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RENGINYS. Anykščių menų 
centras rytoj 17.30 valandą kvie-
čia į renginį apie Japonijos kultū-
rą, tradicijas, estetiką ir ryšius su 
Lietuva, kurio metu bus pristatyta 
Azijos studijų centro vadovo Dr. 
Aurelijaus Zyko knyga „Japonijos 
spalvos ir skoniai“. Vakaro metu 
taip pat susitiksite su Japonijos 
ambasados atstove Keiko Nakata. 
Renginys vyks Sakralinio meno 
centre (Vilniaus g. 11, Anykščiai), 
įėjimas nemokamas.

NaujIENa! Užsiprenumeravę 
laikraštį „Anykšta“ „Anykštos“ re-
dakcijoje, nuo šiol jį galite atsiimti 
ir Janydžiuose, prie geležinkelio 
pervažos esančioje Anykščių koo-
peratyvo parduotuvėje. 

Kalėdos. Penktadienio vaka-
rą Anykščių miesto centre, prie 
Kultūros centro, po nuotaikingo 
Klaipėdos mažojo jaunimo tea-
tro aktorių kalėdinio koncerto, su 
Kalėdų seneliu sušokęs rokenrolą, 
pasveikinęs anykštėnus ir palinkė-
jęs jiems gražių ir dosnių švenčių, 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius įžiebė kalėdinę mies-
to eglę. Šventę lydėjo trumpi, bet 
efektingi fejerverkai. 

Be smurto. Anykščių vaikų ir 
jaunimo užimtumo centras sėkmin-
gai įgyvendino projektą „Noriu būti 
saugus“ skirtą akcijai „16 dienų be 
smurto“, kurį finansavo Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija. Pro-
jektas startavo 2014 m. lapkričio 
25 dieną ir baigėsi gruodžio 10 die-
ną. Vaikai susitiko su policininkais, 
klausėsi paskaitų. 

Dalins. Anykščių miškų urėdija 
ketina padėti anykštėnams papuoš-
ti savo namus. Gruodžio 18 d. nuo 
13 val. Anykščiuose, A. Baranaus-
ko aikštėje, o tai pat ir Kavarsko, 
Troškūnų, Svėdasų centrinėse 
aikštėse miškininkai vykdys akciją 
„Parsinešk Kalėdas į savo namus“. 
Žmonėms nemokamai bus dalija-
mos eglių šakos. 

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 55 Lt /15,93 Eur.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.ltNuteistas Aknystų žudikas
Panevėžio apygardos teis-

mas septyneriems metams ir 
šešiems mėnesiams už žmogžu-
dystę Aknystos globos namuose 
nuteisė 38-erių metų Vilmantą 
Maksimavičių. 

Šis Aknystos globos namų gy-
ventojas prieš metus būdamas 
neblaivus (0,5 prom.) nužudė 
savo bendraamžį, globos namų 
gyventoją D. L. PradžiojeV.
Maksimavičius D.L. ir 27-erių 
metų S.P. sužalojo peiliu savo 
kambaryje, o D.L. jis nužudė 
prisivijęs koridoriuje. 

38-erių metų Aknystos glo-
bos namų gyventojas Vil-
mantas Maksimavičius už 
bendraamžio D.L. nužudymą 
nuteistas septyniems metams 
ir šešiems mėnesiams. Aknystos globos namuose laisvai liejosi ir alkoholis, ir kraujas.

Patirtys Sergejui Jovaišai leido pažinti save 

Trečiadienį šešiasdešimtme-
čio jubiliejų švęsiantis legen-
dinis anykštėnas krepšininkas 
Sergejus Jovaiša kalbėdamas 
su „anykšta“ pasakojo apie 
darbą Seime bei per gyvenimą 
suvoktas tiesas. Anykštėnas sa-
kėsi žinantis savo ribas. „Yra 
lyderiai, yra komanda. Aš esu 
komanda“, - apie savo vietą 
didžiojoje politikoje pasakojo 
S.jovaiša. 

Garsusis krepšininkas, Seimo narys Sergejus Jovaiša sako, kad gyvenimas jį išmokė lengvai susi-
tvarkyti su nepagrįsta ir neargumentuota kritika, kurią jis tiesiog atmeta, o argumentuota ir pagrįs-
ta po diskusijų padeda plėsti suvokimo horizontus.                                                                             

- Kokios aktualijos šiuo metu 
svarstomos Seime, gal jų yra susi-
jusių su Anykščiais?

- Seime vyksta biudžeto priė-
mimas. Savivaldybėm uždedamos 
papildomos funkcijos, dėl kurių jos 
nelabai patenkintos, – jos turės nu-
statyti kam reikalingos lengvatos už 
šildymą, pašalpos. 

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Kambaryje vyko būtinoji 
gintis, koridoriuje – 
žmogžudystė   

V.Maksimavičius teisme prisi-
pažino kaltu. Vyras teismui nu-
rodė, kad žmogžudystės dieną, 
2013-ųjų lapkričio 21-ąją, 11 val. 
30 min. globos namų kambaryje su 

dar trimis vyrais gėrė alų, kiekvie-
nas išgėrė po du litrinius butelius. 
V.Maksimavičius teismui aiški-
no, kad vienam iš sugėrovų davęs 
daiktų, kuriuos tas vyras turėjo 
iškeisti į alkoholį. Po kurio laiko 
V.Maksimavičius sužinojęs, kad jo 
daiktai jau konvertuoti į alų, kuris 
geriamas be jo. Nuėjęs į S.P. kam-

barį jis rado kambario šeimininką 
kartu su D.L. ir daiktų pardavėju 
geriančius. Kaip ir turėjo būti, tarp 
vyrų kilo muštynės. O kai mušty-
nės persikėlė į koridorių, besigru-
miančius S.P. ir V.Maksimavičių 
sanitarai išskyrė. 17 valandą D.L. 
ir S.P. atėjo į V.Maksimavičiaus 
kambarį. Jis teisme liudijo, kad 

svečiai jį puolė mušti ir jis besigin-
damas D.L. ir S.P. subadė peiliu. 
Sužeisti vyrai spruko iš kambario, 
o V.Maksimavičius koridoriuje pri-
sivijo D.L. ir smogė jam peiliu į 
nugarą. Šis smūgis buvo mirtinas.

Apie panaikinimą Tarybos nariai 
sužinojo iš spaudos

Antanas ŽEMAITIS, rajono 
Tarybos narys: “aš, kaip ra-
jono Tarybos narys, apie ke-
tinimą panaikinti šią rinkimų 
apylinkę nieko 
negirdėjau”. 

„Anykštos” prenumeratoriams – 
dovanų lietus

„Anykštos” prenumeratoriai 
gaus devynis spalvotus ir šiltus 
„D’letters” šalikus.

Ažuožeriečiai 
išgyvena dėl 
anūkų
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Temidės svarstyklės

„Anykštos” prenumeratos loteri-
joje gali dalyvauti visi skaitytojai, 
mūsų laikraštį užsisakę ne trumpes-
niam nei pusės metų laikotarpiui ir 
prenumeratos kvitų kopijas atsiuntę 

„Anykštos” prenumeratoriams – 
dovanų lietus

Devyni „Anykštos” laikraščio prenumeratoriai gaus išskirtinės 
kokybės šalikus, kurie apdovanoti parodoje „Rinkis prekę lietu-
višką 2014“ Aukso medaliu. 

Priminsime, jog pagrindinis prenumeratos loterijos prizas yra 
benzopjūklas „Shil“ MS 170. Mūsų skaitytojų laukia ir „Fiskars” 
firmos gaminiai – kirvis, sekatorius, medžių ir krūmų genėjimo 
žirklės, peilis. Taigi iš viso 14 prizų.

„Anykštos” prenumeratoriai 
gaus devynis spalvotus ir šil-
tus „D”letters” šalikus.

į laikraščio redakciją (Vilniaus g. 29, 
Anykščiai).

Benzopjūklo ir „Fiskars” prizų 
steigėjas A.Šimkaus firma (Vilniaus 
g. 14, Anykščiai) – Masevičiaus fir-

Ši naujoji dr. O. Janonio knyga yra 
tokia, kurią bus galima tęsti, tęsti iki 
begalybės, nes kasdien atsiranda ir 
surandama vis kas nors naujo, svar-
biausia, kad tik atsirastų tyrėjų, ku-
riems ta informacija būtų reikalinga: 
knygoje - tūkstančiai vardų bei nuo-
rodų, tūkstančiai fotografijų.

Anykščių Teresės Mikeliūnaitės 
kraštotyros draugijos veiklą šviesiai 
ir saldžiai nušvietė jos pirmininkas 
muziejininkas Tautvydas Kontrima-
vičius, ypatingai džiaugęsis tęstiniu 
darbu, fiksuojant Anykščių rajono 
kapinių paminklus.

Konferencijoje meras įstojo į 
kraštotyrininkus Raimondas GUOBIS

Šeštadienį į tradicinį metinį sambūrį - krivulę Anykščių viešojo-
je bibliotekoje sugužėjo kraštotyrininkai anykštėnai.

Buvo sutiktos - pristatytos net dvi bibliografo, didžio krašto pa-
trioto dr. Osvaldo Janonio knygos - apie jo tėviškės miestelį Sur-
degį ir parankinė knyga Anykščių istorijos tyrėjui. 

Pasidžiaugta šiemet draugijos 
narių išleistomis knygomis, jų auto-
riams Eugenijai Pilinkienei, Gintarui 
Ražanskui, Gintarui Vaičiūnui, Ge-
novaitei Ražanienei, Tautviliui Užai, 
Rimantui Vanagui, Jonui Sriubui, 
O.Janoniui įteiktos padėkos.

Žodį tarė ir garbūs svečiai, taikliai 
krašto tyrinėtojų motinėle pavadinta 
regionine kultūra besirūpinanti Kul-
tūros ministerijos tarnautoja Irena Se-
liukaitė ir etnografas bei visų respu-
blikos kraštotyrininkų vadovas prof. 
Libertas Klimka. Jie kalbėjo apie 
krašto tyrėjo šventą darbą, kurį ge-

Domėtis krašto istorija, ką sužinojus dalintis - ne tiek rūpestis, 
kiek džiaugsmas -  Sigutis Obelevičius, bibliotekininkė Audronė 
Berezauskienė ir darbštusis Osvaldas Janonis.

Autoriaus nuotr.
riausiai apibudina žodis meilė - žmo-
nėms, savo kraštui ir tėvynei Lietuvai. 
Po posėdžio buvo arbatėlė, nuostabus 
bendraminčių bendravimas, kalbos ir 

istorinis įvykis - svaigios nuotaikos 
sugautas tikruoju rajono kraštotyros 
draugijos nariu tapo Anykščių meras 
Sigutis Obelevičius.

mos „Ginalas” atstovas Anykščiuo-
se. 

O „D’letters” prekinio ženklo ša-
likus pagamino Deivido Dilio ir Do-
manto Makausko UAB „2D Pack”. 
Ši jaunų verslininkų bendrovė, įsi-
kūrusi Anykščių menų inkubatoriuje, 
iš itališkų siūlų nedideliais kiekiais 
mezga dar ir pledus bei megztus vo-
kus. UAB „2D Pack” gaminių nėra 
didelėse parduotuvėse, paprastai pir-
kėjai juos užsisako užsukę į Anykš-
čių menų inkubatorių arba internetu. 

-ANYKŠTA

Iš Aukštaitijos, Dūkšto, kilęs, vė-
liau daug metų Jonavoje gyvenęs, 
o dabar Anykščiuose apsistojęs K. 
Jakutis-Pagulbis sako, jog jo krašte 
žmonės veisdavo sodus, todėl ir jo 
koncertinė programa vadinasi „Pri-

Obuoliai geriausiai laikosi iki Kalėdų
Gruodžio 18 dieną 18 valandą muzikantas Kazimieras Jaku-

tis-Pagulbis Anykščių kultūros centro scenoje anykštėnams įteiks 
kalėdinę dovaną – nemokamą labai aukštaitišką programą „Pri-
spėją sodi. aboliai“. 

spėją sodi.aboliai“. O obuoliai, kaip 
žinia, geriausiai laikosi iki Kalėdų. 

Ši programa skirta muzikanto jubi-
liejui – K. Jakutis-Pagulbis ja pažymi 
10 metų, kai jis ant scenos. 

„Kadais mano krašte žmonės veis-

davo sodus. Saulė pervasar nokinda-
vo obuolius, o rudenį juos visa šei-
myna skindavo, rūšiuodavo į dėželes, 
perdėdavo šiaudais, kad mažiau susi-
daužytų, pakraudavo į mašinas ir vež-
davo Leningradan parduot. Man irgi 
teko padėti tėvams šį „biznį“ daryti... 
Vakare atsisėdęs į traukinį Dūkšte, 
ryte jau nubusdavau Leningrade. Per 
naktį bildant traukinio ratams į bė-
gius, pro šalį lekiant vėjuotiems žibu-
riams, gimė ne viena daina. Kviečiu 

jus, malonūs mano gerbėjai, tų vėjuo-
tų dainų, kvepiančių obuoliais, aukš-
taitiškais sodais, pagardintų mano 
gimtąja tarme, ateiti paklausyt“, -taip 
pristato šią programą muzikantas. 
Beje, ją jau girdėjo nemažai klausy-
tojų Lietuvoje. Paskutinis koncertas 
vyko šį penktadienį Vabalninke. Prieš 
jį į „Anykštos“ redakciją užsukęs mu-
zikantas teigė, kad labai laukia kon-
certo Anykščiuose, žinoma, ir anykš-
tėnų.                               -ANYKŠTA

Naikintuvai. Baltijos valstybių 
oro erdvę saugantys NATO oro po-
licijos naikintuvai praėjusią savaitę 
- gruodžio 8-14 dienomis - 21 kartą 
kilo atpažinti ir palydėti prie Baltijos 
valstybių sienų skridusių Rusijos 
Federacijos orlaivių. Anot Krašto 
apsaugos ministerijos pranešimo, tai 
didžiausias iki šiol įvykdytų reaga-
vimo skrydžių per savaitę skaičius 
ir kartu didžiausias iki šiol stebėtas 
Rusijos karinis aktyvumas oro er-
dvėje prie Baltijos valstybių - per 
savaitę pastebėta ir atpažinta apie 80 
orlaivių, kai kurie jų prie Baltijos oro 
erdvės buvo pastebėti kelis kartus.

Susitikimas. Ministras Pir-
mininkas Algirdas Butkevičius 
gruodžio 16-17 dienomis Serbijos 
sostinėje Belgrade dalyvaus Ki-
nijos ir Centrinės bei Rytų Euro-
pos valstybių viršūnių susitikime. 
Formatas „Kinija + 16“ skirtas plės-
ti bendradarbiavimą ekonomikos 
srityje, skatinti prekybą ir investici-
jas. „Lietuva suinteresuota išplėsti 
bendradarbiavimą su Kinija tokiose 
srityse kaip transportas ir susisie-
kimas, infrastruktūra, bankų sekto-
rius, žemės ūkis, švietimas. Todėl 
„Kinija + 16 valstybių“ formatas iš-
lieka svarbus ne tik daugiašaliu, bet 
ir dvišaliu aspektu“, - sakė Premje-
ras A. Butkevičius.

Kandidatas. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė teikia Seimui dekretą 
Aukščiausiojo Teismo pirmininku 
skirti šio teismo teisėją Rimvydą 
Norkų. Tai numatantį dekretą šalies 
vadovė pasirašė pirmadienį va-
dovaudamasi Konstitucija ir Teismų 
įstatymu bei atsižvelgusi į Teisėjų 
tarybos patarimą. Prezidentės 
vyriausiajai patarėjai Rasai Sve-
tikaitei pavesta šį dekretą pateikti 
Seimui. R. Norkus teismų siste-
moje dirba 15 metų. Jis yra ėjęs 
Apeliacinio teismo teisėjo parei-
gas. Kandidatas nuo 2013 m. dirba 
Aukščiausiojo Teismo teisėju.

Narkotikai. Lietuvos muitinės 
pareigūnai Klaipėdoje sulaikė di-
džiulę narkotikų kontrabandos siun-
tą. Patikrinus jūrinį konteinerį, jame 
rasti trys maišai, kuriuose aptikta 
116 kg kokaino. Preliminari rastų 
narkotikų vertė - 23 mln. Lt. Tai di-
džiausia kokaino kontrabanda Lie-
tuvoje nuo 2010-ųjų, kai Klaipėdoje 
buvo sulaikyta 500 kg kokaino.

Tyrimas. Lapkričio viduryje at-
likta reprezentatyvi visuomenės 
apklausa atskleidė, kad daugiau nei 
pusė šalies gyventojų euro įvedimą 
vertina teigiamai. Tai, kad nuo sausio 
1-osios naujoji Lietuvos valiuta bus 
euras, palankiai ir labiau palankiai 
įvertino 53 proc. gyventojų, 39 
proc. būsimosios valiutos atžvilgiu 
buvo nusiteikę skeptiškai, 8 proc. 
neturėjo nuomonės. 

Komandos. Nuo kitų metų sausio 
2 dienos 330-yje paštų nemokamai 
bus keičiami litai į eurus. Dalyje 
šių paštų dirbs mobilios komandos, 
kurios valiutą keis nustatytu darbo 
metu. „Paštai yra viena iš keturių 
vietų, kur nuo kitų metų gyvento-
jai galės nemokamai išsikeisti li-
tus į eurus. Kad valiutos keitimas 
vyktų sklandžiai, papildomai visoje 
Lietuvoje įdarbinome apie šimtą 
darbuotojų, kurie dirbs mobiliose 
komandose. Vienuose paštuose 
valiutą keis to pašto darbuotojai, 
kituose dirbs mobiliosios koman-
dos“, - paaiškino Lietuvos pašto 
Pašto tinklo tarnybos direktorė Inga 
Dundulienė.

Prakirto. 2014-12-12 apie 
22.50 val. Anykščių r. sav., De-
beikių sen., moteriai, gimusiai 
1954 m., neblaivus sugyventinis, 
gimęs 1955 m., prakirto galvą. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštine. 

Neblaivios. 2014-12-13 apie 

14 val. Anykščių r. sav., Svėdasų 
sen., mergina (2,34 prom.), gimu-
si 1988 m., sugriebė savo motiną 
(1,97 prom.), gimusią 1962 m., už 
plaukų ir nutempė nuo lovos, o po 
to užsimojo peiliu, bet smūgio ne-
sudavė. Įtariamoji sulaikyta ir už-
daryta į areštinę.

Sudavė. 2014-12-13 apie 20.40 
val. vyriškis (1,98 prom.), gimęs 

1980 m., namuose, esančiuose 
Anykščiuose, Mindaugo g., sudavė 
smūgius delnu ir alkūne savo podu-
krai, gimusiai 1997 m. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Įsibrovė. Nuo 2014-12-08 iki 
2014-12-14 įsibrauta į namą, esantį 
Anykščiuose, Mindaugo g., ir pa-
vogti įvairūs daiktai. Žala – 3 000 
litų.

avarija. 2014-12-14 apie 15.20 
val. Anykščių r. sav., kelio Radiš-
kis–Anykščiai–Rokiškis 36-ame 
km, susidūrė du automobiliai 
„Opel Meriva“ ir „Subaru Fores-
ter“. Įvykio metu buvo sužalotas 
automobilio „Opel Meriva“ ke-
leivis, gimęs 1992 m., kuriam, po 
medikų apžiūros paskirtas ambu-
latorinis gydomas. 

Kurklių seniūnas Algimantas 
Jurkus „Anykštai“ pasakojo, kad 
broliai gyvenę atskirai – užpuo-
likas miestelyje, o kitas brolis su 

Peiliu smogė brolio 
sugyventinei

Praėjusį ketvirtadienį 47-erių metų Kurklių miestelio gyvento-
jas peiliu sužeidė savo brolio sugyventinę. 47-erių metų moteris 
parą praleido Anykščių ligoninės reanimacijoje, pirminiais duo-
menimis, pažeisti jos plaučiai. Nusikaltimu įtariamas vyras suim-
tas mėnesiui. 

savo drauge – Pirmųjų Kurklių 
viensėdyje. Apie užpuoliko brolį 
ir jo draugę seniūnas sakė nieko 
blogo pasakyti negalįs – pora 

rimtai ūkininkavo, dalį gyvulių 
laikė savo sodyboje, dalį  - brolio 
tvarte. Nelaimė įvyko Kurkliuo-
se, kai moteris ryte svetimame 
tvarte šėre savo gyvulius. Pasak 
A.Jurkaus, užpuolikas moters 
neva paklausęs, ar ji galinti jį 
pavežti iki Anykščių. Kai mo-
teris atsakė, kad pavešianti, bet 
teks palaukti, kol baigs ruoštis, 

sugyventinio brolis jai smogė 
peiliu. Sužeista moteris išbėgo iš 
tvarto, ją bėgančią keliu pamatė 
kurkliečiai ir pristatė į medicinos 
punktą. 

Šiemet mirė brolių motina, 
kuri gyveno kartu su užpuoliku. 
Šis vyras, pasak seniūno, nėra 
degradavęs, tačiau ūmaus būdo ir 
rūstus.   

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
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nuomonių ringe
@ „Gelbėkit Anykšta!“: „So-

cialinėje sferoje įdarbinti daugu-
ma socdėmų. Dar atsilyginimui 
žadama išmokėti Naujametines 
premijas, gal net iš žmonių atim-
tų pašalpų. Įdomu, kiek socdėmų 
rinkiminiame sąraše bus premijas 
gavusių socdėmų?“ 

@ „tvarka ir teisingumas“: 
„Jei socialdemokratai neapgaudi-
nėtų žmonių ir jiems iš tikro būtų 
svarbiausia žmogus, gal premi-

jas atiduos silpniesiems, vargšams, o ne savo partijos narėms dirban-
čioms!!! socialinių paslaugų ir paramos darbovietėse?“

@ „Baikit“: „Nekiškit čia partiškumo. Aš pavyzdžiui, nežinau, kad 
kas savivaldybėn būtų priimtas pagal partinę liniją ar pažintis. Vyksta 
konkursai, kuriuos laimi geriausi.

“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

je reikės išsilaikyti bendrojo gebėjimo 
testą, o pretenduojantiems į vadovus 
- ir vadovavimo testą, tuoj suskubo 
be jokio konkurso naujai įkurtam Ko-
munikacijos skyriui vadovauti paskirti 
socdėmę Nargelienę - Nadvaravičienę 
- Užsienio reikalų ministrę, o socialde-
mokrato Anykščių seniūnijos seniūno 
žmona Audronė Pajarskienė gavo 
tame skyriuje vyriausiosios specialistės 
vietą su 2 tūkst.900 Lt alga. Dabar, kai 
dalį sugebėjimų reikia pademonstruoti 

Vilniuje, dalis partinių savaime atsisi-
jos. Būtų šaunu, kad ir baigiamoji kon-
kurso dalis būtų vykdoma kokio nors 
kito rajono konkurso komisijos. O kol 
taip nėra, partiečiui, dalyvausiančiam 
konkurse gali būti pateikti išankstiniai 
klausimai, į kuriuos kandidatas pasi-
ruoš atsakyti namuose ir prieš komisiją 
pasirodys tikras žiniuonis. Taigi, kol 
kandidatų nevertins kiti, o tik Juodelio 
komisija, korupcijos į valstybės tarny-
bą neišvengsime.“

@ „jo“: „Visi konkursai laimimi 
socdėmų statinių, jie iš anksto būdavo 
paruošiami, ypač žodžiu paruošiami 
klausimai ir konkursas laimėtas. Valio 
sodėmams.“

(Komentatorių kalba netaisyta)
-ANYKŠTA

darbdavys nusistato reikalavimus 
kandidatui ir pasirenka jį. Va čia gali 
kyšoti partinės ausys.“

@ „Faktas“: „Na, socdemai vi-
sada buvo taip vadinami valstybinin-
kai, savivaldos atveju savivaldininkai 
ir tarp jų yra gerų žmonių, bet reiktu 
į problemą musyse žiūrėti plačiau 
t.y nėr kietų bičų vietinėj politikoj, 
nu nė,r ir ką tu padarysi, nors vilku 
stauk.“

@ „didieji šachmatininkai“: 
„Žaisdami prie tos pačios lentos 
dar prieš 20 metų sukurpė rinkimų 
įstatymą: tik partiniai prie valdiško 
lovio iki mirties praktiškai už nieką 
neatsakant. Tai Landsbergis kartu su 
Juršėnu. Net TSRS rajono tarybose 
ar Aukščiausioje taryboje galėjai būti 
ne daugiau 2 kadencijų.“

@ „Studentas“: „Viską galima 
būtų pataisyti per rinkimus. Balsuo-
kit visi už Tėvynės sąjungos sąrašuo-
se esantį nepartinį jaunimą ir viskas 
pasikeis savaime.“

@ „Socialdemokratų progra-
ma“: „Mes girdime gyventojų pro-
blemas ir kuriame gerovę kartu, nes 
Svarbiausia – SAVAS žmogus!“

@ „Vilnius“: „Kai rajono faktinis 
vadovas Vilius Juodelis sužinojo, kad 
įsigalios nauja tvarka, kai konkursuo-
se dalyvaujantiems asmenims Vilniu-

@ „Anykščių Merfis“: „Jeigu esi 
socialdemokratas, tai partinė priklau-
somybė netrukdo dalyvauti konkur-
suose“.

@ „Birutė“: „O va būti konser-
vatoriumi privalumas tik Milakniui. 
Kiek žinau, net tokia įtakinga šios 
partijos narė Repečkienė neįstengia 
užrekomenduoti priimti savo giminių 
į valdiškus darbus. Viską apkėtę ko-
munistai.“

@ „Yes“: „Socdėmai ar jų artimie-
ji minkštas kėdes gavo tik konkursų 
būdu. Tai keletas: Pajarskas, Žiogelis, 
Každailis, Daukša, Katuoka, Narge-
lienė, Pleškienė, Zelevaitė, Stanke-
vičiūtė, Steponėnas-žm. partinė ir t.t. 
Kitus sužinosite, kai bus paskelbti 
kandidatų į tarybos narius sąrašai. Jei 
netikite, kreipkitės į antikorupcinin-
ką socdėmą Gižinską. Vsio zakono-
AMB.“

@ „Juozas“: „Nelaimėjus kon-
kurso, bet gerai pasirodžius jame, 
nereikia bijoti skusti rezultatus. Eg-
zaminas žodžiu įrašomas, raštu - at-
sakymai lieka popieriuje, bendrųjų 
gebėjimų testas sprendžiamas VT 
departamente... Taigi, nuomonė, kad 
laimi „savas“, yra pernelyg speku-
liatyvi ir ne visados atitinka tikrovės. 
Kitaip yra su asmenim, kurie priima-
mi pagal darbo sutartį: dažniausiai 

Priklausymas partijai 
netrukdo laimėti konkursų

Portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje kvietėme skaitytojus pa-
reikšti nuomonę apie tai, ar svarbu priklausyti valdančiajai partijai, 
siekiant vadiško posto. Iki vakar popietės sulaukėme 28 komentarų, 
šis skaičius nėra stulbinantis, net nėra didelis, tačiau pats diskusijos 
tekstas pateko į skaitomiausių portalo publikacijų „topą” 

Arvydas MAČIULIS, buvęs 
rajono Tarybos narys: „Mano 
principas labai paprastas – manau, 
jei gyventojai nori, tai apylinkė turi 
būti. Svarbu, kad jiems būtų patogu 
ir nereikėtų kažkur važiuoti balsuo-
ti. O kokios priežastys panaikinimo 
– nežinau, kad žinoti reikia būti pa-
sikalbėjusiu su gyventojais“. 

Ričardas SARGŪNAS, Seimo 
narys: „Jokio sąryšio su bendruo-
menėmis ir rinkimų apylinkėmis 

Apie panaikinimą Tarybos nariai 
sužinojo iš spaudos

Anykščių rajono valdžios iniciatyva panaikinta Daujočių rinki-
mų apylinkė. Per ateinančius Anykščių rajono mero ir savivaldos 
rinkimus Daujočių gyventojai turės važiuoti balsuoti į už 12 kilo-
metrų esančius Aulelius.

Meras Sigutis Obelevičius aiškino, kad apylinkė panaikinta, 
nes nebėra kur rengti rinkimų, nes nesusikūrė bendruomenė, 
o kai kurie Daujočių gyventojai šį valdžios žingsnį vertina kaip 
kerštą už tai, jog gyventojai pasipriešino krematoriumo statybai 
ar už tai, kad gyventojai Daujočiuose balsuoja „ne taip“. Pavyz-
džiui, socialdemokratai 2011 metais savivaldos rinkimuose liko 
tik šešti, o po metų Seimo rinkimuose jų kandidatas Alvydas Žala 
buvo tik penktas.

„Anykšta“ klausė – kaip manote, kodėl Daujočių rinkėjai nete-
ko rinkimų apylinkės?

nematau. Už rinkimų organizavimą 
atsakinga savivaldybės administra-
cija, o jos priešakyje administraci-
jos direktorius. Jis turi užtikrinti, 
kad rinkimai vyktų. Čia nieko nau-
jo, taip pasakyta Konstitucijoje. 
Rinkimų apylinkės naikinimą gali-
ma motyvuoti gyventojų skaičiaus 
sumažėjimu, bet taip nėra, kad tik 
ten staiga tiek sumažėtų žmonių, 
jog reikia naikinti apylinkę. 

Ar tai nėra kerštas už tai, kad 
gyventojai balsuoja „ne taip“? Ne-

žinau, ar galėtų taip žemai kristi tie 
žmonės, kurie taip gali mąstyti. Ta-
čiau visokių minčių ateina į galvą ži-
nant, kad Auleliuse buvo vykdomas 
labai aktyvus darbas stiprinat soci-
aldemokratų grandį. Apie Daujočių 
apylinkės panaikinimą kalbėsiu su 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
vadovu, įdomu, kokias priežastis 
nurodė, kad panaikinti apylinkę. 
Bendruomenės nebuvimas tikrai 
negalėjo būti priežastis“.

Antanas ŽEMAITIS, rajono 
Tarybos narys: „Aš, kaip nekerš-
tingas žmogus, apie tai net nepa-
galvočiau... Ar tai pati mažiausia 
rinkimų apylinkė? Man, rodos, 
kad yra dar mažesnių. Todėl argu-
mentuoti, kad per brangu ten turėti 
apylinkę, nelabai išeina. Kuo Dau-
jočių žmonės blogesni už kitus? Jei 
žmonės nori ten turėti apylinkę, tai 
taip ir turėtų būti, nes valdžia turi 
tarnauti žmonėms, o ne atvirkščiai. 
Aš, kaip rajono Tarybos narys, apie 
ketinimą panaikinti šią rinkimų 
apylinkę nieko negirdėjau. Negaliu 
garantuoti, ar ir kiti Tarybos nariai 
nežinojo, bet aš apie tai sužinojau 
tik iš žiniasklaidos“.

Lukas PAKELTIS, rajono Tary-
bos narys: „Nesu didelis sąmokslo 
teorijų mėgėjas, bet rinkimų apylin-
kės panaikinimas tokiu būdu, kaip 
padaryta, man nesuprantamas. Juk 
bendruomenės buvimas tėra forma-
lumas, daug kur jų nėra. Tačiau Dau-
jočiuose yra aktyvių žmonių, vien tai, 
jog jie sugebėjo surinkti parašus prieš 
krematoriumo statybas rodo, kad 
neformali bendruomenė egzistuoja. 
Suprantu, kad su jais nebuvo kalbė-
ta apie apylinkės panaikinimą. Todėl 
rinkimų apylinkės panaikinimas dėl 
bendruomenės nebuvimo - niekinis 
argumentas. Tačiau rinkimų rezulta-
tai ten iš tiesų nepalankūs dabartinei 
daugumai. Galima kelti klausimą, ar 
sprendimas būtų toks pat, jei rezul-
tatai būtų palankesni? Išvada, kad 
panaikinimas buvo politinis spren-
dimas, o tai grindžiantys argumentai 
yra niekiniai.

Aš, nors esu rajono Tarybos na-
rys ir Lietuvos liberalų sąjungos 
skyriaus pirmininkas, apie panaiki-
nimą sužinojau tik iš spaudos. Nors, 
manau, kad apie tokį klausimą kaip 
rinkimų apylinkės naikinimą, reikė-
jo kalbėti su visomis partijomis“. 

-ANYKŠTA

Skolinimasis. Vyriausybė patvirti-
no Finansų ministerijos pateiktas gai-
res, pagal kurias valstybė skolinsis iki 
2017 metų. Pagal gaires trumpalaikės 
- iki 1 metų - skolos negalės viršyti 25 
proc. visų valstybės skolinimosi įsi-
pareigojimų, o vidutinė svertinė skola 
valstybės vardu bus ilgesnė nei 4 me-
tai (dabar - 4,9 metų). Vidaus skolos 
trukmė 2015-2017 m. vidutiniškai 
svyruos nuo 2,6 iki 3 metų, vidaus fi-
nansiniai įsipareigojimai sudarys apie 
23 proc. visų valstybės įsiskolinimų. 
Patvirtina, kad valstybės įsipareigoji-
mai pagal garantijas negalės viršyti 3 
proc. nuo bendrojo vidaus produkto 
(BVP). Iš užsienio šaltinių per dvejus 
numatoma pasiskolinti iki 0,4 mlrd. 
Eurų (1,38 mlrd. Litų). „Skolinimasis 
viduje yra vienas iš mūsų prioritetų“, 
- Vyriausybės posėdyje kalbėjo finan-
sų ministras Rimantas Šadžius.

Apdovanotas. Savaitgalį vyku-
siuose Latvijos nacionaliniuose kino 
apdovanojimuose „Didysis Kristupas 
2014“ Igno Jonyno filmas „Lošėjas“ 
buvo įvertintas dviejose kategorijose 
- už geriausią operatoriaus Janio Egli-
čio darbą bei geriausia koprodukcija 
tarp Lietuvos ir Latvijos prodiuserių 
„Uljanos Kim studija“ ir „Locomoti-
ve productions“.

Ukraina. Nuo rugsėjį Minske pa-
sirašytų paliaubų Ukrainos rytuose 
žuvo apie 1 tūkst. 300 žmonių, sako-
ma Jungtinių Tautų (JT) ataskaitoje. 
Remiantis iki gruodžio 12 dienos 
sudaryta statistika, konfliktas šalies 
rytuose, netoli sienos su Rusija, nuo 
balandžio mėnesio pareikalavo 4 
tūkst. 707 žmonių gyvybių. Beveik 
30 proc. šių mirčių užregistruota arba 
1 tūkst. 357 žmonės žuvo po rugsėjo 
5 dieną Baltarusijos sostinėje Minske 
sudarytų paliaubų, sakoma pirmadie-
nį paskelbtoje ataskaitoje.

Įkaitai. Australijos policija nustatė 
žmogaus, kuris pirmadienį kavinėje 
Sidnėjaus centre paėmė įkaitų, tapa-
tybę. Bet pareigūnai paprašė žurna-
listų neskelbti jo pavardės. Australijos 
premjeras Tonis Ebotas mano, kad 
vyro veiksmų motyvai yra politiniai. 
Iki šiol penkiems įkaitams pavyko pa-
bėgti. Duomenys apie vis dar laikomų 
įkaitų skaičių prieštaringi. Kai kurios 
žiniasklaidos priemonės praneša apie 
40 įkaitų, kitos - apie 15. Ginkluotas 
vyras paėmė įkaitų „Lindt“ kavinėje 
„Martin Place“ aikštėje Sidnėjaus 
centre pirmadienį apie 9 valandą 45 
minutės vietos laiku (0 valandų 45 
minutės Lietuvos laiku). Nusikaltė-
lis taip pat pareiškė, kad Sidnėjuje 
padėtos keturios bombos. Dvi iš jų 
esančios kavinėje, o dar dvi - miesto 
centre. Policijai kol kas nepavyko ras-
ti sprogstamųjų įtaisų.

Streikas. Belgijoje prasidėjo visuo-
tinis streikas prieš griežto taupymo po-
litiką. Pirmieji protesto akciją paskel-
bė oro eismo saugumo organizacijos 
„Belgocontrol“ aviacijos dispečeriai. 
Pirmajame šiais metais visuotiniame 
streike dalyvauja tiek valstybinio, tiek 
privataus sektoriaus darbuotojai. Dėl 
Belgijos aviacijos dispečerių rengia-
mos akcijos oro erdvė virš Belgijos 
visiškai uždaryta, vien tarptautiniame 
Briuselio oro uostuose pirmadienį at-
šaukta apie 600 skrydžių. Visuotinis 
profsąjungų inicijuotas streikas para-
lyžiavo visų visuomeninio transporto 
priemonių darbą Belgijos teritorijo-
je. Atšauktas ir greitaeigių traukinių 
„Thalys“ ir „Eurstoar“, jungiančių 
Belgijos sostinę su Paryžiumi ir Lon-
donu, eismas.

Parengta pagal 
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avarijos.  Per 11 šių metų mė-
nesių Anykščių rajone įvyko 15 
įskaitinių eismo įvykių, kuriuose 3    
žmonės žuvo ir 16 buvo sužeisti. 
Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvy-
ko 2 eismo nelaimės. Per 2013 – ų 
metų 11 mėnesių Anykščių rajono 
teritorijoje įvyko 14 įskaitinių eis-
mo nelaimių, kuriose žuvo 7 ir buvo 
sužeisti 17 žmonių. 5 eismo nelai-
mės įvyko dėl neblaivių kaltės. 

Protokolai. Anykščių rajono po-
licijos pareigūnai per 11 mėnesių už 
įvairius Kelių eismo taisyklių pažei-
dimus surašė 2070  proto ko lų.

Neblaivūs. Per 10 šių metų mė-
nesių  rajono keliuose policijos 
pareigūnai sulaikė 133 neblaivius 
vairuotojus ir 135 neblaivius dvirati-
ninkus. Pernai per 11 mėnesių – 204 
vairuotojus ir 234 dviratininkus.

Pėstieji. Policijos pareigūnai per 
11 šių metų mėnesių nubaudė 201 
Kelių eismo taisykles pažeidusį 
pėstįjį. Pernai per tą patį laikotar-
pį – 272.

akcijos. Gruodžio19 – 21 ir 
22 – 28 dienomis policija vykdys 
prevencines priemones, kurių metu 
tikrins transporto priemonių vai-
ruotojų blaivumą, apsvaigimą nuo 
narkotikų ar kitų psichiką veikian-
čių medžiagų, o gruodžio 8 – 31 
dienomis kontroliuos eismo daly-
vius (pėsčiuosius, dviratininkus 
ir vadeliotojus) dėl atšvaitų, kitų 
šviesą atspindinčių elementų nau-
dojimo. 

Greitis. Važiuojantiems per 
Raguvėlę neviršyti greičio padės 
gyvenvietės gale, Panevėžio link, 
pastatytas greičio matuoklis. Tai 
jau ketvirtasis greičio mėgėjus 
tramdantis prietaisas mūsų rajono 
keliuose. 

Nauji. „Aut otyrimų“ duomeni-
mis, šiemet iki gruodžio pirmosios 
Lietuvoje įregistruota 15 270 naujų 
lengvųjų automobilių. Tai beveik 
20 – ia procentų daugiau negu per 
tą patį praeitų metų laikotarpį. Per-
kantys naujus automobilius dažnai 
nepagaili dar kelių dešimčių tūks-
tančių litų galingesniam varikliui ir 
komforto įrangai. 

Varikliai. Organizacija „Wards 
Automotive group“ iš 37 preten-
dentų išrinko geriausių variklių, 
montuojamų į Amerikoje pardavi-
nėjamus automobilius, dešimtuką. 
Į jį pateko tik vienas dyzelinis ir 
vienas elektrinis varikliai, likusieji 
įprasti jau žinomi patobulinti ar vi-
siškai nauji benzininiai turbininiai 
varikliai. 

Laimėti Dakarą reikia 
išminties

Anykščiuose viešėjo ir „Anykštai“ išskirtinį interviu davė bene 
garsiausias šalies lenktynininkas kitų metų sausį sieksiantis trečią 
kartą įveikti pasaulyje prestižiškiausią ir sunkiausią Dakaro ralį 
Benediktas VANAGAS. Pirmajame Dakare sportininkas starta-
vo iš priešpaskutinės pozicijos, pernai jau iš 74 – os, o šiemet 339 
startiniu numeriu pažymėtas B. Vanago ir Andrejaus Rudnickio 
ekipažas startuos 40 – as iš 138 dalyvaujančių automobilių klasė-
je ekipažų. Pasak sportininko, įveikti 9000 kilometrų dykumomis 
ir kalnais jau yra iššūkis, tačiau vyrai turi slaptą svajonę – jų 
tikslas finišuoti pirmajame dvidešimtuke. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

maniau, kad tai garbaus amžiaus 
lenktynininkų sportas, apie jį pra-
dėjau galvoti prieš 7 metus , o prieš 
trejetą metų ryžausi pabandyti. 
Beje, siūlyčiau svajoti atsakingai, 
nes  svajonės pildosi.

- Pernai Dakaro ralyje jūs pa-
kibote ant skardžio ir per plauką 
išvengėte žūties. Tai nesukliudė 
pasiekti išties gerą rezultatą ir  
bandyti dar kartą   Kokių sa-
vybių labiausiai reikia siekiant 
įveikti tuos 9000 kilometrų?

-  Su „Oskaru“ užpakaliniais 
ratais pakibome maždaug ant 15 
metrų aukščio stataus kaip siena 
skardžio, per plauką nenukritome. 
Po keliolikos minučių mus išgel-
bėjo prancūzų ekipažas ir tesėmė 
lenktynes. Reportažą apie kybo-
jimą ant skardžio pamatė visas 
pasaulis. Tačiau mes sugebėjome 
pasiekti finišą ir įrodėme, kad Lie-
tuva kieta, kad mes drąsūs. Valdyti 
automobilį, kad visi džiaugtųsi, 
labai atsakingas darbas, tačiau to 
nepakanka. Įveikti Dakaro ralį, 
kurį neatsitiktinai dalyviai vadi-
na pragaru, reikia išminties, jauni 
nelaimi, jie „nusilaužia“ galvas ir 
dažniausia finišo nepasiekia. Antai 
Stepanas Petranselis Dakarą lai-
mėjo nelaimėjęs nė vieno greičio 
ruožo. Finišą pasiekia sukaupę 
daugiausia patirties, kuri įgyjama 
per  pakilimus ir nuopuolius. Fi-
nišuoja ne tik meistriškai vairuo-
jantys automobilį, bet ir sukaupę 
didelę gyvenimišką patirtį.  

Pusę darbo dėl 2015 – ųjų Daka-
ro esame padarę – mes gerai pasi-
ruošėme. Automobilis „Toyota Hi-
lux“ jau plaukia per Atlantą, o mes 
į ralį išskrisime gruodžio 29 – ąją. 

- Gal keliais žodžiais apibūdin-
tumėte automobilį, kiek kainavo 
jo paruošimas?

- Galiu pasakyti tik tiek, kad jis 
visa galva pranašesnis už „Osca-
rą“. Tai tikras sportinis bolidas su 
390 AJ galios varikliu, 500 ltr. tal-
pos kuro baku. Pasiruošimas kai-
navo apie 3 milijonus litų.

- Kiek žmonių jus lydės Daka-
re?

- Mūsų atstovaujamą  „General 
Financing  - autopaslauga by Pi-
tlane“ komandą lydės trylika aukš-
čiausio lygio specialistų, tarp jų 

keli žurnalistai. Juk už mūsų visa 
Lietuva. Kaip ir pernai, lydės  Vy-
čio simbolis. Jų 3 ant „Toyota Hi 
lux“, 2 ant mechanikų ir po vieną 
ant mano ir šturmano Andrejaus 
Rudnickio kostiumų. Turėsime per 
10 tūkst. pakeleivių, užpildžiusių 
savo nuotraukomis Vyčio mozaiką 
ant automobilio. Dakare garsina-
mas Vytis mums padėjo susirasti 
naujų draugų. 

- Paminėjote šturmaną. Per-
nai, berods, važiavote su Sauliu-
mi Jurgelėnu, šiemet – vėl su A. 
Rudnickiu.

- Jis aukščiausios klasės, didelę 
patirtį apie Dakarą turintis šturma-
nas. Juk buvo šio ralio prizininko 
Leonido Novickio komandos va-
dovu. Be to, mes puikiai sutaria-
me. 

- Sausio 4 – ąją Dakaro ralyje 
startuos 414 ekipažų iš 53 šalių. 
jauniausiam vos aštuoniolika, 
vyriausiam - 73 metai. 40 – a 
starto pozicija jums suteikia ga-
limybę siekti aukštesnio rezulta-
to. Kokio tikitės?

- Prognozuoti rezultatą nėra 
dėkinga, tačiau sieksime įveikti 
Dakarą geriausiu savo rezultatu. 
Patirties turime, juk važiuojame 
trečią kartą. Rezultatą žinosime 
sausio 17 – ąją. Bandysime patekti 
tarp 15 – os greičiausių savo kla-
sėje.

- Kokiu greičiu važiuojate Da-
kare, kokiu didžiausiu greičiu iš-
vis esate vairavęs automobilį?

- Dakare bekele dulkėse ten-
ka vairuoti iki 200 km  per val. 
greičiu, lenkti varžovus. Jauti 
nepaprastą gamtos grožį, tačiau 
žvalgytis nėra kada, tematai prieš 
save kelis šimtus metrų trasos – ir 
viskas. Vokietijos greitkelyje esu 
vairavęs „Porche“ 330 per val. 
greičiu. Tačiau Lietuvos keliuose 
su  LG klasės „Mersedesu“  lai-
kausi Kelių eismo taisyklių. Jeigu 
reikia įveikti daugiau kaip 300 km 
ir yra galimybė, dėl laiko taupymo 
renkuosi kelionę lėktuvu. 

- Kaip į jūsų dalyvavimą raly-
je  reaguoja šeima?

- Stebi ir palaiko žmona, septy-
niolikametis sūnus, o dukrelei dar 
tik pusė metų. Nerimo būna, tačiau 
prie jo priprantama.

Pernai 34 – ą vietą iškovojęs Benediktas Vanagas šiemet startuos 
geriausiųjų 40 – e. Tai suteikia pranašumo, kad nereikės lenkti 
lėčiau važiuojančių varžovų, kurių pernai dulkėse per dieną tek-
davo aplenkti kelias dešimtis.

Autoriaus nuotr. 

Sportininkai sugrįžo į Anykščių kartodromą
Vasarą Anykščių kartodrome nauja asfalto danga užliejus trasą, į kartodromą sugrįžo profesionalūs 

sportininkai. Praeitą mėnesį vyko atviros kartingo varžybos „Anykščių kartodromo taurė 2014“, ku-
riose dalyvavo 45 sportininkai, tarp jų 11 iš Latvijos, o kitą sekmadienį vyks Lietuvos kartingų žiemos 
taurės etapo varžybos. 

Lenktynininkai jėgas išban-
dė 7 klasėse. Nugalėtojais tapo 
Paulius Paškevičius, Martynas 
Morkis, Sergejus Gusarovas, Sil-
vestras Aleksejevas, Titas Jurko-
nis, Andis Feldmanis ir Vaidotas 
Šmatavičius. Komandinėje įs-
kaitoje nugalėjo lietuvių AJ Ra-
cing komanda, aplenkusi latvius. 
Iš anykštėnų šiose varžybose da-
lyvavo Rimvydas Kugys, tačiau 
tarp prizininkų nepateko.  

Pasak Anykščių technikos 
sporto klubo “Motorsportas” va-
dovo Romualdo Vitkaus, nauja 
asfalto danga padengtą Anykščių 
kartodromą sportininkai įverti-
no kaip geriausią Lietuvoje, tad 

Lapkričio mėnesį Anykščių kartodrome vėl po kelių metų pertraukos gaudė sportinių kartingų vari-
kliai.  Kelis metus varžybos nevyko dėl prastos asfalto dangos. 

Zenono Rotauto nuotr.

buvo jūsų vaikystės svajonė?
- Vaikystėje buvo dviratis, ta-

čiau sportuoti kažkodėl neleido 
tėvai. Galbūt jie šitaip saugojo 
mano sveikatą!? Automobilių 
sportu susidomėjau vėliau ir nuo 
1997 – ųjų lenktyniauju profesio-
naliai. Dakaras manęs nedomino, 

- Jau prieš Dakarą jūs buvote 
Lietuvos automobilių sporto eli-
te. Esate laimėjęs daug medalių 
žiedinėse, bekelės lenktynėse, 
nugalėjęs 1000 km lenktynėse 
Palangoje, važiavote Pasaulio 
ralio čempionate. Galbūt auto-
mobilių sportas, o ir Dakaras, 

kitais metais tikimasi varžybų, 
čia lenktyniauti žada ir latviai. 
Anykštėnai sulaukė priekaištų 
tik dėl dalyvių parko. 

„Į varžybas sportininkai atva-
žiuoja ne tik su gerais kartingais, 
bet ir puikiais techninės pagalbos 
automobiliais, kuriuose kartais 
ir nakvoja, - pastebėjo R. Vitkus. 
– Privalome pasirūpinti įrengti 
šiuolaikišką dalyvių parką, ku-
riame būtų pakankamo galingu-
mo prisijungimas prie elektros 
tinklo“. 

Ateinantį sekmadienį 11 va-
landą Anykščių kartodrome vyks 
Lietuvos kartingų žiemos taurės 
pirmo etapo varžybos.

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Automobilių remontas, techninė pagalba kelyje, automobilių nuoma.
Vytauto Gruzinsko įmonė. Kęstučio g. 16a, Anykščiai. Tel. 8 (603) 70004, el. p. v.gruzinskas@inbox .lt.
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Mielas Sergejau Jovaiša,

Jūsų, Sergejau, spalvotas ir dinamiškas 60 metų gyvenimo kelias žinomas daugeliui lietuvių, 
kurie negalėjo ar negali būti ramūs be krepšinio, be Žalgirio ar Lietuvos rinktinės pergalių. Kas 
besuskaičiuos, kiek kartų mes mintimis siuntėme Tau padėkas už krepšinio aikštelėje parody-
tą sumanumą ir taiklumą.

Mums garbė bendrauti su Jumis Pasaulio Anykštėnų Bendrijoje, jos valdyboje, dalintis ben-
dravimo patirtimi ir telkti Anykštėnus bendriems siekiams įgyvendinti. Mes kartu siekiame 
Anykštėnų susitelkimo Lietuvos doros pilietinės visuomenės kūrimo. 

Savo rūpestį visos Lietuvos gerove Jūs realizuojate būdamas Lietuvos Respublikos Seimo 
nariu, inicijuodamas reikalingų mūsų valstybės ir tautos segmentų teisinius pagrindus.

Gražus ir prasmingas Jūsų, Segejau, gyvenimo kelias. Jis šaukia Jus ir mus kurti ir turtinti 
Lietuvos ir Pasaulio Anykštėnų Bendrijos veiklos ateitį.

Ilgiausių metų!

Pasaulio Anykštėnų Bendrijos pirmininkas Antanas Tyla ir Pasaulio Anykštėnų 
Bendrijos Anykščių kolegija

Kiek galima buvo iškrapšty-
ti Anykščiams – stengėmės. Kiek 
pavyko, o kiek nepavyko parodys 
ateinantys metai. Bent jau norėjom 
pratęsti Anykščių baseino tvarkymo 
reikalus, mus domina kelių fondo 
lėšos, iš susisiekimo ministro pavy-
ko gauti minimalų pažadą, kad jis 
įtrauks į ateinančių metų planus ke-
lio Anykščiai - Biržinė sutvarkymą. 
Tikėkimės, kad per du – tris metus 
kažkas paaiškės tvirčiau, bet jau yra 
gerai. Seksiu, ar ministras davęs žodį 
jo laikysis. 

- Savivaldybėm atiduotos funk-
cijos skirstyti socialinę paramą ir 
kompensacijas. Ar savivaldybės 
tuo džiaugiasi?

- Darbo atsiras daugiau, bet yra dėl 
ko dirbti. Jau vykdydama šią progra-
mą iš anksčiau, Anykščių savivaldy-
bė sutaupė beveik du milijonus litų. 
Tie pinigai lieka savivaldybėms.

- Bet ar jie neturi būti naudoja-
mi ne atlyginimams mokėti, o soci-
alinėms reikmėms?

- Buvo toks Urbšio siūlymas Sei-
me. Jį palaikiau ir aš. Siūlymas ne-
praėjo. Laisvai savivaldybėms dispo-
nuoti sutaupytom lėšom labai patogu, 
bet tai ne visiškai tikslu – būtų gerai, 
kad investuotum į tą sritį, iš kurios 
sutaupei. 

- Bet kiek yra atvejų, kad kom-
pensacijų negauna grynai už visiš-
kus formalumus. Žinau atvejį, tik 
ne Anykščiuose, kad žmogus nega-
vo kompensacijų, nes jis sąskaito-
je turėjo sutaupęs tūkstantį litų... 
Neseniai nuskambėjo, kad kom-
pensacijų negauna tie, kurių vaikai 
dirba užsienyje ir atsiunčia tėvams 
paramą. Matau amoralumą, kai 
valdžia giriasi, kad tokiomis prie-
monėmis sutaupė. Ar neprasidės 
savivaldybės piktnaudžiavimas?

- Individulių atvejų pasitaiko viso-
se srityse. Reikia naudoti protingu-
mo kriterijų ir nuspręsti, ar žmogus 
patenka tarp tų, kuris pajėgus pats 
apsirūpinti. Bet, iš kitos pusės, kaip 
Lietuvoje toleruojami šešėliniai fi-
nansiniai veiksmai, tai savivaldybės 
stengiasi tokius veiksmus eliminuoti. 
Kartais per griežtai. 

- Bet ar jos pačios nepiktnau-
džiauja? Mus bent kelis kartus 
pasiekė žinios apie tuos, kurie turi 
atidirbti už pašalpas: žmonės kal-
bėjo, kad atidirbantys už pašalpas 
pas privatų ūkininką, kuris lyg ir 
yra atidirbimą organizuojančio se-
niūno draugas, turėjo „šiūpeliuoti“ 
grūdus, kad ūkininkui taisė keliu-

Patirtys Sergejui Jovaišai leido pažinti save 

ką, o dar vienas, kad važinėjant ra-
jono valdžiai su ataskaitomis, vie-
noje seniūnijoje klausyti ataskaitų 
buvo „suvaryti“ pašalpininkai ir 
jiems už tai buvo užskaityta visuo-
menei naudingų darbų atidirbimo 
diena. Juk tai jau rodo piktnau-
džiavimą! 

- Dažnai pasitaiko Lietuvoje, kad 
dar reikia kontroliuoti ir kontroliuo-
jančius. Neišeina iš pirmo karto pa-
daryti taip, kad viskas veiktų gerai. 
Bet ta bėda yra daugelyje sričių. Jei 
apie 30 procentų yra šešėlinės eko-
nomikos, tai juk kažkas ją kuria. Jei 
sukontroliuotume ją ir surinktume į 
biudžetą, tai pakiltų ir atlyginimai, ir 
pagerėtų socialinė parama. Tai būtų 
žymus pagerėjimas, bet žmonės gy-
vena laikydamie-
si vienadienės 
naudos ir galvoja, 
kad nemokėdami 
mokesčių sutau-
po. Svarbiausia, 
kad lietuviai tai 
toleruoja. Pavyzdžiui, kontrabandą. 

- Bet ar kontrabandos toleran-
cija nėra susijusi su tuo, kad pas 
mus pagal pajamas nėra propor-
cingos kainos? Kai atpigo degalai, 
girdėjau, kad kontrabandininkai 
prarado rinką – žmonės jau nebe-
nori taupyti po kokių 50 centų ir 
rizikuoti, pilstytis iš kanistrų. Gal 
esmė paprasta – sumažėjus kai-
noms, sumažėtų ir šešėlis?

- Niekada nesutiksiu, kad cigaretės 
ar alkoholis yra tokios prekės, kurios 
yra gyvybiškai būtinos. Degalai taip, 
bet mes negalim būti išskirtiniai, jei 
tokia kaina pasaulyje, o mes uždirba-
me mažiau. Minėjau, kodėl mažiau 
uždirbame. Garantuoju, kad 200 – 
300 litų būtų galima planuoti atlygi-
nimo padidėjimą, jei nebūtų šešėlinės 
ekonomikos. Gal net daugiau. Tai 
kažkiek kompensuotų kainas. Pavyz-
džiui, mes negalime turėti pigesnių 
degalų, nes esame saistomi europinių 
susitarimų. Be abejo, tai skatina kon-
trabandą ir toleranciją.

- Grįžkim prie Anykščių. Jūs 
turite savo biurą ir priimate inte-
resantus. Kokiais klausimais ateina 
pas Jus?

- Daugiausia teisiniais ir žemės 
klausimais. Yra žmonių, kurie tą patį 
savo skaudulį atneša nebe pirmą kar-
tą. Pasitikrinu, kokia buvo istorija, ir 
dažniausiai gaunu atsakymus, kad 
jų nesutarimai ar nesusipratimai gali 
būti sprendžiami tik teisiniu keliu. Čia 
mano rankos, kokios būtų ilgos, jau 
nebesiekia. Galiu tik duoti patarimą, 

kurį jie jau yra girdėję. Bet jie, turbūt, 
tikisi stebuklo. Tačiau yra buvę ir labai 
įdomių klausimų. Pavyzdžiui, vienos 
Anykščių rajone gyvenančios moters 
sūnus yra nelegalus imigrantas kitoje 
šalyje. Ji kreipėsi norėdama sužinoti, 
ar tos šalies vyriausybė neplanuo-
ja priimti kažkokių įstatymų, kurie 
švelnintų nelegalių imigrantų padė-
tį. Labai aukštu lygiu aš tą klausimą 
aiškinausi. Paskui galėjau pateikti at-
sakymą, kuris teikė vilčių – tos šalies 
parlamentas klausimą nagrinės. 

- Ar pasikeitė žmonių požiūris į 
jus, kai tik iš krepšininko, nors ir 
žymaus, tapote Seimo nariu?

- Tuos pasikeitimus būtų galima 
vertinti pagal mano paties reakciją. 
Susitikdamas su žmonėm ir atlikda-
mas savo tiesioginį darbą pakankamai 
dažnai dar susiduriu su sporto tema, 
bet tai būna dažniau šalutinė istorinių 
prisiminimų ar apžvalgų tema. Tačiau 
vis tiek mano pagrindinis darbas yra 
Seime. 

- Tai Seimo nario pusė visuome-
nėje jau ima nusverti krepšininko 
pusę?

- Ypatingai kas yra susiję su jauną-
ja visuomenės dalimi, kuri nematė. 
Mielai lankausi daugelyje mokyklų 
ir bendrauju su jaunimu, teko vesti 
pilietiškumo pamokas, tai, jei prieš 
tai neparodo kokio nors filmuko apie 
mano sportinę praeitį ir klasės vado-
vas nepasakytų, kas toks buvau praei-
tyje, tai, manau, apie sportą ir nekal-
bėtume. Yra visai kitos temos. 

- Seime esate pusę kadencijos, 
jau turėjo susiformuoti Jūsų inte-
resų prioritetai. Kokiomis sritimis 
labiausiai domitės?

- Pagrindinis darbas yra komite-
tuose. Dirbu informacinės visuome-
nės plėtros komitete. Reikėjo tikrai 
daug domėtis ir šioje srityje mano, 

kaip Seimo na-
rio, darbas yra 
vienas iš pagrin-
dinių. 

Seimo nario 
statusas leidžia 

domėtis visais klausimais, ką ir darau. 
Jau ir Jūsų laikraštyje buvo publikuo-
ta, kiek įstatymų pasiūlymų atidaviau, 
jų toliau daugėja. Yra ne tik pataisos, 
bet ir pasiūlymai į įstatymų pataisas. 
Jų tikrai ne vienas. Lyginant su mūsų 
kolegos kito Seimo nario, tai jo daž-
niausiai pasiūlymai yra grupiniai. Ka-
dangi jie valdantieji, jie turi daugiau 
šansų juos priimti. Mes turim paruoš-
ti žymiai kruopščiau ir apgalvočiau, 
kad jie būtų sėkmingi.

Man nesvetimos ir kitos temos. 
Pati pradžia, turbūt pirmas įstatymo 
pakeitimas, buvo susijusi su pokalbiu 
Anykščių policijos komisariate – dėl 
bausmių sugriežtinimo neblaiviems 

vairuotojams. To įstatymo nepriskirsi 
nei prie komiteto, nei prie komisijų, 
kuriose dirbu. O komisijose – esu 
jaunimo ir sporto komisijos narys. 
Paskutinis rimtas ir svarbus darbas, 
kurį palaikėme – sporto rezoliucija 
apie sporto išvystymą daugeliui metų 
į priekį. Ten yra pateikta klausimai, 
kaip didinti fizinio lavinimo pamokų 
skaičių, gerinti higienos sąlygas mo-
kyklose. Sporto rezoliucija bus papil-
domas postūmis gerinant sportinę ir 
popamokinę veiklą. Priimant šalies 
biudžetą, mūsiškai, bent jau aš, tikrai 
garsiai rėkėm, kad būtų padidintas 
neformaliojo ugdymo krepšelis. Beje, 
keletas organizacijų iš Anykščių buvo 
pasirašiusios prašymą didinti krepše-
lį. Kai praėjo šis pakeitimas, mes visi 
pasiplojom sau už tokį gerą veiksmą. 

Kartais iškyla temų iš gyvenimo, iš 
rinkėjų. Pavyzdžiui, dar viena anykš-
tietė, kaip daugiavaikė mama, norė-
tų anksčiau išeiti į pensiją. Su mielu 
noru pritarčiau tokiam įstatymui, bet 
jis nebus priimtas, nes jis susijęs su 
biudžeto lėšom ir nenorima daryti iš-
imčių. Tai jau išzondavau. 

- Kai patekote į Seimą, Jūs dar 
nebuvote Tėvynės sąjungos parti-
jos narys. Sakėte, kad esate parašęs 
prašymą priimti Jus į šią partiją. 
Jūs jau partinis?

- Tikrai, reikėtų paskambinti ir pa-
klausti mero Sigučio Obelevičiaus, ar 
jau patvirtino, ar ne. Tas pareiškimas 
atiduotas jau maždaug nuo balandžio 
mėnesio. Jis pas partijos skyriaus pir-
mininką merą, manau, kad iki naujų 
metų tą pažymėjimą įteiks. Neturiu 
jokių žinių, manau, kad man bus pra-
nešta, kaip nusprendė skyrius. 

- Kiek mačiau, esate uoliausias 
Seimo narys (ir su dideliu atsiplė-
šimu nuo antros vietos) pagal po-
sėdžių lankomumą ir balsavimus. 
Kaip taip išsėdite posėdžiuose, o 
gal tiesiog, juokaujant, neturite jo-
kių reikalų?

- Tie, kurie nebe pirmą kadenciją, 
suranda kažkokių progų išsisukti nuo 
posėdžių. O aš suprantu, kad turiu 
savo darbą dirbti. Tikrai nesudaro 
sunkumų dalyvauti posėdžiuose ir tai 
nėra mano tikslas, kad tapčiau dau-
giausiai posėdžių lankęs Seimo narys. 
Aišku, buvo atvejų, kad turėdavau iš 
posėdžių išeiti į kažkokį susitikimą, 
į kažkokias parlamentines grupes ir 
panašiai.

- Ar dar vienai kadencijai norė-
tumėte patekti į Seimą?

- Kai kas gal pasakytų, jog labai no-
riu priprasti prie gero gyvenimo, bet 
mes dabar esam opozicijoj ir tikrai 
matome žymiai geresnius kelius, kaip 
Lietuvoj kažką geresnio padaryti, rea-
lizuoti savo potencialą būnant valdan-
čiojoj daugumoj.

- Vadinasi, ateityje ketinate daly-
vauti Seimo rinkimuose. Gal kan-
didatuosite Anykščiuose?

- Jei mūsų skyrius mane patvirtins 
kandidatu, praėjusį kartą pavėlavau 
ir skyrius pritarė kitai kandidatūrai, 
tai tikrai Kupiškio - Anykščių apy-
gardoje norėčiau išsikelti kandidatu ir 
pasiekti tikslą būti valdančiojoje dau-
gumoje. Tada būtų galima daugiau pa-
dėti Anykščiams ir pasiūlyti geresnius 
sprendimus. Be abejo, skeptikai gali 
pasakyti, kad buvusioji valdančioji 
dauguma jau buvo pridariusi sunku-
mų. Tiesiai pasakysiu – buvo krizė 
ir sprendimai buvo priimami labai 
skausmingi. Tačiau pažiūrėkim, ką 
dabartinė valdžia sugebėjo pasiekti? 
Sugebėjo ne visiems, o tik sau Kons-
tituciniu teismo nutarimu pasididinti 
algas iki maksimalaus leistino dydžio, 
ko buvo galima išvengti proporcingai 
dalinantis su visais Lietuvos žmo-
nėm. Daugelis apžvalgininkų vertina, 
kad biudžetas yra pernelyg optimisti-
nis, bet ką reiškia tokie sprendimai, 
kaip Biudžeto komiteto pirmininkas 
Bronius Bradauskas Kaišiadorių tur-
gui skyrė pinigus specialia eilute, tarsi 
tai būtų strateginės reikšmės objektas. 
Kalbėkit kaip norit apie konservato-
rius ar liberalus, bet jie nieko pana-
šaus nėra darę. 

- Ar nemanote, kad energeti-
niai sprendimai buvo vienas iš tų 
„grėblių“, ant kurių užmynė kon-
servatoriai ir pralaimėjo Seimo 
rinkimus? Juk atominės elektrinės 
idėja referendume buvo sutriuš-
kinta.

- Taip, bet elektrinė, ir dabar esu įsi-
tikinęs, būtų labai reikalingas objek-
tas. Pavyzdžiui, net suomiai statys 
elektrinę. Tai reiškia, atominė yra 
žalia energija ir per ilgą laiką Lietu-
vai būtų naudinga. Bet per rinkimus 
suėjo tiek žmonių, kurie iš kur gali 
suprasti ir finansinius ir energetinius 
elektrinės statymo aspektus? Bet pa-
grindinis dalykas buvo garsios tuo-
metinės opozicijos gerklės. Jie rėkė 
kaip elektrinė blogai, kad Kubilius 
jus visus apiplėšė... 

- Na ir pabaigai – kaip save verti-
nate tarp sportininkų ir kitų Seimo 
narių?

- Kaip sportininkui yra tekę būti 
tarp pačių aukščiausių kategorijų, o 
tarp politikų, manau, esu apie vidu-
riuką ir nepretenduoju būti politikos 
lyderiu. Nors lyderių pozicijas ir pa-
sakymus suprantu žodis į žodį, bet, 
deja, pats to išgeneruoti nepajėgčiau. 
Čia yra skirtumas. Yra lyderiai, yra 
komanda. Aš esu komanda.

- Kaip krepšinyje?
- Ten buvau lyderis. Kažkada esu 

plačiai kalbėjęs apie gyvenimą, apie 
pojūčius ir sakiau, kad labai geras gy-
venimo tarpsnis prasideda nuo tada, 
kai tu suvoki, kas tu esi. Dabar galiu 
drąsiai pasakyti – aš žinau savo gali-
mybes. 

...Čia mano rankos, ko-
kios būtų ilgos, jau nebesie-
kia...

Vadovaujamas krepšinio trenerio Vlado Garasto (dešinėje) Ser-
gejus Jovaiša iškovojo paskutinį stambų laimėjimą krepšininko 
karjeroje – anykštėnas tapo 1992 metų Barselonos olimpinių 
žaidynių bronzos medalio laimėtoju. Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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SITUACIJA

Ožiaragiams nereikės įtemptai 
dirbti. Čia pravers jūsų organiza-
ciniai gabumai, viskas vyks tiksliai 
pagal planą. Nešykštėkite kompli-
mentų, juk jūsų aštrus protas ir pui-
kus humoro jausmas gali ištirpdyti 
bet kokius ledus ir pakelti jūsų au-
toritetą vyresnybės akyse. 

Vandeniai, išsprendę daugybę 
problemų, pagaliau galės ruoštis 
šventėms. Jūsų laukia įdomi kelio-
nė, todėl reikėtų iš anksto pagalvo-
ti, ką pasiimti. Labai atidžiai parin-
kite dovanas. Bet, sudarę jų sąrašą, 
neskubėkite bėgti į parduotuvę. 
Astrologas pataria susilaikyti nuo 
didelių išlaidų. 

Žuvims tiesiog būtina nedidelė 
pertrauka. Kaupkite jėgas šventėms 
ir rūpinkitės savo sveikata. Kaip 
reikiant pailsėkite, išsimiegokite. 
Kuriam laikui atsisakykite triukš-

mingų vakarėlių ir vizitų į svečius. 
Dabar pats laikas pabūti su šeima 
ir pasimėgauti namų jaukumu, kurį 
jums garantuos artimieji. 

avinai pagaliau apsisprendė, 
kada eis atostogų, todėl visa at-
einanti savaitė pralėks bematant. 
Nuo daugybės reikalų, naujų pro-
jektų ir įpareigojimų tiesiog suksis 
galva. Bet nepulkite į paniką - jūsų 
organizaciniai gabumai padės vis-
ką gerai suplanuoti. Astrologas 
teigia, kad artimam draugui reikės 
jūsų dėmesio. Būkite jam atidūs. 

Jaučius tiesiog užgrius buitiniai 
rūpesčiai. Bet jie bus malonūs. 
Darbe niekas nerodo, kad kils au-
dra, todėl galite drąsiai pasinerti į 
savo reikalų vandenyną. Pradėkite 
puošti namus. Ypač daug dėmesio 
skirkite vaikams. 

Dvyniai turėtų nusileisti iš de-
besų ir daugiau laiko praleisti su 
mylimais žmonėmis, kurie jau 

horoskopas pradeda pamiršti, kaip jūs atrodo-
te. Dažniau būkite namuose, mė-
gaukitės naminiais patiekalais bei 
šeimine atmosfera, ir jau savaitės 
viduryje jūsų žavesys padarys savo 
ir jums už viską bus atleista. Vertė-
tų aplankyti senus draugus, bet pas 
juos irgi reikėtų vykti su šeima. 

Vėžiams planetos žada sėkmę 
darbe. Vyresnybė tiesiog negali ne-
pastebėti jūsų sugebėjimų ir nepa-
prasto darbštumo, todėl nenusteb-
kite, jeigu jūsų materialinė gerovė 
netikėtai išaugs. Tik sena trauma 
gali pridaryti rūpesčių, todėl ati-
džiai stebėkite savo sveikatą. 

Liūtams žvaigždžių išsidėsty-
mas dangaus skliaute žada visišką 
harmoniją šeiminiuose santykiuo-
se. Niekas negali sugadinti jūsų 
idiliškos nuotaikos. Neleiskite ma-
žai pažįstamiems žmonėms savo 
patarimais aptemdyti šios šventinės 
atmosferos. Ypač seksis Liūtams, 

dar nespėjusiems susisaistyti santuo-
kos saitais. Apsidairykite aplinkui - 
labai galimas dalykas, kad tarp jūsų 
kolegų yra kaip tik ta antroji pusė, 
kurios jūs taip seniai ieškojote. 

Mergelėms pats metas išskristi 
iš gimtojo lizdo. Juk jums netrūksta 
nei jėgų, nei proto. Laikas pagalvo-
ti apie savarankišką veiklą. Kruopš-
čiai viską apskaičiuokite. Šio Zodi-
ako ženklo atstovams sekasi dirbti. 
Astrologas pataria pradėti pirkti do-
vanas. Lankymasis parduotuvėse 
ne tik pakels nuotaiką, bet ir duos 
idėją, praversiančią darbe. 

Svarstyklėms tiesiog būtina 
pralinksmėti. Darbe viskas sekasi 
neblogai, namiškiai jumis rūpinasi 
- atrodytų, viskas puiku. Bet jūsų 
ritmingame gyvenime kažko trūks-
ta. Viskas jūsų rankose. Nebijokite 
permainų. Drąsiai eikite į kirpyklą 
ir keiskite įvaizdį. Būtų neblogai 
suteikti daugiau romantikos ir san-

tykiams su mylimu žmogumi. Va-
karienė žvakių šviesoje - štai ko 
jums reikia. 

Skorpionams metas galų gale 
suaugti, nors jums tinka šis vaikiš-
kas betarpiškumas. Šią savaitę ar-
timieji pareikalaus, kad jūs priim-
tumėte kažkokį sprendimą. Labai 
rimtai pažiūrėkite į šį reikalavimą. 
Nesivaržykite paprašyti draugo pa-
tarimo, bet neužkraukite problemos 
sprendimo ant jo pečių. 

Šaulių laukia puiki staigmena. 
Jūs būsite paaukštinti. Vadovybė 
pagaliau pastebėjo jūsų gabumus 
ir dabar stengiasi atsilyginti jums 
už nuopelnus. Šis įvykis neabejo-
tinai pakels jums nuotaiką, todėl 
artimiausiu metu būsite kupini en-
tuziazmo. Savo energija jūs tiesiog 
užkrėsite namiškius. Išsispręs ir 
atostogų, kurių jūs taip seniai lau-
kėte, klausimas. 

-ELTA

S.P. pasveiko ir teisme dalyva-
vo kaip nukentėjusysis. Tačiau jis 
nieko nepešė. Teismas padalino 
byla į dvi dalis – viskas, kas vyko 
V.Maksimavičiaus kambaryje, buvo 
pripažinta būtinąja gintimi, o būti-
nosios ginties ribas nuteistasis per-
žengė tik koridoriuje, kai prisivijęs 
D.L. jį nužudė. 

Parodymai sutapo

Teisme liudijo Aknystos globos 
namų darbuotojai, įvykio vietą 
aplankę pareigūnai bei medikai. 
Taip pat ir įvykių dalyvis S.P., ku-
ris siekė, kad teismas jį pripažintų 
nukentėjusiuoju. Teismas peržiū-
rėjo ir filmavimo kamerų, esančių 
Aknystos globos namų koridoriuje, 
įrašus. „Tiek kaltinamasis, tiek nu-
kentėjusysis S. P. iš esmės vienodai 
nurodo V. M. (V.Maksimavičius – 
red.past.) veikos vertinimui reikš-
mingą aplinkybę, kad S. P. ir D. L. 
peiliu durdamas jiems į pilvus V. M. 
sužalojo po to, kai nukentėjusieji, 
atėję į V. M. kambarį, jo atžvilgiu 
pradėjo vartoti smurtą. Taigi prieš 
šioje byloje nagrinėjamą konfliktą 
V. M. konfliktavo su S. P., po ko jų 
santykiai buvo priešiški. Tokiomis 
aplinkybėmis nekviestų S. P. kartu 
su D. L. atėjimas į V. M. kambarį, 
kaip minėta, pagal S. P. parodymus, 

Nuteistas Aknystų žudikas
„išsiaiškinti“ dėl anksčiau vykusio 
(ir pasibaigusio prieš kelias valan-
das) konflikto, t.y. atėjusiesiems bū-
nant nusiteikus agresyviai, ir V. M. 
atžvilgiu ten abiejų nukentėjusiųjų 
vartojamas smurtas vertintinas kaip 
jų realiai pradėtas pavojingas kėsi-
nimasis kaltinamojo atžvilgiu, nuo 
kurio pastarasis turėjo teisę akty-
viai gintis. Minėta, kad ir teismo 
medicinos specialisto išvadoje nu-
rodyta, kad V. M. buvo nustatytas 
nežymus sveikatos sutrikdymas, 
kuris galėjo būti padarytas nagrinė-
jamo įvykio metu. Byloje nėra jokių 
objektyvių įrodymų, kurie paneigtų 
kaltinamojo V. M. parodymus, kad 
šie sužalojimai jam buvo padary-
ti užpuolimo jo kambaryje metu. 
Buvusį V. M. užpuolimą taip pat 
patvirtina ir įvykio V. M. kambaryje 
nukentėjusiesiems padarytų sužalo-
jimų lokalizacija, ir jų susidarymo 
mechanizmas, t.y. tai, kad abiem 
nukentėjusiesiems sužalojimai pa-
daryti pilvuose, rodo, jog S. P. ir D. 
L. sužalojimo metu buvo atsisukę 
veidais į V. M., o tai, kad jiems su-
žalojimai padaryti peiliu rodo, kad 
tarp nukentėjusiųjų ir peilį turėjusio 
V. M. sužalojimų padarymo metu 
buvo nedidelis atstumas. Atsižvel-
gusi į išdėstytas aplinkybes kolegija 
daro išvadą, kad V. M. S. P. ir D. L. 
į pilvus sužalojo gindamasis nuo jų 
pradėto pavojingo kėsinimosi. Ka-

dangi minimus sužalojimus S. P. ir 
D. L. V. M. padarė būdamas užpul-
tas savo kambaryje, kuriame nė vie-
nas iš nukentėjusiųjų negyveno. Tai 
reiškia, kad nukentėjusieji patekti į 
šį kambarį neturėjo jokio teisėto net 
formalaus pagrindo, ten pateko ne-
turėdami V. M. leidimo, todėl laiky-
tina, kad šiuo atveju V. M. gynėsi ir 
nuo įsibrovimo į jo būstą, kas, pagal 
BK 28 straipsnio 3 dalies nuostatą, 
eliminuoja būtinosios ginties ribų 
peržengiamą. Dėl šios priežasties 
kolegija konstatuoja, kad nagrinėja-
mu atveju V. M. panaudota gynyba 
visiškai atitiko kėsinimosi pobūdį ir 
pavojingumą ir būtinosios ginties 
ribos peržengtos nebuvo.“ – rašoma 
Panevėžio apygardos teismo spren-
dime.

Visgi, bendras bylos rezultatas 
V.Maksimavičiui nebuvo palankus. 
Teismas konstatavo, jog iš medici-
nos specialisto išvados matyti, kad, 
„D. L. mirties priežastimi buvo 
durtinis-pjautinis krūtinės ląstos 
(nugaros) kairės pusės sužalojimas 
su kairiojo plaučio pažeidimu, lydy-
mas vidinio nukraujavimo į krūtinės 
ertmę. Šį sužalojimą, ką pripažino 
pats kaltinamasis, taip pat šią aplin-
kybę nurodė ir nukentėjusysis S. P., 
V. M. D. L. padarė globos namų pir-
mo aukšto koridoriuje po to, kai D. 
L. su S. P. išbėgo iš antrame aukšte 
esančio V. M. kambario, t. y. kai V. 

M. užpuolimas jau buvo pasibaigęs. 
Tai reiškia, kad tuo metu, kai V. M. 
D. L. padarė šį jo mirtį lėmusį su-
žalojimą, V. M. sveikatai ar gyvybei 
grėsmės nebebuvo ir V. M. nebebu-
vo nuo ko gintis, todėl daroma išva-
da, kad V. M. gyvybę D. L. atėmė 
kaltais tyčiniais veiksmais iš pykčio 
dėl prieš tai sekusio užpuolimo, ir ši 
V. M. veika visiškai atitinka nusikal-
timo, numatyto BK 129 straipsnio 1 
dalyje, sudėtį.“

Ir žudikas, ir nužudytasis – 
su psichikos problemomis

D.L. kraujyje rasta 1,21 prom. 
alkoholio, taigi jis buvęs gerokai 
girtesnis nei V.Maksimavičius (0,5 
prom.). Teisme kaip nukentėjusioji 
dalyvavusi D.L. motina B.L. sakė, 
kad jos sūnus Aknystose gyveno 
šešerius metus, nes buvo psichinis 
ligonis. Nužudytojo sesuo Ž.L. teis-
mui dėstė, jog brolis susirgo paau-
glystėje ir į pensionatą pateko dėl 
ligos. 

V.Maksimavičiui teismo sprendi-
mais anksčiau du kartus buvo skir-
tas priverstinis gydymas Rokiškio 
psichiatrinėje ligoninėje. „Įvykio 
metu jis buvo supykęs, išprovokuo-
tas, buvo neblaivus ir neapsiribojęs 
užpuolikų išvijimu savo veiklą tęsė 
dėl to, kad yra egocentriška asme-
nybė, sunkiai išgyvenanti skriau-
das, bendrauti su juo labai sunku. 
Tai nėra lėtinis psichikos sutriki-
mas, dėl kurio jis negalėtų visiškai 

suprasti savo veiksmų ir juos val-
dyti.“ – apie V.Maksimavičių ra-
šoma Panevėžio apygardos teismo 
sprendime. 

Laidojo globos namai

D.L. laidotuves rengė Aknystos 
globos namai. Globos namai pastatė 
ir antkapinį paminklą. Teisme, kaip 
nukentėjusioji dalyvavusi Ž.L. kal-
bėjo, kad vieną kartą yra aplankiusi 
brolio kapą, o jos ir jo motina B.L. 
prie kapo dar nėra buvusi. 

Teismas patenkino abiejų nuken-
tėjusiųjų moterų ieškinius – D.L. 
motinai iš V.Maksimavičiaus pritei-
sė 15 tūkst. litų neturtinės žalos at-
lyginimo, o seseriai – 10 tūkst. litų.  

S.P. teismo prašė jam iš 
V.Maksimavičiaus priteisti 20 
tūkst. litų neturtinės žalos atlygi-
nimui, o Valstybinė ligonių kasa 
už S.P. gydymą prašė priteisti iš 
V.Maksimavičiaus 10 tūkst. 521, 
08 lito. Kadangi, teismas bylos dalį, 
kur V.Maksimavičius kaltintas at-
likęs nusikalstamus veiksmus S.P. 
atžvilgiu, nutraukė, tai ir S.P. bei 
Valstybinės ligonių kasos ieškiniai 
nebuvo nagrinėti. 

V.Maksimavičius bausmę atliks 
pataisos namuose. Metus laiko jis 
jau „atsėdėjo“ – jis suimtas pernai 
metų lapkričio 21 dieną, o laikas 
praleistas laikinėjame sulaikyme ir 
suėmime jam įskaičiuotas į baus-
mės laiką.

Vadovai su ažuožeriečiais atvy-
ko susitikti lydimi seniūno Euge-
nijaus Pajarsko. Nespėjusioje įšilti 
bendruomenės salėje susirinko vos 
8 gyventojai (8 buvo ir pareigūnai 
bei vadovai), kurie kalbėjo, kad su 
vadovais norėjo susitikti daugiau 
žmonių, prašė svečių atvykti kitu 
laiku, kai žmonės galės po darbų 
ateiti pasikalbėti.

Meras Sigutis Obelevičius susi-
rinkusiems pasakojo, kad Kairiojo 
Šventosios tako projektas šiemet 
pripažintas geriausiu turizmo pro-
jektu Utenos apskrityje. Kaip gam-
tininkas, jis vaizdžiai pasakojo, 
kaip cirkuliuoja Europos Sąjungos 
pinigai. „Tai ne koks pinigų medis, 
kurį pakratai ir pribyrą, Europos 
fondai – tai kaip stalčiukai. Pinigus 
iš stalčiukų galima išimti, bet tik 
tam tikroms reikmėms“,- aiškino 

Ažuožeriečiai išgyvena dėl anūkų
Praeitą savaitę rajono vadovai susitiko su ažuožeriečiais, kurie  

ne tik domėjosi vietinėmis problemomis, bet ir klausė, kiek skolų 
“liko nuo Nefo”.

S.Obelevičius. 
Meras aiškino, kad savivaldybes 

į neviltį stumia Finansinės draus-
mės įstatymas. „Valstybės kontrolė 
manęs klausė, kaip mes žadam li-
kviduoti skolas. Pasakiau, kad mes 
ne tik, kad negrąžinsim, bet ir dar 
labiau auginsim. Finansinės draus-
mės įstatymas numato, kad visos 
perteklinės lėšos keliauja į biu-
džetą, mes neturim mechanizmo 
kaip jas grąžinti. Įsivaizduokit, kad 
suplanuojam surinkti 20 milijonų, 
o surenkam 22 milijonus litų. Tai 
tuos 2 milijonus, kuriuos galėtume 
grąžinti, iš mūsų paima“,- aiškino 
S.Obelevičius. 

Vicemeras Donatas Krikštaponis 
pasidžiaugė aktyvia bendruomene 
ir, kad reikalai pajudėjo, pasikeitus 
Ažuožerių bendrijos pirmininkui 
Algimantui Gudeliui. „Reikalai 

pajudėjo į gera, kai pasikeitė pir-
mininkas, kai nesistengiama įgelt 
valdžiai ir nesikabinėjama prie 
smulkmenų. Gudelis buvo aktyvus, 
kėlė visokius klausimus, tai jam ro-
zetės per žemai, tai dar kas“,- prisi-
minė D.Krikštaponis. Beje, Kalėdų 
proga vicemeras kvietė ne pavydėti 
vienas kitam, o padėti.

Ažuožeriečiai turėjo rajono va-
dovams tik keletą pageidavimų. 
„Gal aš čia ne į temą, bet gal galėtų 

autobusas iki ąžuoliuko atvežti?“,- 
klausė viena moteris. Tačiau patys 
ažuožeriečiai sakė, kad autobusas 
nustojo važiuoti į Ažuožerius, kai 
prie plento išlipdavo 8 žmonės, o 
prie ąžuoliuko – tik 2. „Norime, 
kad Kalėdų naktį ir Naujųjų metų 
naktį degtų šviesos“,- prašė ažuo-
žeriečiai, kurie, matyt, ruošiasi 
rimtai švęsti. „Mes, jaunos mamos, 
norime, kad Ažuožeriuose būtų 
vaikų žaidimų aikštelė. Mačiony-

Ažuožeriuose vadovus pamatyti pageidavo tik 8 asmenys.
se labai graži aikštelė yra, o mes 
neturime“,- kalbėjo jauna moteris. 
Kita moteris pridūrė, kad aikštelė 
yra būtina. „Mums anūkų niekas 
neveš, jeigu čia jiems nebus kas 
veikti“,- aiškino ažuožerietė. 

Beje, ažuožeriečiai teiravosi ir 
to, kiek dar liko „skolos už katili-
nes nuo Nefo laikų“. „Liko dar 14 
milijonų, skola atidėta 30 metų“,- 
atsakė S.Obelevičius.

-ANYKŠTA
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Papildomi prizai

 029*147 Akumuliat. gręžtuvas “Bosh” 045*347 Akumuliat. 
gręžtuvas “Bosh” 096*046 Akumuliat. gręžtuvas “Bosh” 
0374756 Automobilis “Citroen C Elysee” 1006237 utomobilis 
“Citroen C4 Cactus” 0813278 Automobilis “Ford Fiesta” 1147125 
Automobilis “Ford Mondeo” 0703525 Automobilis “Mercedes-
Benz” 0872229 Automobilis “Mitsubishi ASX” 1043353 
Automobilis “Nissan Juke” 0177010 Automobilis “Renault Clio” 
0116920 Automobilis “Toyota Aygo” 06**496 Daugiafunkc. puo-
das „Daewoo“ 07**643 Dormeo čiužinukas “Renew” 09**668 
Ėriuko vilnos antklodė “Verona” 05**342 Fotoaparatas “Sony” 
074*643  Kavos aparatas “Ariete” 085*367 Kavos aparatas 
“Ariete” 077*258 Kavos aparatas “Ariete” 11**670 Keptuvių 
rinkinys “Tefal” 101*836  LED televizorius “TV-Star” 084*639 
LED televizorius “TV-Star” 059*334 LED televizorius “TV-Star” 
088*047 LED televizorius “TV-Star” 105*199 LED televizo-
rius “TV-Star” 024*088 LED televizorius “TV-Star” 015*753 
Muzikos centras “Philips” 002*142 Muzikos centras “Philips” 
011*462 Muzikos centras “Philips” 011*625  Pakvietimas į TV 
studiją 092*990 Pakvietimas į TV studiją 050*673 Pakvietimas 
į TV studiją 082*887 Planš. komp. “eSTAR” (10 col) 048*148  
Planš. komp. “eSTAR” (10 col) 010*865 Planš. komp. “eS-
TAR” (10 col) 019*215 Planš. komp. “eSTAR” (10 col) 034*454  
Planš. komp. “eSTAR” (10 col) 0819000 Pretendentas į butą 
038*431 Robotas-siurblys “Sencor” 028*325  Robotas-siurblys 
“Sencor” 118*962 Robotas-siurblys “Sencor” 06**050 Satino 
patalynės komplektai 080*813 Skalbimo mašina “Beko” 
067*482 Skalbimo mašina “Beko” 085*042 Skalbimo maši-
na “Beko”  051*037 Šaldytuvas “Beko” 096*405 Šaldytuvas 
“Beko” 122*414 Šaldytuvas “Beko” 00**554  Trintuvas “Braun” 
019*200  Žaidimų konsolė “Xbox”

„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

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. UAB METALŲ RINKA

brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO 

METALO LAUŽĄ, 
AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 

VARIKLIUS, starterius, generatorius.
Vilties g. 4 f, Anykščiai

Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

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.

PERKU
6,3 m PERDENGIMO 

PLOKŠTES.  
Tel.: (8-698) 46745, 

(8-686) 23411.

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.

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.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme 
ar išsikirsti. Gali būti malkinis. 
10 000 - 35 000 Lt/ha (2896,20-
10136,70 EUR/ha)

Tel. (8-600) 29417.

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

Tel. (8-629) 10247.

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.

Bajorų žuvis šventiniam 
ir kasdieniniam stalui. 

Ieškokite parduotuvėse!

Nekilnojamasis turtas

Dviejų kambarių butą MSV, 
Mindaugo g. 6 (2-as aukštas iš 
dviejų, reikalingas remontas, kai-
na sutartinė).

Tel. (8-655) 22772.

Žemės ūkio technika

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

Tel. (8-612) 57075.

Statybinės medžiagos

Spalius.
Tel. (8-601) 43141.

Kuras

Didelio kaloringumo, mažo pele-
ningumo rapsų briketus.

Tel. (8-642) 21122.

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.

Kavinė „Erdvė“
kviečia kartu pasitikti 
Naujuosius metus.
Jūsų laukia šventinė 

vakarienė ir šokiai iki ryto.
Tel.: 5-43-00, (8-670) 53465.

Papildomi 
VAIRUOTOJŲ MOKYMAI, 

pažeidusiems kelių eismo taisykles.
Mokymai vyks gruodžio 20 d. adresu: Taikos g. 9, Rokiškis, 
UAB „Jonroka“. Išankstinė registracija tel. (8-657) 68156.

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.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 

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



  
2014 m. gruodžio 16 d.

šiandien

gruodžio 17 d.

Albina, Vygaudas, Audronė, 
Algina, Alina, Adas.

gruodžio 16 - 17 d. delčia.

vardadieniai

mėnulis

receptas

Olimpija, Mantgailas, Drovy-
dė, Jolanta.

oras

+2

+3

MOZAIKA

komentaras 
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mįslė

sprintas

NNN redaktorei nežinant

IŠ ARTI

„X-man“: 

„Akivaizdu, kad Anykščių pak-
sininkams aktualu, kad Daujo-
čiuose būtų rinkiminė apylinkė. 
Tiesa, pamastymai, kad rinkimų 
apylinkę uždarė dėl krematoriu-
mo - juokingi?

„Iššoko perukas iš balto akme-
nuko, apsirengęs šilko marškinė-
liais?“

Šeštadienio mįslės „Tūkstantis 
skyrelių viename tiltelyje?“ atsa-
kymas – bičių korys.

Fazanų medžioklės mėgėjai anks-
čiau turėdavo gerai pavargti, mat kas 
vykdavo šių paukščių pamedžioti į 
Lenkiją, kas į Čekiją. Dabar tai bus 
galima daryti ir Anykščiuose. Prie 
turizmo populiarinimo dabar prisi-

Privačių namų valdų savininkai, 
besinaudojantys UAB „Anykš-
čių komunalinis ūkis“ išdalintais 
šiukšlių konteineriais, pastaruoju 
metu pradėjo gauti griežto turinio 
raštelius (kalba netaisyta): „Ger-
biamas gyventojau, patikrinus Jūsų 
šiukšlių konteinerį, jame rastos ne-
išrūšiuotos atliekos.

Prašome rūšiuoti atliekas: stiklą, 
popierių, kartoną, plastiką, metalą 
dėkite į Jums duotus žalius ir mė-
lynus maišus.

Į konteinerį nedėkite žaliųjų 
atliekų (žolės, lapų, daržo lieka-
nų).

Įspėjame, kad radę konteineryje 
nerūšiuotas atliekas sekantį kartą jį 
paliksime neištuštintą.“

Į kontrolierių vaidmenį įsijautę 
ir po šiukšlių konteinerius besi-

Komunalininkai rengiasi bankrotui?
knaisiojantys komunalininkai su 
tokio turinio įspėjimais palieka ir 
po žalios bei mėlynos spalvos plas-
tikinį maišą su užrašais, kur kokias 
atliekas dėti, taip pat ir lankstinuką 
„Atliekų tvarkymas Anykščių rajo-
no savivaldybėje“. 

Gyventojai, suradę tuščiuose 
konteineriuose tokias, atsiprašant, 
„dovanėles“, stebisi neatsistebi. 
Juk,  jeigu radę nerūšiuotas atlie-
kas, komunalininkai žada palikti 
neištuštintus konteinerius, kitaip 
sakant, neišveš gyventojų šiukš-
lių, tai šie nemokės mokesčių. 
Argi galima mokėti mokesčius už 
nesuteiktą paslaugą? Jeigu mokes-
čiai už atliekų išvežimą nepasieks 
UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“, vadinasi, ši firma turės ban-
krutuoti. Logiškai mąstant, skaitant 

tokius gąsdinimo-grasinimo laiš-
kus, tokia išvada ir peršasi. Ir dar. 
Į komunalininkų išdalintus maišus 
reikia dėti rūšiuotas atliekas: stiklą, 
popierių, kartoną, plastiką ir meta-
lą. O kurgi reikia padėti, tarkime, 
tarą nuo dažų, tepalų, butelius nuo 
aliejaus, aerozolinus flakonėlius, 
pakelius nuo traškučių, panaudotus 
popierinius rankšluosčius, popieri-
nes servetėles, pergamentinį popie-
rių, porceliano, krištolo, keramikos 
duženas, perdegusias elektros 
lemputes, drabužius, kaulus, sker-
dienos atliekas, tepaluotus skudu-
rus ir daugelį kitų dalykų, kuriuos 
kategoriškai draudžiama mesti į 
konteinerius? Deginti krosnyje pa-
našių „gėrybių“ negalima, ne viską 
kompostui panaudosi. Nerūšiuotas 
atliekas draudžiama pilti ir į mieste-

Krepšinis I. Lietuvos regio-
no krepšinio lygoje Anykščių 
„KKSC – Volupis“ išvykoje 93-
86 įveikė „Kupiškį“. K.Raginis 
pelnė 22 taškus, M.Urbutis – 19 
(13 atk.kam.), D.Pavlovskis -18, 
A.Vasiliauskas ir L.Kirklys – po 
14. A.Vasiliauskas pasižymė-
jo praktiškai visose statistinėse 
kategorijose – jis atkovojo 6 ka-
muolius, atliko 7 rezultatyvius 
perdavimus, perėmė 10 kamuolių 
ir išprovokavo 6 varžovų pražan-
gas. Anykščių „KKSC – Volu-
pis“ RKL užima  10-ąją vietą – 6 
pergalės ir 8 pralaimėjimai.

Krepšinis II. Penktadienio va-
karą Britanijos lietuvių krepšinio 
lygos (BLKL) akistata, kurioje 
susigrūmė dvi pralaimėjimo dar 
nepatyrusios ekipos: „Anykščiai 
BC“ (4-0) ir „Klevas“ (2-1). Su-
žaidus dešimt minučių „Anykš-
čiai“ priekyje rezultatu 34:31. 
Nors po trumpos pertraukėlės 
dvikovos sparta kiek sumažė-
jo, tačiau rungtynės nuo to ma-
žiau įdomios netapo. Pirmojo 
ketvirčio metu sukaupę trapią 
persvarą, antrajame anykštėnai 
pademonstravo dar kokybiškesnį 
žaidimą ir dvikovos pusiaukelėje 
jau turėjo triuškinamą persvarą 
(58:44).Po didžiosios pertrau-
kos „Klevo“ ekipa bandė vytis 
varžovus, o puikiai sužaidusi ke-
lių minučių atkarpą lemiamame 
kėlinuke net išlygino rezultatą. 
Tačiau „Anykščių BC“ ekipa ga-
lingai sužaidė rungtynių pabai-
gą ir nuaidėjus finalinei sirenai 
šventė bene sunkiausią sezono 
pergalę rezultatu 84:74. „Anykš-
čiai“: M.Šilalė (6 rez.perd.) 
25, E.Virbalas (5 rez.perd.) 20, 
M.Eimantas 11.

Šokiai I. Vilniuje tarptauti-
niame sportinių šokių festiva-
lyje „Lithuanian Open 2014“ 
„Verpeto“ pora S.Šlamas ir 
A.Lebedevaitė pateko į pusfi-
nalį ir užėmė septintąją vietą, 
o U.Spiečius ir Ž.Ovsiukaitė D 
klasės grupėje liko aštunti.

Šokiai II.  Jonavoje sportinių 
šokių  varžybose „Bonus Kalėdos 
2014“ „Verpeto“ pora K.Ramoška  

ir J.Paškauskaitė tapo konkurso 
laureatais D klasės šokėjų grupė-
je. Vaikų grupėje G.Mackevičius 
ir S.Kirstukaitė buvo apdovanoti 
taurėmis, o patys jauniausi šo-
kėjai  M.Glebas ir G.Tylaitė bei 
G.Šapoka ir P.Banytė – meda-
liais. 

Krepšinis III. Anykščių ra-
jono vyrų krepšinio pirmeny-
bėse savaitgalį Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centro jau-
nieji krepšininkai 89-73 įveikė 
„Jaros saugą“. Nugalėtojams 
A.Jakštonis pelnė 28, broliai G. 
ir M. Žiukai - po 17 taškų. „Ja-
ros saugos“ ekipoje rezultaty-
viausiai žaidė T.Jodelis (28 tšk.) 
ir D.Vanagas (18 tšk.).

Šaškės. Daugpilyje vykusia-
me tarptautiniame šaškių turny-
re anykštėnas V.Veršulis iškovo-
jo antrąją vietą.

Imtynės. Panevėžyje, graikų 
romėnų imtynių turnyre anykštė-
nai N.Aniulis ir G.Žvikas užėmė 
antrąsias vietas, o A.Stanislovas 
ir V.Karosas - trečiąsias. Varžy-
bose kovojo 120 sportininkų, 
tarp jų – 12 anykštėnų. 

Plaukimas. Anykščių basei-
ne vyko rajono vaikų plaukimo 
varžybos. Pirmokų ir ikimo-
kyklinukų grupėje nugalėjo 
G.Pupelytė bei T.Žiukas, aplen-
kęs M.Niaurą. Antrokių mergai-
čių varžybose greičiausiai plau-
kė A.Pupelytė, R.Povilanskytė 
bei U.Šilaikaitė. Šios mažiaus 
grupės berniukai nesusirinko. 
Trečiokių mergaičių varžybas 
laimėjo L.Matiukaitė aplen-
kusi U.Milaknytę, o berniukų 
varžybose greičiausiai plau-
kė T.Bartašius, M.Talačka ir 
N.Lazickas. Iš ketvirtokių grei-
čiausia buvo A.Zlatkutė. An-
trąją vietą užėmė M.Limbaitę, 
trečiąją – V.Morkūnaitė. Ke-
tvirtokų berniukų varžybose 
visus aplenkė K.Kirtiklis. Po jo 
finišavo P.Gokas ir M.Jurkėnas. 
Penktokių plaukime nugalėjo 
K.Liškaitė, A.Lebedevaitė ir 
D.Juraitė, o penktokų plaukimo 
prizininkais tapo Rokas Kara-
lius, V.Baldauskas ir Rytis Ka-
ralius.

liuose, kaimų gyvenvietėse prista-
tytus konteinerius visuomenės rei-
kmėms. Žinoma, komunalininkai 
tokiais atvejais pasiūlys pasinau-
doti stambiagabaričių ir pavojingų 
atliekų bei biologiškai skaidžių 
atliekų kompostavimo aikštelėmis. 
Bet ar apsimokės po keletą tokių 
šiukšlių vežioti į Anykščius, kur 
tokios aikštelės veikia, po keletą ar 
net keliolika kilometrų, turint gal-
voje degalų kainas ir rajono žmo-
nių finansines galimybes? 

Ar nevertėtų komunalininkams, 
prieš svaidantis gąsdinimais nebe-
tuštinti konteinerių su nerūšiuoto-
mis šiukšlėmis, pamąstyti apie tai, 
kaip gyventojams palengvinti tų 
atliekų rūšiavimo procesą? O kai 
vyrauja visokie draudimai, gąsdini-
mai, konteinerių tikrinimai, ar dar 
reikia stebėtis, kad šiukšlių nema-
žėja miškuose, parkuose, pakelėse, 
prie nebenaudojamų pastatų?

Panašu, kad Anykščių krašte 
esančiais riboženkliais nelabai 
kas rūpinasi. Stūkso tie betoniniai 
griozdai pakelėse kaip kokie vai-
duokliai- apmusiję, aptrupėjusiais 

Riboženkliai, riboženkliai...
dažais, išterlioti. Ir niekas nesuka 
galvos dėl to, kad tokie ribožen-
kliai, esantys prie įvažiavimų į 
Anykščių rajoną ties Ukmergės, 
Kupiškio, Rokiškio, Panevėžio ra-

jonais yra savotiška „vizitinė kor-
telė“. Kažin ką pagalvoja mūsų 
svečiai, matydami pakelėse tokius 
estetinio pasigerėjimo nesuteikian-
čius „monstrus“? Tikriausiai, įspū-
dis būna ne koks. Štai, jau daug 
mėnesių tekstas ant riboženklio, 
esančio Kavarsko seniūnijos ribo-

se, ten, kur baigiasi Anykščių rajo-
nas ir prasideda Ukmergės krašto 
žemės linkima „Flamingo kelio“. Ir 
visiems gražu, gera, miela širdžiai 
ir akiai. Juk ne koks keiksmažodis 
parašytas, o tik žodžiuose „Laimin-
go kelio“ ištaisyta viena vienintelė 
raidė..

Medžiojo fazanus

Medžioklės laimikis suguldytas pievelėje.
„Zala Arms“ albumo nuotr.

deda ir ginklų prekybos įmonė „Zala 
Arms“, kuri surengė fazanų medžio-
klę kukurūzų laukuose.  Medžioklė 
buvo šauni, tą liudija ir trofėjų skai-
čius – medžiotojai nušovė arti šimto 
šitų paukščių. 

Lietuvių Kalėdų stalas: 
žuvį gamina patys, kūčiukus
perka parduotuvėje

Su iššūkiu paruošti mažiausiai dvy-
lika Kūčių stalo patiekalų susiduria 
beveik kiekviena žiemos šventėms 
besiruošianti šeima Lietuvoje. Tačiau 
kitaip nei anksčiau, ne visus patiekalus 
lietuviai ryžtasi ir turi laiko gaminti 
patys. Dažniausiai šventiniam stalui 
namuose lietuviai gamina karštus žu-
vies patiekalus (82 proc.), o duoną ir 
kūčiukus paprastai perka jau pagamin-
tus - taip elgiasi atitinkamai 77 ir 62 
proc. lietuvių.

Mažmeninės prekybos tinklo 
“Rimi Lietuva” užsakymu bendrovės 
“Spinter tyrimai” atliktos apklausos 
duomenimis, lietuviai Kūčių stalo 
patiekalams skiria ypatingą dėmesį ir 
daugumą jų dažniausiai gamina patys. 
Tarp populiariausių namuose gami-
namų patiekalų taip pat patenka silkė, 
kurią namuose gaminantys teigia 79 
proc. respondentų, salotos (72 proc.), 

kisielius (68 proc.), aguonų pienas (64 
proc.) Kiek rečiau namuose šalies gy-
ventojai gamina pyragėlius su grybais 
(31 proc.) ir grybų sultinį (17 proc.).

Prie kai kurių patiekalų gamybos 
lietuviai nelinkę praleisti daug laiko. 
Apklausos duomenimis, dažniausiai 
šventiniam stalui yra perkama jau iš-
kepta duona (77 proc.) ir kūčiukai (62 
proc.). Taip pat 36 proc. nurodė per-
kantys ir silkę.

Apklausa taip pat atskleidė, kur 
žiemos švenčių stalui maisto produk-
tus lietuviai perka dažniausiai. Net 69 
proc. respondentų nurodė šventėms 
apsiperkantys prekybos centruose, 15 
proc. - turguje, 9 proc. - mažose par-
duotuvėse, o 3 proc. produktus perka iš 
ūkininkų. Prekybos centruose dažniau 
šventėms apsiperka mažesnių miestų 
ir rajonų centrų bei kaimo vietovių gy-
ventojai, turguje - didmiesčių gyven-
tojai. Spalio 17-27 dienomis “Spinter 
tyrimai” atlikto Lietuvos gyventojų ty-
rimo metu apklausti 1004 respondentai 
nuo 18 iki 74 metų.                -ELTA

Naminiai kūčiukai

Ingredientai: 
2 kg miltų, 
30 gr mielių, 
2 žiupsneliai druskos, 
2 valgomieji šaukštai cukraus.

Gaminimo eiga: 
Mieles ištirpinti stiklinėje šilto 

vandens, kuriame jau ištirpintas cu-
krus. Į miltus berti žiupsnelį drus-
kos, supilti vandenį su mielėmis ir 
cukrumi, išmaišyti. Minkyti ir vis, 
po truputį, pilti vandens, kol gausis 
kietoka tešla. Iš tešlos volioti apva-
lias ilgas juostas ir jas supjaustyti 
mažais gabaliukais. Kūčiukus su-
dėti į miltais pabarstytą skardą ir 
kepti orkaitėje apie 35 minutes.


