietuvoje 
pasirodė palyginti anksti - jau 
lapkričio antroje pusėje. Paukščių 
stebėtojams tai puiki proga pa-
matyti rūšį, kurios stebėti žiemos 
mėnesiais reikėtų vykti į šiaurinius 
Skandinavijos ar Rusijos rajonus.

Baltoji pelėda yra tipiškas tun-
dros paukštis.  Kaip ir daugelis 
šiaurės paukščių, yra palyginti 
nebaikšti, todėl ją pastebėti nebū-
tini žiūronai ar galingesnė optinė 
įranga.

Dėl šiltų orų švilpikai
nenori eiti žiemos miego

Berlyno zoologijos sodo darbuo-
tojai tvirtina, kad santykinai šilti 
orai Vokietijos sostinėje neleidžia 
švilpikams užmigti žiemos miegu.

Anot zoologijos sodo darbuo-
tojų, švilpikai, priklausantys vo-
verinių šeimos graužikų genčiai, 
paprastai į žiemos miegą panyra 
lapkričio viduryje, bet šiais metais 
jie vis dar aktyvūs ir nepanašu, kad 
greitu metu ruoštųsi žiemoti.

JAV nugaišo pasaulio Gineso
rekordininkė - dviveidė katė

JAV, Graftono mieste, nugaišo 
15 metų išgyvenusi dviveidė katė, 

skelbia AP. Dviveidė katė, vadina-
ma Franku ir Luju, gimė su dviem 
veidais, dviem burnomis, dviem 
nosimis ir trimis mėlynomis aki-
mis.

Kaip pranešama, katė nugaišo 
ketvirtadienį Tuftso universiteto 
Kumingso veterinarijos ir medici-
nos mokykloje. Katės šeimininko 
Marčio Stivenso (Marty Stevens) 
teigimu, veterinarai įtaria, kad ka-
tės mirties priežastis - vėžys.

Frankas ir Lujis 2012 metais 
buvo įtraukta į pasaulio Gineso 
rekordų knygą, kaip ilgiausiai gy-
venanti katė, turinti genetikos pa-
kitimą, vadinamą pagal romėnų 
mitologijos dievą Janą. Su šiuo 
genetiniu defektu gimusios katės 
dažniausiai neišgyvena.

Nobelio medalis aukcione
parduotas už 4,76 mln. dolerių

Amerikiečių mokslinin-
kas Džeimsas Vatsonas (James 
Watson) ketvirtadienio vakarą 
“Christie’s” aukcionų namuose 
Niujorke kartu su žmona ir sū-
numis stebėjo, kaip kyla kaina už 
jo parduodamą Nobelio medalį. 
Buvo tikimasi ne didesnės nei 3,5 
mln. dolerių sumos, tačiau meda-
lis atiteko 4,76 mln. telefonu pa-
siūliusiam interesantui. 

Dž. Vatsonas Nobelio premiją 
laimėjo 1962-aisiais. Jis kartu su 
Fransiu Kriku (Francis Crick) ir 
Morisu Vilkinsu (Maurice Wilkins) 
buvo apdovanoti už DNR struktū-
ros išaiškinimą. “Christie’s” duo-
menimis, iki šiol nė vienas No-
belio premijos laureatas nebuvo 
pardavęs savo medalio. Tačiau 
pernai parduotas 2004-aisiais mi-
rusio F. Kriko apdovanojimas. Už 
jį “Heritage” aukcione sumokė-
ta 2,23 mln. dolerių - keturiskart 
daugiau nei tikėtasi.

Žurnalo “Times” duomenimis, 
Dž. D. Vatsonas buvo laikomas 
viena įtakingiausių XX amžiaus 
asmenybių. Jis yra žinomas ir 
savo rasistiniais, seksistiniais bei 
homofobiškais pasisakymais. Jis, 
pavyzdžiui, afroamerikiečių inte-
lektą yra pavadinęs menkesniu.

-ELTA 

Susitikime su rajono seniū-
nijų gyventojais dalyvaujantys 
Anykščių policininkai detaliai 

Atšvaitai dingo
dėsto apie saugumą keliuose. 
Tiesa, ne viskas taip sklandu, 
kaip norėtų policininkai. Saky-

kim, Debeikiuose Anykščių po-
licijos vadovas Rimantas Čepu-
lis prašė pakelti ranką tų, kurie 
su savim turi atšvaistą. Iš salėje 
sėdėjusių beveik penkiasdešim-

Praėjusią savaitę gavome 
vedėjos Gražinos Nargelie-
nės pasirašytą laišką, tačiau 
„Facebook“e praneša, kad 
dirba Užsienio reikalų mi-
nisterijoje. 

Kaip ir dirba, kaip ir ne
Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedėja 
Gražina Nargelienė praėjusią sa-
vaitę, matyt, tebedirbo savivaldy-
bėje, nes penktadienį „Anykšta“ 
iš jos elektroninio pašto gavo raštą 
apie savivaldybės darbuotojams 
mokamus atlyginimų priedus.

Tuo tarpu socialiniame tinkle 
„Facebook“ G. Nargilienės pasky-

roje vis dar nurodyta, kad ji dirba 
Užsienio reikalų ministerijoje.

Svarbiausiuose paskutinių sa-
vaičių kultūros renginiuose, pa-
vyzdžiui, Pasaulio anykštėnų 
bendrijos pirmininko profesoriaus 
Antano Tylos jubiliejuje, Antano 
Baranausko premijos teikimo ce-
remonijoje Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyrių atstovauja 
specialistė Audronė Pajarskienė.

Krepšinis I. Savaitgalį 
Anykščių „KKSC-Volupis“ 
palaužė du RKL autsaiderius 
iš Kauno. Penktadienį anykš-
tėnai namuose 88-86 įveikė 
A.Sabonio krepšinio centro eki-
pą, o šeštadienį Kaune 79-78 nu-
galėjo „United-Radijas Tau“ ko-
mandą. Penktadienį K.Raginis 
pelnė 22, D.Povlovskis – 21, 
G.Povilauskas – 17 taškų (15 
at.kam.). Šeštadienį K.Raginis 
įmetė 16 taškų. RKL A divizione 
su 5 pergalėmis ir 8 pralaimėji-
mais Anykščių „KKSC-Volupis“ 
yra devinti. 

Naujokai. Anykščių „KKSC 
– Volupis“ turi tris naujokus: 20-
ies metų, 196 cm. T.Jodelį, 32 
metų 181 cm. ūgio LKL patirties 
turintį A.Vasiliauską ir 21 metų 
196 cm. M.Urbutį. Iš komandos 
išėjo įžaidėjas L.Valatkevičius.  

Krepšinis II. Prasidėjo rajono 
vyrų krepšinio pirmenybės. Jose 
dalyvauja septynios komandos. 

Futbolas I. Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centro berniu-
kų (g. 2005 m.) futbolo komanda 
laimėjo Rokiškyje vykusį turny-
rą. Varžybose dalyvavo keturių 
miestų komandos.

Sunkioji atletika. Anykščių 
sunkiaatlečių komanda laimė-
jo atviras Anykščių sunkiosios 
atletikos pirmenybes „Hera-
klio taurė 2014“. Varžybose 
dalyvavo šešios komandos. 
Asmeninėje įskaitoje nugalėto-
jais tapo anykštėnai R.Skapas, 
T.Miškeliūnas, A.Kavaliauskaitė 
ir G. Bražaitė. G. Klimanskas, 
L. Statauskas, M. Lapinskas, K. 
Mucha, L. Mozuraitė ir N. No-
vikaitė užėmė antrąsias vietas, o 
A. Čerkauskas, M. Burneika ir J. 
Silevičiūtė buvo treti.

Kvadratas. Lietuvos moks-
leivių olimpinio festivalio 
pradinukų kvadrato zoninėse 
varžybose Anykščių rajoną ats-
tovavusi A.Vienuolio progim-
nazijos komanda užėmė trečiąją 
vietą. Vyresnių vaikų –g. 2002 
m. ir jaunesnių – zoninėse var-
žybose žaidė A.Baranausko pa-
grindinės mokyklos berniukų ir 
mergaičių komandos. Mergaitės 
užėmė trečiąją vietą, o berniukai 
– antrąją.

Futbolas II. Rajono mokyklų 
salės futbolo varžybas laimėjo 
A.Baranausko pagrindinės mo-
kyklos komanda. Antrąją vietą 
užėmė Troškūnų gimnazijos I-oji 
komanda, trečiąją – A.Vienuolio 
progimnazijos komanda. 

Skanioji kumpio tarta

Ingredientai: 
1 pakelis MANTINGA mielinės 

tešlos,
200 gr rūkyto kumpio, 
180 gramų grybų, 
raudonėlio,
200 ml liesos grietinės, 
3 kiaušiniai, 
150 gr fermentinio ar/ir mocare-

la sūrio, 
0,5 vieneto paprikos,
krapų, 
alyvuogių aliejaus, 

Gaminimo eiga: 
Tešlą iškočiokite ir palikite šil-

toje vietoje apie 30 min. Tešla 
išklokite kepimo formą pateptą 
riebalais, o dugną kelis kartus 
subadykite. Į dubenį sudėkite 
nusunktus grybus, daržoves, su-
smulkintus žalumynus, kubeliais 
supjaustytą kumpį, prieskonius, 
berkite vos vos druskos ir išmai-
šykite. Tada sukdėkite viską į indą 
su tešlą. Kiaušinius išplakti kartu 
su grietinėle ir šmaišyti tarkuotu 
sūriu(vietoj grietinėlės galite nau-
doti grietinėlės sūrį). Užpilti šiuo 
užpilu pyragą. Tartą pašauti į 180 
- 190°C temp. orkaitę 30 min.

Meras Sigutis Obelevičius savo 
„Facebook“-o profilyje pranešė, kad  
„ketvirtadienį vykusiame Lengvo-
sios atletikos asociacijos renginy-

Lengvosios atletikos federacija 
subtiliai tyčiojasi

je netikėtai buvau apdovanotas už 
lengvosios atletikos populiarinimą“.  
Pasak mero, „šis garbingas apdova-
nojimas yra visų Anykščių sportinin-

kų, jų trenerių ir visų sportą mylinčių 
anykštėnų darbo įvertinimas.“

Linksmoji dalis, jog Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centre nėra 

lengvosios atletikos grupės, ką ten 
grupės, rajone nėra nei vieno stadi-
ono, kur būtų galima rengti lengvo-
sios atletikos varžybas. O Lietuvos 
pirmenybėse, turbūt jau keli dešim-
tmečiai nėra dalyvavęs joks Anykš-
čių lengvaatletis. Žodžiu, lengvo-
sios atletikos federacija subtiliai iš 
Anykščių mero pasityčiojo. 

ties žmonių, pakėlė vienas, keli 
sakė, kad turi, bet namuose... 
„Mes tų atšvaitų gal „fūrą“ išda-
linom, kur jie dingsta“,- stebėjo-
si R.Čepulis. 


