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Anykščiuose verslas sunkiai
randa darbuotojų

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykščių rajone nedarbas 
siekia Utenos apskrities vidur-
kį - 11,5 procento nuo darbingų 
asmenų. Kitaip sakant, darbo 
neturi kas dešimtas darbin-
gas žmogus, tačiau Anykščių 
savivaldybės vadovai teigia, 
kad nedarbo problema nebėra 
svarbiausia, nes verslininkai 
neberanda norinčių dirbti.

Utenos teritorinės darbo biržos Anykščių sky-
riaus vedėja Jolita Kairienė teigė, kad dar-
buotojų problemos nėra - negreitai užsipildo 
tik tos darbo vietos, kurioms reikia kokių nors 
specifinių reikalavimų.

Meras Sigutis Obelevičius įsitikinęs, kad ne-
darbas rajone siekia apie 5 procentus, nes likę 
6 procentai darbingų, bet nenorinčių dirbti 
žmonių, jau nebedirbs.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

Nelaimių priežastys – nedrausmingi 
pėstieji ir kelių ereliai Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Pernai Anykščių rajono po-
licijos pareigūnai už įvairius 
Kelių eismo taisyklių (KET) 
pažeidimus eismo dalyviams 
surašė 2226 protokolus, išaiški-
no 149 neblaivius vairuotojus 
ir 139 dviratininkus, nubaudė 
223 KET nesilaikančius pės-
čiuosius. Rajono keliuose 2014 
– aisias žuvo 4 žmonės, 17 buvo 
sužeisti. 

Apibendrinti eismo nelaimes 
ir atsakyti į keletą klausimų 
paprašėme Anykščių rajono 
policijos komisariato Viešosios 
policijos skyriaus Kelių polici-
jos poskyrio viršininką Nėrijų 
BLAŽĮ. 

Anykščių rajono policijos 
komisariato Viešosios poli-
cijos skyriaus kelių policijos 
poskyrio viršininkas Nėrijus 
Blažys siūlo vairuoti saugiu 
greičiu ir prašo eismo daly-
vius kelyje elgtis atsakingai, 
saugoti ne tik save, bet ir 
gerbti kitus. 

Autoriaus nuotr. 

Skaudžiausia praėjusių metų nelaimė įvyko rugpjūčio mėnesį, 
kai saugaus greičio nepasirinkęs, vairuotojo pažymėjimo netu-
rintis jaunuolis susidūrė su automobiliu „Audi“. Nepilnametis 
motociklo keleivis vėliau mirė ligoninėje.

Lino BITVINSKo nuotr.  

Agurkiniai 
žudynėms 
ruošėsi 
Anykščiuose

Kęstutis INDRIŪNAS, architek-
tas apie atminimo ženklus Antanui 
Baranauskui: „Tokiam svarbiam 
mažosios architektūros objektui 
idėjų konkursas 
būtinas.“

Vieni mato harmoniją, 
kiti – trūkumus

Iš kaimo teliko gatvelė
Buvusio Šiaulių kaimo pa-

triarchas Jonas Stanislovas 
Petronis prieš 17 dienų atšven-
tė aštuoniasdešimtmetį. 

Bitininkai. Anykščių bitininkų 
draugijos pirmininku šeštadienį 
buvo perrinktas Albertas Žarskus, 
šiai organizacijai vadovaujantis jau 
keturiolika metų. Anykščių bitinin-
kų draugijoje - 270 narių. Draugijos 
nariais galima tapti turint ir vieną 
bičių avilį. O stambiausieji Anykš-
čių bitininkai laiko po 200-300 bi-
čių šeimų. Yra apie 20 anykštėnų 
bitininkų, kurie savo ūkiuose turi 
daugiau nei po šimtą avilių.

Meras. SPA Vilnius savinin-
kas Valdas Trinkūnas dalyvaus 
tiesioginiuose Druskininkų mero 
rinkimuose. Jį kandidatu iškėlė 
Liberalų sąjūdis. V.Trinkūnas yra 
pirmasis ir liberalų sąjūdžio kan-
didatų į Druskininkų savivaldybės 
Tarybą sąraše.   

Laureatės. Svėdasų gimnazijos 
draugovės skautės Toma Matule-
vičiūtė ir Aušrinė Neniškytė res-
publikinio dainų konkurso „Gražių 
dainelių daug girdėjau“ finalinia-
me ture Kaune skirtingose amžiaus 
grupėse pelnė trečiąsias vietas.

Statistika. Svėdasų klebonas Vy-
das Juškėnas paskelbė metinę atas-
kaitą, kad viena gyviausių parapijų 
pernai išgyveno tik su kukliomis 33 
tūkstančių litų pajamomis. Bažny-
čioje pakrikštyti 32 vaikai, palaidota 
40 žmonių, sutuokta 11 porų, Pirmą-
ją Komuniją priėmė 22, Sutvirtinimo 
sakramentą - asmenų. 30. 

Mušė. Sausio 26 d. apie 0.20 
val. Anykščių r. sav., Kurklių sen., 
neblaivus (1.87 prom.) vyras, gi-
męs 1976 m., mažamečių vaikų 
akivaizdoje, be priežasties kumš-
čiu sudavė sugyventinei, gimusiai 
1977 m. Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Tikrins. Reidus miškuose pra-
deda Mobilioji miško kontrolės 
apsaugos grupė. Ji važinėss po urė-
dijas, kur tikrins kirtavietes, sandė-
lius, atliks kontrolinius medienos 
patikrinimus. Bus vertinama kaip 
rūšiuojama mediena, matuojamas 
tūris, kaip ji kraunama į mašinas, 
išrašomi dokumentai. 

Kopijuojame. Vienos kopijos iki 
A4 formato kaina 0,07 EUR/0,24 Lt.
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Apskaita bus vykdoma 6 girinin-
kijose (Kavarsko, Troškūnų, Mi-
kierių, Svėdasų, Mickūnų, Pavarių) 
pagal Vilko populiacijos apskaitos 
pagal pėdsakus metodiką.

Miško savininkai, medžiotojai, 
nevyriausybinių organizacijų at-

Dėl vilkų ir lūšių apskaitos pagal pėdsakus

Legendiniai senosios Lietuvos 
miškų žvėrys, naminių galvijų gi-
minaičiai taurai išnyko bene prieš 
keturis šimtmečius, o ir jų ragų, 
kaukolių bei kitokių kaulų Lietuvos 
muziejuose nėra gausu, tad kupiš-
kėnų saugoma relikvija yra viena 
nuostabiausių. 

Tauro ragai buvo surasti atsitik-
tinai, valant Skapiškio ežerą, kuria-
me, pasak legendų, yra paskendęs 
varpas. Ekskavatoriumi dirbęs aky-
las vyras Algis Neiberka pastebėjo 
keistą, kiek kelmą primenantį daik-
tą. Parsivežė namo, veikiai paaiš-
kėjo, kad tai – tauro ragai, žmona 
net pagalvojo pasidaryti nepaprastą 
žvakidę, bet veikiai sumetė, kad gal 
galima būtų radinį pelningai par-
duoti. Sužinojo valdžia, ragus paė-

Sovietų kariuomenėje tarnavęs 
desantininku, dirbęs greitojo rea-
gavimo rinktinėje „Aras“, sėdėjęs 
kalėjime V.Veršulis, anot polici-
ninkų, Anykščiuose jautėsi toks 
visagalis, kad įsakydavo žmonėms 
bučiuoti jo šunį. Teisme liudijęs 
V.Veršulis, kaip pasakoja lrytas.lt, 
skundėsi prasta klausa ir kalbėjo 
trumpai. V.Veršulis pasakojo, kad 
2008 metais jis pasiūlė Agurki-
nių vadui Sauliui Velečkai „verslo 
planą“ – užsienyje grobti narkoti-
kus iš narkotikų prekeivių. Viena 
iš narkotikų perėmimo operacijų 
vyko Las Palmase, Gran Kanarijos 
saloje, 2011 metų pavasarį. Čia iš 
vienos jachtos buvo pagrobta 176 
kilogramai aukštos kokybės koka-
ino. Kvaišalus perėmė iš laivo ir iš 
uosto teritorijos išvežė V.Veršulis. 
V.Veršulis pripažino už šitą  opera-
ciją gavęs 100 tūkst. eurų. Uždarbiu 
buvo pasidalyta grįžus į Lietuvą…

Agurkiniai žudynėms ruošėsi Anykščiuose
Klaipėdos apygardos teisme buvo nagrinėjama Agurkinių gau-

jos, už kurios sutriuškinimą Kriminalinės policijos biuro parei-
gūnai pernai buvo pripažinti Metų sekliais, byla, kurioje liudija 
buvęs šios gaujos dalyvis, dabar už sutikimą bendradarbiauti su 
pareigūnais laisvėje esantis anykštėnas Vilmantas Veršulis. Jis 
teisme atskleidė, kokiomis sumomis operavo ši gauja.

Beje, straipsnyje pasakojama, 
kad agurkinių ginklai buvo laikomi 
ir išbandomi V.Veršulio šaudykloje 
Anykščiuose, nes V.Veršulis buvo 
medžiotojas ir apie ginklus išma-
nė. „Čia atvažiuodavo ir S.Velečka. 
„Jis treniravosi, nes reikėjo šauti į 
žmogų. Bet nešovė, nes buvo sulai-
kytas“, – aiškino V.Veršulis.“, - ra-
šoma  Aušros Pilaitienės straipsnyje 
„Į Hagos kanalą išmestas kokainas 
Agurkinių teisme sukėlė juoką“ 
portale lrytas.lt 

Beje, 10 kilogramų kokaino iš 
pagrobtos siuntos V.Veršulis buvo 
paslėpęs nuo gaujos. „Buvau užka-
sęs. Bet kai sužinojau, kad jie (kiti 
grupuotės nariai) sulaikomi, išme-
čiau į kanalą“, – po šio V.Veršulio 
paaiškinimo kaltinamieji ėmė gar-
siai kvatoti“,- rašoma straipsnyje. 

Posėdyje buvo aiškinamasi, koks 
V.Veršulio vaidmuo kauniečio Vi-
dmanto Sadausko nužudyme.

„Sadausko nepažinojau. Kad jis 
nužudytas, išgirdau per radiją. Ke-
lis kartus važiavau prie mokyklos, 
buvo nurodyta, kur turiu stovė-
ti. O tą dieną man buvo nurodyta 
nuvažiuoti į Baltų gatvę, ten įsėdo 
D.Romanovičius. Jis persirengė 
mašinoje, sudėjo drabužius į ran-
kinę ir liepė išmesti. Sustojau prie 
konteinerio ir išmečiau. Ginklą pa-
silikau“, – pasakojo V.Veršulis“, - 
rašoma straipsnyje.  .

Teismui V.Veršulis teigė, kad 
pistoletą „Makarov“ su duslintuvu 
jis paslėpė savo autoservise Anykš-
čiuose. O paskui su savo drauge In-
grida Stonyte išvažiavo į Ispaniją.

Dienraštis „Lietuvos rytas“ jau 
anksčiau spausdino medžiagą 
apie Agurkinių gaujos veiklą, ku-
rioje mirgėjo ir Anykščių vardas. 
„V.Veršulis Anykščiuose įsigijo 
vėliau savotiška Agurkinių ginklų 
saugykla tapusį autoservisą, žir-
gyną, transporto įmonę, šaudyklą. 
Anykščių savivaldybė su V.Veršuliu 
siejamai bendrovei „Vilartas“ per-
davė daugiau kaip 1000 kvadrati-
nių metrų pastatus, į kuriuos įmonė 
įsipareigojo investuoti 5 milijonus 
litų. Jau tuomet daug kam Anykš-
čiuose šis sandoris pasirodė neskai-

drus, buvo kalbama, kad V.Veršulis 
pasinaudojo savo pažintimis su ra-
jono vicemeru. Daug padėjo ir uoš-
vis – ilgametis gamyklos „Anykš-
čių vynas“ vadovas... V.Veršulis 
mieste subūrė Šeimos gaują ir te-
rorizavo gyventojus ”,- rašė „Lie-
tuvos ryto“ žurnalistas Arvydas 
Lekavičius apie V.Veršulio veiklą 
Anykščiuose straipsnyje „Agurki-
nių gauja pagrobė mažiausiai toną 
kokaino“.

Dabar V.Veršulis bendradar-
biauja su policija ir gyvena Pa-
langoje „Jau daugiau kaip metai 
V.Veršulis yra laisvėje. Kalbama, 
kad jis vėl žarsto milijonus ir gy-
vena ištaigingame kotedže Palan-
goje. Jis sugebėjo įtikinti pareigū-
nus, kad prabilo sąžinė, ir jis tuos 
paslėptus Olandijos miškelyje 10 
kilogramų kokaino įmetė į kanalą 
Hagoje. S.Velečka buvo pažadėjęs 
V.Veršuliui trečdalį pelno, gauto iš 
Kanarų salose pagrobtų narkotikų. 
Maždaug trečdalis šių narkotikų 
taip ir liko neparduota. Labai ma-
žai žmonių žino, kur laikomi tie 60 
kilogramų kokaino. Manoma, kad 
vienas turėtojų – V.Veršulis“,- rašė 
A.Lekavičius.

-ANYKŠTA

Tūkstantmečių aidas Kupiškyje Raimondas GUOBIS

Kupiškio etnografijos muziejuje, visuomenei buvo pristatytas 
naujausias, o kartu ir seniausias, eksponatas, beveik 4000 metų 
senumo tauro ragai. Jie rasti Skapiškio ežere.

mė policija, supratę, kokia tai ver-
tybė, panoro egzotišku radiniu savo 
ekspoziciją papildyti muziejininkai. 
Sutarė, radėjui išmokėjo 2000 litų, 
o muziejinius fondus papildžiusį 
radinį įvertino kukloka 8000 litų 
suma.

Kaune, gamtos tyrimo centro 
radioizotopų laboratorijoje buvo 
nustatytas radinio amžius - 3860 
metų. Sunku net įsivaizduoti, ko-
kie seni Prano Gudyno restaura-
vimo centre ragai buvo nuvalyti ir 
užkonservuoti - prisotinti spiritu. 
Ragų karūna yra 84 cm ilgio, plo-
tis - 40 cm, aukštis - 45 cm, o štai 
svoris tarsi ir nežinomas.

Pasak Kupiškio etnografijos 
muziejaus direktorės Violetos 
Aleknienės, šiuo, matyt, seniausiu 

Vienas žymiausių Kupiškio muziejaus eksponatų - legendinio 
tauro ragai.

Autoriaus nuotr.

muziejaus eksponatu iš pradžių 
žmonės labai domėjosi, dabar gi 
kas norėjo jau pamatė, o kad kas 
iš toliau dėl jų atvažiuotų - retas 

atsitikimas. Gal kiek trūksta ir re-
klamos, nors visi kviečiami, pri-
menant, kad muziejaus lankymas 
nemokamas.

VĮ Anykščių miškų urėdija informuoja, kad susidarius tinka-
moms meteorologinėms sąlygoms, 2015 metų vasario 03 d. nuo 
09.30 val. ir vasario 06 d. nuo 09.30 val. vykdys vilkų ir lūšių aps-
kaitą urėdijos administruojamoje teritorijoje (valstybiniuose ir 
privačiuose miškuose). 

stovai ir visi kiti, norintys dalyvau-
ti apskaitoje, gali registruotis iki 
2015 metų sausio 30 d. 15.00 val. 
tel. (8-686) 86311.

Miškų urėdas 
Sigitas KINderIS

Tyrime buvo vertinama, kiek 
turto areštų, bankrotų ar darbuoto-
jų netekčių teko šimtui kiekvienoje 
savivaldybėje veikiančių įmonių. 
Kiekvienos rūšies nesėkmei buvo 
taikytas skirtingas koeficientas: 
bankrotui - didžiausias, darbuotojų 
netekusiai įmonei - didesnis nei vi-
dutinis, turto areštui - mažiausias.

Anykščiai šiame tyrime pateko 
tarp savivaldybių lyderių, kuriose 

Anykščiai – gera vieta bankrutuoti 
Kad Anykščiai ne vien šaunaus turizmo ir plačių galimybių 

kraštas liudija kreditingumo vertinimo įmonės „Creditreform“ 
atliktas tyrimas, analizavęs įmonių bankroto duomenis. 

įmonės lieka, bet be darbuotojų. 
Dažniausiai tai reiškia, kad verslas 
nepasisekė ir įmonė tiesiog buvo 
palikta.  Didžiausia per metus be 
darbuotojų likusių įmonių koncen-
tracija registruota Skuodo (daugiau 
kaip 9 tuščios įmonės šimtui veiku-
sių metų pradžioje), Anykščių (8,9) 
ir Kazlų Rūdos (8,5) rajonuose.

2014 metais Lietuvoje bankruta-
vo 1584 įmonės. Daugiausiai turto 

valdymo apribojimų teko įmo-
nėms, veikiančioms Pagėgių (38), 
Klaipėdos rajono (25,5) bei Klai-
pėdos miesto (24) savivaldybėse. 
Per visus 2014 metus 6510 Lietu-
vos įmonės patyrė 12137 areštus.

2013 m. gruodžio 31 d. Lietuvo-
je buvo 95444 įmonės, kuriose dir-
bo mažiausiai vienas darbuotojas. 

Visiškai bankrotų nepatyrė vers-
lai, registruoti Birštono, Kalvarijų, 
Lazdijų ir Pagėgių rajonuose. Turto 
areštų koncentracija buvo mažiau-
sia Rokiškio (3,8 arešto šimtui įmo-
nių), Kupiškio (2,4) ir Skuodo (2,3) 

rajonuose. Mažiausia darbuotojų 
netektimi galėjo pasigirti Ignalinos 
(2,9), Prienų (3) rajonai. Kiek la-
biau atsiliko Molėtų rajonas (4,4).

Prasčiausiai sekėsi Klaipė-
dos, Visagino ir Neringos rajo-
nuose įsikūrusioms įmonėms. 
Pernai dažniausiai bankrutuodavo 
įmonės, veikusios Klaipėdos mieste 
(3,5 bankroto šimtui įmonių) bei Vi-
sagino savivaldybėje (3 bankrotai). 
Visiškai bankrotų nepatyrė vers-
lai, registruoti Birštono, Kalvarijų, 
Lazdijų ir Pagėgių rajonuose.

-ANYKŠTA

Minėjimas. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė antradienį vyks į 
Lenkiją, kur Aušvice kartu su 
kitų šalių vadovais ir tarptautinių 
organizacijų atstovais dalyvaus 
Holokausto aukų atminimo die-
nos minėjime. Šiais metais mini-
mos 70-osios Aušvico išlaisvini-
mo metinės. Minėjime dalyvaus 
apie 50 šalių atstovai.

Siūlymas. Trečiadienį Vyriau-
sybėje bus svarstomas Užsienio 
reikalų ministerijos (URM) siūly-
mas nuo kovo 1 dienos nutraukti 
specialiosios misijos Afganistane 
veiklą. Specialioji diplomatinė 
misija Afganistane veikė nuo 
2005 metų, vienas pagrindinių jos 
tikslų buvo koordinuoti Lietuvos 
vadovaujamos Goro provincijos 
atkūrimo grupės (PAG) veiklą. 
Pastarąjį kartą misijos mandatas 
buvo pratęstas 2014 m. kovą. 
Anot URM, pastaruoju metu mi-
sijos vykdomų bendradarbiavimo 
projektų skaičius smarkiai suma-
žėjo, o Lietuvos ir Afganistano 
ekonominiai santykiai nėra regu-
liarūs ir neturi stabilaus pagrindo 
plėtotei, todėl turėti atstovybę 
šioje šalyje finansiškai nenaudin-
ga.

Orlaiviai. Praėjusią savaitę 
- sausio 19-25 dienomis - Balti-
jos šalių oro erdvę saugantiems 
NATO oro policijos naikintu-
vams į orą teko kilti tris kartus. 
Visus tris kartus buvo atpažintas 
ir palydėtas Rusijos Federaci-
jos karinis žvalgybinis orlaivis 
IL-20, kuris tarptautinėje oro 
erdvėje virš Baltijos jūros prie 
Baltijos valstybių sienų skrido 
išjungęs atsakiklį, palaikė ryšį 
su skrydžių valdymo centru. 
Dviem atvejais iš trijų Rusijos 
orlaivis skrido pagal iš anksto su-
derintą planą.

Pasiteisino. Naujausiais duo-
menimis, pernai, kai visos sa-
vivaldybės piniginę socialinę 
pašalpą skyrė vykdydamos sa-
varankišką funkciją, vidutiniškai 
per mėnesį socialinę pašalpą ga-
vusių asmenų skaičius, lyginant 
su 2013-aisiais, sumažėjo 26,2 
proc. Pasak socialinės apsaugos 
ir darbo ministrės Algimantos 
Pabedinskienės, susumavus 2014 
metų duomenis galima patvirtin-
ti, kad pasirinktas piniginės soci-
alinės paramos sistemos pertvar-
kos kelias pasiteisino - pasitelkus 
detalesnę atvejų analizę, geresnį 
tarpinstitucinį bendradarbiavimą, 
įtraukus bendruomenes, skatinant 
žmones dirbti ir užsidirbti, o ne 
gyventi vien iš pašalpų, piniginė 
socialinė parama tapo tikslinges-
nė, skiriama tiems, kam išties rei-
kalinga ir reikiamu laiku.

Skiepai. Nuo 2016 m. į vaikų 
profilaktinių skiepijimų kalendo-
rių ketinama įtraukti mergaičių 
skiepijimą nuo žmogaus papilo-
mos viruso (ŽPV), vieno pagrin-
dinių faktorių, lemiančio gimdos 
kaklelio vėžio išsivystymą. Kaip 
pranešė sveikatos apsaugos mi-
nistrė Rimantė Šalaševičiūtė, 
skiepijimai bus vykdomi pagal 
dviejų arba trijų dozių schemą, 
priklausomai nuo mergaičių am-
žiaus. Vakcinuoti ketinama 9-14 
metų mergaites, kurios nėra pra-
dėjusios lytinio gyvenimo. „Šis 
amžius pasirinktas pagal tai, kada 
skiepijimas yra efektyviausias“, - 
motyvavo ministrė.
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spektras

komentarai

nuomonių ringe
@ „mokytoja A.:“ „Kuo grei-

čiau pabaikim tą istoriją. Išleis-
kim p. Andrukaitienę iš darbo ir 
komandiruokim į Sodrą pensijos 
gauti. Užtenka tų cirkų.“

@ „mokytoja B.:“  „Nesku-
bėkit, gerb. Direktore, jei jau tokį 
spaudimą atlaikėti iš soc.dėmių. 
Pareiškimą galite atsiimti nuo at-
leidimo datos praėjus ne daugiau 
kaip 3-ms dienoms, o tai bus jau 
po naujų rinkimų, kai nebevado-

vaus soc.dėmės. Po to pateikite milijoninį ieškinį apgindama savo gar-
bę ir orumą. Geros ateities!“ 

@  „Mokinės tėvai:“ „Baikit su ja terliotis, gana, sunaikino moky-
klą, sukiršino kolektyvą, perdaug laikėsi įsikibusi šitos kėdės, tegul ji 
savo užgaidų nerodo. Nubaust ir pašalint nuo direktorės pareigų, liks 
dirbt mokytoja, gana jai šokdint Sigutį ir kitus.“

“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. 

@ R,GIŽINSKAS:  „O KO 
NORI ponia SIGNATARĖ to nebus, 
Tvirtai tikiu, kad daugiau rajono ME-
RAS tokių nesąmonių rajono tarybai 
neteiks“.

@ „nu va” (atsakymas į 
R,GIŽINSKAS): „Atrodo karą būtų 
galima baigti, bet socdemonas nenu-
rims”.

@ „Natūralu“: „Pensiją, rentą 
gaus. Nedirbs gi iki 100 metų“.

@ „Romui“: „Kuo ilgiau terliosie-
si su signatare, tuo mažiau liks laiko 
likviduojant mažiausią seniūniją.“

@ „Ona“: „Visi trys komentarai 
riboto požiūrio žmonių, matyt, Si-
gnatarė jiems nepatinka. Tai pati inte-
ligentiškiausia vadovė iš visų rajono 
mokyklų. Pirmiau reikia atleisti iš 
darbo kvaišas ir pataikūnus. Šilaika, 
jeigu taip trokšta, tegul eina vadovaut 
gimnazijai“.

@ „As“: „Seniai laikas buvo, gėdą 
daro tokia progimnazijos direktorė...“

@ „Žinovas“ (atsakymas į „as“): 
„Aišku, kad gėdą. Garbę Anykščiams 
daro tik KGB KAPITONAS“.

@ „Įdomu“: „Ar visiems išėju-
siems mokytojams sumokejo tiek, 
kiek pati dabar prašo?“

@ „mokytoja“: „Kokia gėda, kad 
žmogų meta iš darbo, nors jie nieko 
blogo nepadarė, o anykštėnai spardo 
net apsiseilėję. Labai žiaurus mies-
tas.“

@ „Ką“: „O ką Andrukaitienė 

padarė, kad ją reikia atleisti? Repeč-
kienė gerokai senesnė, o dirba. Prie 
komunistų tokios bezobrazijos nebu-
vo, kad nekaltą žmogų, kurio vieton 
valdžia nori patupdyti savo karatistą, 
mestų iš darbo. Suprantu gerb. Ireną, 
nuolatinis šantažas ir psichologinis 
teroras kainavo daug sveikatos, tačiau 
siūlyčiau neišeiti. Tegul pasidrąsko. 
Ateis ir jiems galas.“

@ „Skaitytoja“: „Klausimo for-
muluotė bloga. Reikia klausti, ne ką 
manote apie Andrukaitienės pasitrau-
kimą, o ką manote apie Andrukaitie-
nės privertimą pasitraukti. Ir asilui 
aišku, kad joks žmogus negali pakelti 
tokio nuolatinio persekiojimo ir viešo 
žeminimo.Ypač, kai toks žmogus yra 
daug nusipelnęs mūsų valstybės kū-
rimui. Signatarės renta tokio pat dy-
džio, kaip mokyklėlės direktorės, ir 
visiems aišku, kad ji mokykloje dirba 
ne dėl pinigų. Siūlyčiau Signatarei 
nenusileisti valdžos kiaulėms ir laiky-
tis - tegul išmeta, jeigu gali.“

@ „Oi“ (atsakymas Skaitytoja): 
„Ir kas čia galėtų persekioti ir žemin-
ti, jei pati nesileistų. Ir, tiesą sakant, 
nebeverta ir diskutuoti - čia jau ligos 
diagnozė.“

@ „Gėda.....“: „Bjauru skaityti bei 
girdėti apie anykštėnų nužmogėjimą. 
Kas davė tokią jums teisę išmesti, iš-
varyti, pašalinti, apdrapstyti visokiais 
purvais bei šmeištais? Šitokis sužvė-
rėjimas ne daro garbės savo žemie-

čiui vyskupui A. Baranauskui, kurio 
atminimą minite šiomis dienomis. Di-
rektorė, ar ne žmogus, ,,kurios vardas 
įrašytas į Lietuvos istoriją. Parlamen-
to rūmuose pergyveno visus Kruvino 
Sausio įvykius. Signataras lieka am-
žiams. Šiemet švesime Tautos laisvės 
gražų sukaktį. Bet jūs anykštėnai esa-
te supančioti pavydo, blogio, nužmo-
gėjimo, nelaisvės pančiais. Anykščiai 
kadaise buvo šviesos, meno, grožio, 
kultūros miestas. Dabar likote Šėto-
no ir jo apreiškoms garbintojai, gėda 
prieš visą Lietuvą.“

@ „Nespėliokim“: „Aišku, kad 

reikia per prievartą direktorei trauktis, 
nes socdemų partija laukia pasodinti 
savą žmogų. O KIEK TOKIŲ LAU-
KIMŲ BUS, JEI RINKĖJAI JUOS 
VĖL PASIRINKS?“

@ „Na ir ką?“: „Na ir ko čia 
mums „parintis“? Gera vieta ilga tuš-
čia nebūna. Reikia gi kažkam suraši-
nėti mokinius, einančius į bažnyčią? 
A ne...“

@ „J“: „SENIAI TUREJO JAU 
PASITRAUKT, nieko gero už tai, 
kad vis dar ji sedi kaip direktorė“.

-ANYKŠTA
(Komentatorių kalba netaisyta)

Anykščiams garbę daro tik 
KGB kapitonas
Anykščių A.Vienuolio progimnazijos direktorė, Kovo 11-osios 

Akto Signatarė Irena Andrukaitienė pareiškė, jog pasitrauks iš 
direktorės pareigų, jei tik rajono Taryba panaikins jai skirtą nuo-
baudą ir išmokės išeitinę kompensaciją.  

Portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje skaitytojus kvietėme 
išsakyti nuomonę apie mokyklos direktorės pasitraukimą iš darbo 
vidury mokslo metų bei jos iškeltas sąlygas Anykščių politikams.

Skirta mąstyti 
apie buvimo 
prasmę mažame 
miestelyje

Rūta PELEGRIMIENĖ, Kūry-
bos ir dailės mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja:

„Man šis darbas labai gražus. Mano 
nuomone, puikiai parinkta medžiaga 
ir koncepcija. Surūdijęs metalas rodo, 
kaip viskas laikina, viskas praeina. O 
forma irgi primena kultuvę ar prie-
verpstę – viskas iš tautos buities. Be 
to, stovintis aikštėje suoliukas puikiai 
dera savo spalva prie bažnyčios, prie 

Vieni mato harmoniją, kiti – trūkumus
Sausio 17 dieną, minint poeto, vyskupo Antano Baranaus-

ko 180-ąsias gimimo metines, pastatyti ženklai, liudijantys apie 
A.Baranausko buvimą Anykščiuose – paženklinta A. Baranaus-
ko sodybvietė ties Anykščių Vilniaus g. 33-uoju namu; atminimo 
ženklai pastatyti  prie Anykščių Šv. Mato bažnyčios. Paminklinių 
ženklų medžiaga – surūdijusio metalo plokštės, kurių pastatymas 
kainavo 22 tūkstančius eurų, susilaukė kontraversiškų vertinimų. 

Anykštėnų klausėme, ar šie ženklai, jų nuomone, puošia miestą.

bibliotekos. Nors tai galbūt ir net ne 
suoliukas - kodėl mes būtinai turime 
kažkur atsisėsti? Šis kūrinys skirtas 
stovėti prie jo, skaityti ir mąstyti apie 
prasmę, apie buvimą šitame mažame 
miestelyje.

Be to, man patinka, kad šitas kū-
rinys „nenusaldintas“, kaip dažnai 
atsitinka statant atminties ženklus. 
Manau, kad autoriui pavyko pagauti 
harmoniją ir visumą“.

 

Architektė 
pridarė klaidų

Kęstutis INDRIŪNAS, archi-
tektas:

„Gaila, kad ir šį kartą Anykš-
čiuose nebuvo rengiamas idėjų 
konkursas, aš būčiau ir nemokamai 
sudalyvavęs. Tokiam svarbiam ma-
žosios architektūros objektui idėjų 
konkursas būtinas. Sumanymas 
tikrai geras, surūdijęs metalas pui-
ki medžiaga tokiam sprendimui, 
pamatęs net apsidžiaugiau. Tačiau 
labai abejoju dėl pačių objektų 
funkcijos ir konstrukcijos. Archi-
tektė, kuri projektavo, padarė ke-
lias klaidas. Aikštėje vizualiai pats 
tūris yra geras, ko nepasakyčiau 
apie objektą, pastatytą prie namo 
- jis yra labai jau didelis. Atrodo 
taip, kad nebuvo kur padėti, tai čia 
ir pastatėm.

Aikštė yra per maža, kad joje 
būtų tokia suoliukų įvairovė. Nėra 
bendros idėjos, vieningo stiliaus, 
liaudiškai kalbant „bardakas“. 
Kažkas turėtų jungti visus aikštės 
elementus. 

Pati suoliukų konstrukcija, jeigu 
čia suoliukai, yra neišspręsta. Vos 
juos pastačius viršutinė plokštuma 
jau išlinkusi. Ir pagrindinis trūku-
mas - ant jų sėdėti bus neįmano-
ma, sėdimą dalį reikėjo padengti 
medžiu, plastiku ar kita medžiaga. 
Dabar jau nebepadengsi, nes suo-
liukai taps per aukšti.

O dėl kainos negaliu komen-
tuoti, bet mes rengiame paminklą 
Germanavičiams, tai jis kainuos 
dvigubai pigiau, nors bus naudoja-
ma ir bronza“.

Kritikavo ir 
Eifelio bokštą

Gražina NARGELIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedėja:

„Kol kas matau dar neišbaigtą 
produktą, todėl visiškai įvertinti ne-
galėčiau. Kai bus padengti suoliukai, 
pasidengs rūdys, bus įrengtas apšvie-
timas, tada bus galima ir vertinti. 

O man asmeniškai modernumas 
patinka. Mane žavi, kai tarp autenti-
kos išauga modernus pastatas. Saky-
kim, kai Gracas (Austija – red.past.) 
buvo kultūros sostinė, sename kvar-
tale čerpiniais stogais buvo pastatytas 
modernus pastatas – man labai gražu. 
Europiečiai nebijo modernumo, ma-
nau, kad ir mes, anykštėnai, turėtume 
priprasti. Prisiminkim ir Eifelio bokš-
tą Paryžiuje. Kiek jis buvo kritikuo-
tas, laikytas svetimkūniu, o tapo Par-
yžiaus simboliu ir pagrindine turistų 
traukos vieta“.

 -ANYKŠTA

Avarija. Penktadienį, 18 val. 
44 min. trečiajame kelio ruožo 
Utena-Tauragnai-Kirdeikiai ki-
lometre įvyko dviejų lengvųjų 
automobilių susidūrimas, 
pražudęs du vaikus. Vienas jų 
mažametis. Avarija įvyko auto-
mobiliui „Rover 75“, kurį vairavo 
32-ejų metų moteris, išvažiavus 
į priešpriešinio eismo juostą ir 
susidūrus su automobiliu „Audi 
A6”, kurį vairavo 30-metis 
vyras. Eismo įvykio metu žuvo 
automobilio ,,Rover 75“ keleiv-
iai: 14-metė mergaitė ir 6-erių 
metų berniukas, bei nukentėjo 
jo vairuotoja ir kartu važiavusi 
31-erių metų moteris. Taip pat 
sužeistas ir automobilio „Audi 
A6“ vairuotojas. Nukentėjusieji 
paguldyti į ligoninę

Skola. Naujoji Graikijos vy-
riausybė negali tikėtis, kad Eu-
ropos partnerės sutiks nurašyti 
šalies įsiskolinimą. Tai pareiškė 
Europos Parlamento vadovas 
Martinas Šulcas. EP vadovas 
pranešė, kad sekmadienio naktį 
jis ilgai kalbėjęsis telefonu su 
nugalėjusios opozicinės kairio-
sios partijos „Syriza“ lyderiu 
Aleksiu Cipru. „Aš jam pasakiau, 
kad negaliu įsivaizduoti, kad jo 
ir jo partijos iki šiol keliamiems 
radikaliems reikalavimams pri-
tartų dauguma Graikijos piliečių 
ir kad ES partnerės sutiktų juos 
vykdyti“, - pastebėjo M. Šulcas. 
Jo nuomone, ES nesutiks, kad 
būtų nurašytas Graikijos įsisko-
linimas.

Susitikimas. ES diplomati-
jos vadovė Federika Mogerini 
paskelbė apie skubų Europos 
Sąjungos (ES) užsienio reikalų 
ministrų susitikimą, kurio metu 
turi būti nuspręsta, kaip reaguoti 
į prorusiškų separatistų veiks-
mus Ukrainoje. „Ketvirtadienį 
rengiu neeilinį užsienio reikalų 
ministrų susitikimą, kurio metu 
kalbėsime apie situaciją Ukrai-
noje“, - buvo parašyta F. Moge-
rini „Twitter“ paskyroje sekma-
dienį, dieną po to, kai ji Rusijos 
pareikalavo sustabdyti puolimą, 
kai per savaitgalį žuvo trisdešimt 
žmonių. Po atakų Mariupolyje F. 
Mogerini įspėjo, kad įtampos di-
dėjimas „neišvengiamai ves prie 
šaltesnių santykių tarp Rusijos ir 
ES“. „Aš viešai prašau Rusijos 
panaudoti savo įtaką ir priversti 
separatistų lyderius sustabdyti 
bet kokius karinius veiksmus, 
nustoti jiems teikti politinę ar fi-
nansinę paramą“, - pareiškė ES 
diplomatijos vadovė.

Parama. Kanada planuoja 
skirti Ukrainai papildomą 54 
mln. JAV dolerių paramą ke-
liems projektams įgyvendinti. 
Tai pareiškė Kanados tarptau-
tinės prekybos ministras Edas 
Fastas. „Kanada skirs papildomą 
54 mln. dolerių sumą įvairiems 
projektams įgyvendinti“, - sakė 
Kanados ministras per spaudos 
konferenciją, surengtą kartu su 
Ukrainos ekonomikos plėtros ir 
prekybos ministru Aivaru Abro-
mavičiumi Kijeve. Pasak E. Fas-
to, dalis investicijų bus skirta pa-
remti smulkųjį ir vidutinįjį pieno 
ir grūdų produkcijos verslą.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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- Kokios priežastys lėmė pra-
eitų, 2014 – ųjų, metų eismo ne-
laimes, kuriose žuvo arba buvo 
sužaloti žmonės? 

- Pernai Anykščių rajono poli-
cijos komisariato aptarnaujamoje 
teritorijoje registruota 17 įskaitinių 
eismo įvykių (2013 m. - 14). Eismo 
įvykių metu ženkliai sumažėjo žu-
vusiųjų asmenų skaičius – 57 pro-
centais, (2013 m. žuvo 7, 2014 m. 
- 4), sužeistų asmenų įskaitiniuose 
eismo įvykiuose skaičius išliko pa-
našus, 2013 m. buvo sužeista 17, 
2014 m. taip pat 17 asmenų. 2014 
metais žuvo 2  pėstieji,  1 motociklo 
vairuotojas ir 1 motociklo keleivis. 
Pernai eismo įvykiuose susižalojo 8 
automobilių vairuotojai (iš jų 2 mo-
tociklų vairuotojai), buvo sužaloti 7 
keleiviai, 2 pėstieji. 

Analizuojant įskaitinių eismo 
įvykių priežastis buvo nustatyta, 
kad pagrindinės šių metų įvykusių 
nelaimių, kurių metu buvo mirtinai 
sužaloti žmonės, priežastys yra – 
pėsčiųjų padaryti Kelių eismo tai-
syklių pažeidimai (tamsiuoju paros 
metu) ir vairuotojų saugaus greičio 
nepasirinkimas. Pernai abu žuvę 
pėstieji grubiai pažeidė KET reika-
lavimus: tamsiu paros metu (esant 
blogam matomumui),  ėjo važiuoja-
mąją kelio dalimi, vilkėjo tamsiais 
drabužiais, neturėjo atšvaitų ar kitų 
šviesą atspindinčių elementų. Abu 
pėstieji buvo neblaivūs. Eismo 
įvykiai įvyko pavasarį ir žiemos 
pradžioje (kovo ir gruodžio mė-
nesiais), tamsiu paros metu (18 ir 
21 valandomis). Kiti du įskaitiniai 
eismo įvykiai buvo susiję su mo-
tociklų vairavimu vasaros sezono 
metu. Pirmojo įvykio metu  (liepos 
mėnesį), motociklo vairuotojas bū-
damas neblaivus, vairavo transpor-
to priemonę, nepasirinko saugaus 
važiavimo greičio, nesuvaldė mo-
tociklo ir vertėsi. Antrojo įvykio 
metu (rugpjūčio mėnesį), motoci-
klo vairuotojas, vairavo transporto 
priemonę, neturėdamas teisės vai-

Nelaimių priežastys – nedrausmingi pėstieji ir kelių ereliai

ruoti (nebuvo įgijęs), nepasirinko 
saugaus važiavimo greičio, nespėjo 
sustabdyti transporto priemonės iki 
atsiradusios kliūties bei su ja susi-
dūrė. Šio įvykio metu nuo patirtų 
sužalojimų po keleto dienų mirė 
motociklo keleivis.

- Gal pakomentuotumėte ava-
ringiausius mėnesius, savaitės 
dienas, valandas? 

- 2014 metais Anykščių rajone 
daugiausiai įskaitinių eismo įvykių 
įvyko vasaros sezono metu – 10 
įvykių (birželį 2, liepa 3, rugpjūtį 
5), tai sudaro 55% visų įvykių (jų 
metu žuvo 2 žmonės -50%, 12 buvo 
sužalota- 67%). Daugiausiai įskai-
tinių eismo įvykių įvyko savaitga-
liais: penktadieniais 3, šeštadieniais 
ir sekmadieniais registruota po 4 
įskaitinius eismo įvykius. Eismo 
įvykių 2014 metais daugiausiai įvy-
ko vakare, kai baigiasi darbo diena 
ir suintensyvėja eismo dalyvių skai-
čius, t. y. tarp 18-19 val.  -3 įskaiti-
niai įvykiai, tarp 21-22 val. -3 įsk. 
įvykiai ir ryte, prasidedant darbo 
dienai, tarp 8-9 val. -3 įsk. įvykiai. 
Taip pat tuo pačiu laiku padaugėja 
ir techninių eismo įvykių skaičius. 

  - Kokius eismo dalyvių pažei-
dimus dažniausia fiksuoja polici-
jos pareigūnai?

- Pernai policijos pareigūnai su-
rašė 2226 protokolus už padarytus 
įvairius KET pažeidimus (2013 m. 
-2946). Surašyti 754 protokolai vai-
ruotojams už viršytą leistiną greitį 
(dažniausiai greitis viršijamas nuo 
20 iki 30 km/h, tokių atvejų užfik-
suota 521). 2014 m. iš išaiškintų 149 
neblaivių vairuotojų, 17 sulaikyti 
pakartotinai vairuojantys transporto 

priemones būdami neblaivūs. Su-
laikyti 139 neblaivūs dviratininkai. 
2014 m. pasikeitus KET reikalavi-
mams, dvigubai išaugo dviratininkų 
padarytų kitų KET pažeidimų, 2013 
m. fiksuoti 28 pažeidimai, 2014 m. 
69 dviratininkų padaryti pažeidimai. 
Sulaikyta 100 vairuotojų, kurie vai-
ravo transporto priemones neturė-
dami tokios teisės. 2014 m. fiksuota 
dvigubai daugiau pavojingo ar chu-
liganiško vairavimo atvejų (2013 m. 
- 4, 2014 m.- 9).

- Būtų įdomu sužinoti eismo ne-
laimių statistiką šalies mastu. 

- Pernai šalies keliuose, pirminiais 
duomenimis, žuvo 265 žmonės, 9 
daugiau negu užpraeitais metais. 
Tarp žuvusiųjų 24 nepilnamečiai. 
3889 žmonės buvo sužeisti, tarp jų 
1254 keleiviai ir 1182 vairuotojai. 
Pernai  eismo įvykiuose Lietuvoje, 
pirminiais duomenimis, žuvo 108 
pėstieji, t. y. jie sudarė 40,8 proc. 
visų žuvusiųjų, ir 19 dviračių vai-
ruotojų (7,2 proc. visų žuvusiųjų), iš 

jų – 16 žuvo šviesiuoju paros metu. 
Policijos pareigūnai 2014 metais 
Lietuvoje, pirminiais duomenimis, 
išaiškino 386 260 KET pažeidimų, 
tarp kurių: pėstieji padarė 23 021 
pažeidimą; dviračių vairuotojai - 11 
143, tarp jų – 8 125 dviratininkai 
buvo neblaivūs, 168 KET pažeidi-
mus padarė neblaivūs vadeliotojai.

- Į ką atkreiptumėte vairuotojų 
dėmesį dėl eismo saugumo?

- Jokiu būdu nesėsti už vairo, 
nevažiuoti dviračiu, nevadeliuo-
ti neblaiviems ir neleisti to daryti 
savo artimam ar pažįstamam. Pa-
stebėję tokius neblaivius eismo 
dalyvius, informuokite policiją, gal 
būt padėsite išvengti nelaimės. Vai-
ruotojams patarčiau, ypač žiemą, 
sugebėti skirti leistiną greitį nuo 
saugaus greičio ir vairuoti transpor-
to priemones saugiu greičiu. Kelių 
policijos tarnyba prašo visų eismo 
dalyvių kelyje elgtis atsakingai, 
saugoti ne tik save, bet ir gerbti ki-
tus, dalyvaujančius eisme, paisyti 

nustatytos tvarkos kelyje.
- Gal keletą žodžių apie arti-

miausiomis savaitėmis policijos 
vykdomas prevencines priemo-
nes. 

- Informuojame, kad eismo da-
lyvių elgesiui kelyje kontroliuoti 
ir pažeidimams išaiškinti bei jiems 
užkardyti ir šiais metais bus nuolat 
vykdomos respublikinės prevenci-
nės saugaus eismo priemonės.

Sausio 23 d.- vasario 1 d.bus ti-
krinamas transporto priemonių vai-
ruotojų blaivumas, apsvaigimas nuo 
narkotikų ar kitų psichiką veikian-
čių medžiagų; sausio 1-31 d. parei-
gūnai kontroliuos eismo dalyvius 
(pėsčiuosius, dviračių vairuotojus, 
vadeliotojus) tamsiuoju paros metu 
dėl atšvaitų, kitų šviesą atspindinčių 
elementų naudojimo. Sausio 26-31 
d. bus kontroliuojamas privalomų 
saugos priemonių naudojimas (sau-
gos diržai, vaikų vežimo automobi-
liuose tvarkos taisyklių laikymasis, 
saugos šalmai). 

Metai 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Įskaitiniai eismo įvykiai 58 52 58 61 36 25 30 25 18 14 17
Žuvo 13 12 10 9 13 2 7 5 12 7 4
Sužeista 61 63 68 75 35 33 29 24 16 17 17
Įskaitiniai dėl neblaivių 18 12 12 19 5 5 5 11 3 5 2

Avaringumas per 11 metų

Valdžia pašalpomis sugadino
žmones... 

2014 m. pabaigoje rajono vadovai 
susitiko su seniūnijų gyventojais. 
Susitikimuose vis nuskambėdavo  
mintys, kad nedirba tie, kas nenori 
dirbti. Meras Sigutis Obelevičius 
teigė, kad nors nedarbas Anykščių 
rajone siekia 11 procentų, maždaug 
6 procentai iš bedarbių jau niekada 
nebegrįš į darbo rinką, nes „valdžia 
juos pašalpomis sugadino“. Vice-
meras Donatas Krikštaponis kalbė-
jo, kad nebėra statybininkų, todėl 
stringa projektai,  prognozavo, kad, 
ko gero, bus leista įvežti trūkstamų 
darbininkų iš kitų šalių.

Dar pavasarį S.Obelevičius teigė, 
kad darbo vietų trūkumas jaučia-
mas, nors Anykščių rajonas pagal 
gamybą ir veikiančių įmonių skai-
čių (346) gerokai lenkia tiek Molėtų 
(235), tiek Ignalinos (130), tiek Za-
rasų (159) savivaldybes. 

Ypatingai vadovams įspūdį pa-
darė apsilankymas Viešintų seniū-
nijoje, Nemeiriuose, veikiančioje 
įmonėje, kurioje gaminamos aukš-

Anykščiuose verslas sunkiai
randa darbuotojų

tos kokybės medžio granulės kurui 
ir kiti medienos gaminiai. 

„Įsivaizduokite, dabar jau kyla 
problemos, kai reikia susirasti rei-
kiamą darbuotoją. Nemeiriuose 
apsilankėme didžiulėje gamyklo-
je, kurioje apie 30 darbo vietų. Ji 
per parą pagamina gal dvi „fūras“ 
granulių, dirba keturios pamainos, 
tačiau Viešintose nebuvo norinčių 
dirbti, vienintelė buhalterė yra vie-
šintiškė, o kiti darbuotojai atvažiuo-
jantys“,- troškūniečiams pasakojo 
meras. Taip pat jis minėjo, kad to-
kie pat sunkumai ištiko šiltnamių 
savininkus, kurie norėjo įdarbinti 
naujus žmones. „Kai kurie iš įsidar-
binusių jau kitą dieną nebeatėjo“,- 
sakė meras. 

Beje, mero teigimu, Anykščių 
rajone sudarytos vienos geriausių 
sąlygų verslui, nes kuriantiems 
naujas darbo vietas sumažinami ar 
visai atleidžiami  nuo turto ir že-
mės mokesčių, o dirbantiems pagal 
verslo liudijimus taikomos nuolai-
dos (Anykščių rajone tokių asmenų 
yra 345), palyginimui - Molėtuose 
-308, Visagine 194, Zarasuose ir 
Ignalinoje - po 0).

„Verslas juda, o kad Anykščiuose 
įsikurs tūkstantinės gamyklos, taip 
tikrai nebus, nes tokioms įmonėms 
reikalinga infrastruktūra“,- kalbėjo 
meras debeikiečiams.

  
Dirbti nepriima nenorinčių   

Viešintų seniūnijos seniūnė Janė 
Každailienė, paklausta, ar tikrai 
viešintiškiai tokie tinginiai, kad 
neina dirbti, o gal nebėra miestelyje 
žmonių, sakė, kad žmonių pakanka. 
„Visko nežinau apie įmonę, tačiau 
girdėjau, kad dirbo ir viešintiškių 
joje. Kodėl išėjo, neturiu žinių. Ten 
sukurta apie 30 darbo vietų, nepa-
sakyčiau, kad labai didelė įmonė ir 
kas nori gali nueit ten ir įsidarbint. 
Kiek girdėjau, ten reikalavimai pa-
kankamai aukšti, o tokie piliečiai, 
kurie dirba tada, kai nori, o kai ne-
nori, neateina, ten negali dirbti“, - 
sakė J.Každailienė 

UAB „Sibimpeksas“, veikiančios 
Nemeiriuose, direktorius Raimon-
das Kaselis „Anykštai“ sakė, kad 
šiuo metu įmonė yra visiškai su-
komplektuota, tad naujų darbuotojų 
neieško. „Turiu pasakyti, kad labai 

sunkiai vyko kolektyvo komplek-
tacija. Žmonių vietinių nėra daug, 
o ir tie patys į užsienį dirbti išva-
žiuoja. Pradžioje prioritetą teikiau 
vietiniams žmonėms. Dirbo gal 
pusė vietinių, dabar liko gal 3-4“,- 
pasakojo R.Kaselis, pridurdamas, 
kad 100 procentų darbuotojai yra iš 
Anykščių rajono. „Kolektyvą išgry-
ninome per metus, buvo tokių kurie 
nenorėjo dirbti. Pas mus gamyba, 
jeigu vienas nenori dirbti arba kaž-
ką daro, kad nedirbtų, stoja visas 
ciklas. O kurie nori dirbti, dirba ir 
užsidirba, žmonės patenkinti“,- ko-
dėl darbuotojai turi būti patikimi, 
aiškino R.Kaselis. 

Darbdaviams reiktų 
paklausti ir savęs

Utenos teritorinės darbo biržos 
Anykščių skyriaus vedėja Jolita 
Kairienė sakė, kad surasti dir-
bančių žmonių nėra sudėtinga. 
„Anykščių darbdaviams greitai 
surandam. Negreitai užsipildo tik 
tos darbo vietos, kurioms reikia 
kokių nors specifinių reikalavimų. 
Sakykim, inžinerinio išsilavini-

mo. O jeigu darbdavys skundžia-
si, kad žmonės nenoriai eina dirb-
ti, tai darbdavys pats turėtų savęs 
paklausti, kokios sąlygos pas jį, 
kas per darbas, kad žmonės nei-
na“,- sakė J.Kairienė. 

Vedėja pripažino, kad Anykščių 
rajone algos nėra didelės – dažnai 
siekia minimumą ar kiek daugiau, 
o pagrindinė priežastis,  J.Kairienės 
teigimu, kodėl žmonės vengia dirbti, 
yra pašalpų politika. „Pašalpa, kuri 
siekia 350 litų asmeniui, paprastai 
mokama ne vienam asmeniui, tai 
jau sudaro sumą, kuri beveik pri-
lygsta minimaliam atlyginimui“,- 
teigė J.Kairienė. 

Beje, Utenos teritorinėje darbo 
biržoje lapkričio 1 d. buvo regis-
truotas 9861 bedarbis. Registruotas 
nedarbas nuo metų pradžios suma-
žėjo 3,5 proc. punkto. Nuo metų 
pradžios Utenos teritorinė darbo 
birža tarpininkavo įdarbinant be-
veik 8 tūkst. darbo ieškančių žmo-
nių, į aktyvios darbo rinkos politi-
kos priemones nusiuntė 4,7 tūkst., o 
veiklą pagal verslo liudijimus pra-
dėjo beveik 1,8 tūkst. bedarbių.

Lapkričio 1 d. daugiausiai be-
darbių registruota Ignalinos ra-
jono savivaldybėje – 15,5 proc. 
Žemiausias nedarbas registruotas 
Utenoje – 8,8 proc. Vyrų nedarbas 
nuo metų pradžios sumažėjo 4,5 
proc. punkto ir sudaro 11,2 proc.; 
moterų – mažėjo 2,5 proc. punkto 
ir sudaro 11,7 

Kurklių seniūnijos seniūnui 
Algimantui JURKUI 

Telydi Jus paguoda ir dva-
sios stiprybė šią sunkią netek-
ties valandą.

Nuoširdžiai užjaučiame Jus, 
mirus brangiam tėveliui.

Kurklių seniūnijos kolekty-
vas

užjaučia

Kurklių seniūnui Algiman-
tui Jurkui

Telydi Jus paguoda ir dva-
sios stiprybė šią sunkią netek-
ties valandą. Nuoširdžiai už-
jaučiame Jus, mirus brangiam 
tėveliui.

Kurklių Stepono Kairio pa-
grindinės mokyklos bendruo-
menė 

Algimantui JURKUI
Telydi Jus paguoda ir dvasios 

stiprybė sunkią netekties valan-
dą, mirus tėveliui.

Navickai ir Gudeliai
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Skambų kaimo pavadinimą
saugojo kelininkai

Lietuvių literatūros klasiko A. 
Vienuolio – Žukausko legendoje 
aprašyta vietovė rašytiniuose šal-
tiniuose minėta 1765 metais, tuo-
met su 13 kiemų Šiauliai priklausė 
Lietuvos Didžiajam Kunigaikš-
čiui. Užpraeito amžiaus pabaigoje 
kaimą kirto siaurasis geležinkelis 
Panevėžys – Švenčionėliai. Yra 
gandų, kad net buvę, jog kroviniai 
pasiklysdavo, ir vietoje Šiaulių 
miesto atkeliaudavo į kaimą...

Kaip teigiama Anykščių krašto 
vietovių žinyne, 1923 metais kai-
me gyveno net 213 gyventojų,1939 
metais kaime įkurta pradžios mo-
kykla. Tais pačiais metais kaimo 
žemėse vokiečių tautybės gyvento-
jas užsimojo kurti plytų gamyklą, 
pokariu veikusią drenažo vamz-
džių ir plytų, vėliau tik plytų gamy-
klą, Anykščių statybinių medžiagų 
kombinato Rubikių cechą. Kaimo 
žemėse įsikūrė fabriko darbininkų 
gyvenvietė, į šalį nustūmusi Šiaulių 
kaimą ir jo gyventojus, kol kaimas 
galutinai buvo įjungtas į Rubikių 
kaimą, prasidedantį nuo Burbiškio 
ir pasibaigiantį gyvenvietės dalimi 
pakeliui į Debeikius. 

Pasak Anykščių seniūnijos se-
niūno Eugenijaus Pajarsko, kaimo 
istorija labai įdomi. „Šiaulių kaimo 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.ltIš kaimo teliko gatvelė

„Oficialiai esu Rubikių, o dūšioj – Šiaulių kaimo gyventojas“, - prasitarė kaimo patriarchas Jonas 
Stanislovas Petronis apie žemėlapyje, bet ne žmonių atmintyje, panaikintą, gerą dešimtį kilometrų nuo 
Anykščių rytų kryptimi nutolusį buvusį Šiaulių kaimą. Iš jo teliko Rubikių kaimo Šiaulių gatvelė. 

gyventojas J. S. Petronis net refe-
rendumą buvo surengęs, kad būtų 
atstatyta istorinė tiesa, Rubikių 
plytinės gyvenvietės būtų Šiaulių 
kaimu, o Rubikių kaimu vadintųsi 
tik senojo Rubikių kaimo teritorija 
tarp Burbiškio ir Rubikių ežero, - 
dėstė seniūnas. – Deja, rubikiečių 
buvo daugiau, jie nubalsavo, kad 
kaimas vadintųsi Rubikių. Taigi, 
nuo 2001 – ųjų  Šiaulių kaimo gy-
ventojai laikomi Rubikių kaimo 
gyventojais“. Senajam kaimui te-
liko Šiaulių gatvelės pavadinimas. 
Beje, ilgiausiai kaimo pavadinimą, 
tarsi paguodai, išsaugojo kelinin-
kai, ženklus pakeitę, berods, tik 
pernai“.   

Kaimo patriarchas dienas 
leidžia tėvų sodyboje. 

Pasak J. S. Petronio, Šiaulių kai-
mo gyventojai buvę tikri Lietuvos 
patriotai, tad iš palyginti nedidelio 
kaimo į Sibirą pokariu buvo iš-
tremtas net 21 žmogus. „Tremties 
neišvengė ir mano tėtis Jonas su 
močiute Teofile, - sakė sąjūdietis, 
buvęs Anykščių seniūnijos seniū-
nas  J.S. Petronis. – Tėvai jautė, 
kad gali būti ištremti. Slapstėmės, 
namuose nenakvodavom. Tėvas 
sužinojo, kad prasideda vežimas. 
Norėjo pabėgti, važiavo pas pus-
brolį baltu arkliu per ežerą. Pa-

stebėjo, apsupo ir suėmė. O mes 
su broliu Juozu, vėliau tapusiu 
matematiku, pralindėjome šiau-
duose pas kaimyną Klemensą Šle-
nį. Tėvą ištrėmė su mano močiute 
Teofile, kurios palaidojimo vietą 
Sibire užliejo patvenkta Angara. 
Tėtis iš tremties grįžo 1956 – ai-
sias, deja, atsiimti namus galimy-
bių nebuvo, tačiau jo broliui Baliui 
sutikus dirbti kolūkyje, kolūkio 
pirmininkas Vladas Šostakas leido 
statytis namą šalia nacionalizuotos 
gimtinės. Iki tol šeima sunkiai ver-
tėsi prie Alantos Šunakojų kaime. 
Beje, J. S. Petronis gerai prisimena 
tuose kraštuose į šokius ateidavusį 
paskutinį Lietuvos partizaną Anta-
ną Kraujelį - Siaubūną. 

Atkūrus Nepriklausomybę nela-
bai kas iš giminės skubėjo tvarkyti 
žemės ir buvusios tėvų ir senelių 
sodybos susigrąžinimo reikalus. J. 
S. Petronis su žmona Vida Regina 
paliko Buivydiškių žemės ūkio 
technikumą, kur dirbo dėstyto-
jais, ir atvažiavo į Šiaulių kaimą. 
„Buvusiame technikume (dabar 
kolegija) įkūriau Sąjūdžio grupę 
ir dabar esu laimingas, kad buvę 
bendradarbiai, sąjūdiečiai manęs 
nepamiršta, buvo atvažiavę ir svei-
kino per aštuoniasdešimtmečio 
jubiliejų“, - džiaugėsi ir Anykščių 
rajono sąjūdžio veikloje bei vi-
suomeniniame gyvenime aktyviai 

reiškęsis J. S. Petronis. Šeima 
dorais žmonėmis užaugino du sū-
nus, susilaukė 4 anūkų ir anūkės. 
„Vyriausiasis anūkas informatikos 
mokslus baigęs Justinas dirba Di-
džiojoje Britanijoje, Rytis, Aušrinė, 
Rokas ir Jaunius dar gimnazistai, - 
sakė J. S. Petronis, pastebėjęs, kad 
vasaromis jų erdvi sodyba tiesiog 
ūžia nuo svečių. Dėl jų sodybos 
šeimininkas net pora laivelių yra 
sumeistravęs. Juk Rubikių ežeras 
čia pat. 

Laikas bėga greitai ir pavasarį 
bus 20 metų, kai J.S. ir V. R. Petro-
nių šeima gyvena buvusiame Šiau-
lių kaime. Jie domisi visom šalies 
ir rajono naujienom, nors, pasak jų, 
žiemą šiek tiek nuobodoka, laisvą 
laiką užpildo knygos, internetas. 
Jų ūkis – tai dvi ožkytės, keletas 
vištelių, nedidelis daržas bulvėms 
ir daržovėms. 

J. S. Petronis išsakė gyventojų 
Vandos Misiūnienės ir Remigijaus 

Kisieliaus prašymą kelio ženklą, 
žymintį Rubikių kaimo pradžią, 
perkelti apie 800 metrų nuo buvu-
sio Šiaulių kaimo pabaigos Anykš-
čių kryptimi, nes, pasak jų, įkalnė-
je yra keliukai sukantys į sodybas 
ir dėl prasto matomumo gali įvykti 
eismo nelaimės. 

Dviratininkų pastogė

Atokiau nuo plento, pervažiavus 
ežero užliejamą miškelį, buvusio-
je Šaltenių sodyboje daugiau kaip 
penkiolika metų įsikūrę Panevėžio 
dviratininkai. Ant sienos kabo dvi-
račių sporto klubo auklėtinės, bu-
vusios pasaulio dviračių treko re-
kordininkės Simonos Krupeckaitės 
plakatai. Net ir žiemą čia gyveno 
Lietuvos dviratininkų treko rinkti-
nės treneris Antanas Jakimavičius. 
Būtent čia įsikūrę dviratininkai, 
kuriuos sutinkame minančius vaiz-
dingais Anykščių krašto keliais. 

Buvusio Šiaulių kaimo patriarchas Jonas Stanislovas Petronis prieš 17 dienų atšventė aštuonias-
dešimtmetį. 

Nacionalizuotame Petronių name pokaryje veikė pradinė moky-
kla, kurioje mokėsi ir Rubikių plytų fabriko vaikai.

Autoriaus nuotr.

Dviratininkų treneris Antanas Jakimavičius prašė vairuotojų 
būti itin atidiems lenkiant dviratininkų koloną, kad nepasikarto-
tų tokios nelaimės, kai Burbiškio - Mačionių kelyje buvo sužeis-
tos dvi dviratininkės.

Tai viena seniausių, viena gražiausių išlikusių buvusio Šiaulių kaimo sodybų, kurioje amžių nugy-
veno keturios netekėjusios seserys - Veronika, Teklė, Ona ir Rozalija Kiaušaitės. Sodyba rūpinasi 
giminaičiai. 

Dabar Rubikių kaimas tęsiasi nuo Burbiškio ir apima panaikin-
tą Šiaulių kaimą, buvusios Rubikių plytų gamyklos gyvenvietę ir 
nedidelę gyvenvietę netoli Burbiškio. Deja, kelio ženklas, pasi-
baigus Rubikių plytų gamyklos gyvenvietei, ties paežerės sodyba, 
važiuojant nuo Debeikių, žymi, kad Rubikiai baigiasi, o iki Bur-
biškio 4 kilometrai. Iš tiesų Rubikių kaimas tęsiasi per buvusį 
Šiaulių kaimą ir baigiasi ten, kur prasideda Burbiškis. Taigi, iki 
Rubikių kaimo pabaigos, dar 4 kilometrai. Tačiau ar tai buvo 
priežastis šį kelio ženklą taip suniokoti?
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Ožiaragiams atrodys, kad laikas 
slenka pernelyg lėtai. Jūs vis skubina-
te dienas, laukdami svarbaus įvykio. 
Bet reikėtų branginti kiekvieną minu-
tę. Astrologas pataria nesikarščiuoti. 
Tegul viskas klostosi savaime. Jau 
antrojoje savaitės pusėje pasijusite 
kur kas drąsiau ir ramiau. Na, o ilgai 
lauktas susitikimas su artimaisiais 
savaitės pabaigoje padės galutinai at-
gauti jėgas. 

Vandeniams pats laikas imtis 
verslo. Planetos jūsų atžvilgiu yra 
palankiai nusiteikusios. Drąsiai in-
vestuokite pinigus į projektus, kurie 
jums anksčiau atrodė abejotini. Tai 
tuo labiau nepavojinga, kadangi jūsų 
analitinis protas jau seniai apskaičia-
vo įvairiausius variantus ir priėjo tei-
giamą išvadą. Jums reikalinga paska-
ta. Artimiausiu metu stimulas atsiras 
- artimam žmogui labai reikės jūsų 
materialinės pagalbos. Nepašykštėki-
te. Šie pinigai grįš su kaupu. 

Žuvims neduoda ramybės įvairūs 
sumanymai ir planai, susiję su karje-
ra. Nesidrovėkite supažindinti su jais 
žmones, kuriais pasitikite. Jie tikrai 
gali pasidalyti gyvenimo patirtimi ir 
duoti gerą patarimą. Kad įgyvendin-
tumėte savo idėjas, turėsite aktyviai 
dirbti. Bet jums seksis - darbas eis 
kaip iš pypkės. Nebijokite suklysti. 
Nereikšmingos klaidos tik paskatins 
jus susikaupti ir suteiks darbui reikia-

mos dinamikos. 
Avinams jau būtų lyg ir laikas su-

telkti dėmesį ir suimti save į rankas. 
Ilgos šventės šiek tiek išmušė jus iš 
vėžių. Darbe susikaupė daugybė klau-
simų, kuriuos reikia skubiai spręsti. 
Šią savaitę teks priimti atsakingą 
sprendimą, kuris gali turėti įtakos vi-
sam jūsų gyvenimui. Pažiūrėkite į tai 
kuo rimčiau. Skubėti tikrai nereikėtų. 
Susitikimas su draugu savaitės pabai-
goje suteiks jėgų. 

Jaučiams, mėgstantiems kruopš-
čiai planuoti tiek savo veiksmus, tiek 
savo biudžetą, niekas neįstengs ap-
temdyti septynių artimiausių dienų. 
Viskas klosis taip, kaip jūs sumanėte. 
Astrologas pataria daugiau dėmesio 
skirti artimiems žmonėms. Jaukiai su-
tvarkykite namus ir savaitgalį suruoš-
kite šeimos vakarienę, tuo labiau, kad 
jūs puikiai mokate organizuoti tokius 
renginius. Artimieji deramai įvertins 
jūsų pastangas ir, galimas dalykas, 
parengs jums nedidelę staigmeną. 
Tvarkyti buitinius reikalus geriausiai 
seksis antradienį ir ketvirtadienį.

Dvyniams būtų neblogai atsigręž-
ti atgal ir realiai įvertinti tai, kas pa-
siekta. Pastaruoju metu jūsų darbo 
sparta buvo pernelyg didelė. Nerei-
kėtų šitaip varginti savo organizmo. 
Be abejo, Fortūna jūsų pusėje, bet 
nuolat rizikuoti nepatartina. Padary-
kite pertrauką, paprašykite atostogų. 
Gamtos prieglobstyje, mėgaudamiesi 

šiltais saulės spinduliais, arba tiesiog 
namuose su įdomia knyga jūs puikiai 
pailsėsite ir sukaupsite jėgų. 

Vėžių laukia visais atžvilgiais vai-
singa savaitė. Seniai atidėliojamos 
derybos bus sėkmingos. Čia reikėtų 
būti itin atidiems ir neleisti, kad emo-
cijos užgožtų protą. Jūsų ūmumas 
gali tik pakenkti. Tramdykite save. 
Malonus susitikimas su giminaičiu, 
kurio seniai nematėte, įvyks pačiu 
laiku. Nešykštėkite komplimentų ar-
timiesiems. Jų reakcija į jūsų žodžius 
tik pagerins jūsų nuotaiką. 

Liūtai kaip visada dinamiški ir 
įdomių idėjų kupini artimiausiu metu 
bus pakiliai nusiteikę. Aplinkiniai tie-
siog žavisi jūsų subtiliu humoru. Net 
šiek tiek įkyrėjęs darbas ir tam tikri 
organizaciniai klausimai, kuriuos tu-
rėsite išspręsti, nesugadins jūsų nuo-
taikos. Nekreipkite dėmesio į šnairus 
pavyduolių žvilgsnius, jūsų optimiz-
mas neįveikiamas. 

Mergelės gilinsis į savo bičiulių 
problemas. Labai pagirtina, kad jūs 
stengiatės visiems padėti. Bet per tokį 
sąmyšį jūs tiesiog nepastebite, kad 
artimiesiems trūksta jūsų dėmesio. 
Susigrąžinsite mylimo žmogaus pa-
lankumą, jei daugiau bendrausite su 
juo. Beje, jau antrojoje savaitės pusė-
je ledai jūsų santykiuose ištirps ir vėl 
viskas klosis kuo puikiausiai. Susitai-
kyti tinkamos dienos - antradienis ir 
trečiadienis.

horoskopas Svarstyklėms astrologas pataria 
šiek tiek pailsėti nuo darbo, kur niekas 
nepasikeis, jei jūs kurį laiką nebesi-
stengsite patys išspręsti visas proble-
mas. Daugiau dėmesio skirkite savo 
šeimai ir draugams. Nueikite į kiną 
ar teatrą, kartą kitą pavakarieniaukite 
jaukiame restoranėlyje - ir atgausite 
pusiausvyrą, prarastą beprotiškose 
lenktynėse dėl pelno. Daug teigiamų 
emocijų jums suteiks bendravimas 
su namų numylėtiniais - šunimis arba 
katėmis. 

Skorpionai pagaliau turės progą 
atkreipti asmens, kuris anksčiau nesi-
teikdavo net ir pažvelgti į jus, dėmesį. 
Išnaudokite galimybę. Trokštamam 
asmeniui artimiausiu metu gali pri-
reikti pagalbos, ir labai galimas da-
lykas, kad jis kreipsis kaip tik į jus. 
Nesutrikite. Parodykite, ką sugebate, 
tuo labiau, kad jūs turite ką parodyti. 
Jūsų aštrus protas ir puikus humoro 
jausmas neliks nepastebėti. 

Šauliams šią savaitę astrologas 
pataria sutelkti dėmesį į finansinius 
gyvenimo aspektus. Atidžiai stebė-
kite savo biudžetą, susilaikykite nuo 
didelių išlaidų ir saugokitės smulkių 
vagišių. Nors apskritai planetos jums 
palankios, atsargumas dar niekam ne-
pakenkė. Tuo labiau, kad toks taupu-
mas duos rezultatų, ir jūs jau netrukus 
galėsite įsigyti pirkinį, apie kurį seniai 
svajojote. 

-eLTA

kampas Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido

Savo nuomonę  išsakykite paskambinę į „Anykštą“:   
(8-381)  5-82-46,  

www.rsleidykla.lt

tautos balas

Apie 
pinigus

Linas BITVINSKAS

Pinigai lietuviui sakralesnis 
daiktas ir už pačią komuniją 
bažnyčioje. Įvedant eurą buvo 
galima stebėti, kaip gavę nau-
ją pinigą žmonės tiesiog par-
duotuvėje iškelia jį kaip kuni-
gas sakramento plotkelę, kaip 
adoruoja, prieš patenkant jam 
į lietuviškos piniginės skran-
dį. Amen, eurobroliai ir ramy-
bės Jums.

Tiesa, ramybės bus mažai, 
nes vos patekome į eurozoną, 
nafta ėmė pigti, o euras kaip 
po toks, pasirodė per brangus. 
Ir Europos Sąjungos vadai nu-
sprendė gelbėti per stiprų eurą 
ir padidinti pinigų kiekį. Pa-
skelbė, kad imama spausdinti 
papildomų eurų, kurie atpigins 
patį eurą. Taupėm, kaupėm 
pinigą, mums žadėjo, kad čia 
bus geriau, stabiliau, o še tau, 
boba devintinės. Spėjom įstot, 
o dalį mūsų sutaupytų pinigų 
infliacija jau ir praris. 

Taupė mūsų seneliai, taupė 
tėvai, mes dabar taupom ir 
vaikus tą daryti mokom. Bėda 
tik ta, kad taupymas pats iš 
savęs veiksmas geras, bet 
šiais laikais jo jau nebeužten-
ka. Čia ne auksinį caro rublį į 
metalinę dėžutę nuo saldainių 
pasidėt. Pinigai dabar irgi tėra 
prekė, už kurią galima įsigyti 
kitas prekes. Ir dar blogiau, 
kad ta prekė turi savybę pigti. 
Paradoksalu, bet kuo daugiau 
žmogus taupo, tuo daugiau ir 
praranda.   

Didėjant pinigų kiekiui jie 
pinga, o mūsų turimos santau-
pos lygia dalimi netenka savo 
vertės. Netikite? Prisiminkite, 
kaip ne taip seniai minimalus 
atlyginimas Lietuvoje buvo 
400 litų, o paskutiniu metu 
pasiekė beveik 1000 litų. Bet 
perkamoji galia išliko tokia 
pati, kas esant 400 litų vos 
pragyveno, tas ir dabar taip 
pat vos vos pragyvena. Jeigu 
žmogus, gaudamas 400 litų 
atidėdavo per mėnesį po 100 
litų, kurie ramiai gulėjo kur 
nors kojinėje, tai šiuo metu 
tas 100 litų yra tolygus 250 
litų. Pinigas nepasikeitė, o 
vertė – žiauriai. Paradoksalu, 
kad laimi tie, kurie ne taupo, 
o skolinasi (aišku, su pro-
tu ir esant reikalui). Manau, 
kad šitą turime suvokti ir kuo 
greičiau nuimti nuo pinigų 
šventumo aureolę.

Edita Barauskienė

Tolminkiemio sodininkas:
 istorinis romanas

Editos Baraus-
kienės veikalas 
„Tolminkiemio 
s o d i n i n k a s ” 
skirtas Kristijo-
no Donelaičio 
(1714-2014) gi-
mimo metinėms. 
Autorė vaizduo-
ja, kaip šią neeili-

nę asmenybę formavo krašto istorija 
ir aplinka, gimtosios kalbos būklė, 
Karaliaučiaus universitetas, įkvėpė 
M. Mažvydo katekizmas. Sukurda-
mas neeilinį literatūros kūrinį – po-
emą “Metai”, Donelaitis talentingai 
panaudojo lietuvių kalbos išteklius, 
kūrinio savitumas bei kalbos grožis 
tebežavi ir XXI amžiuje. 

Knyga konkretizuoja, priartina Do-
nelaičio asmenybę šių dienų skaityto-
jams, prasmingai papildo donelai-
tianą. Jau tuokart Rėza labai taikliai 
pastebėjo: „Ne tik „Metų“ mintys – 
teisingos ir gilios, bet ir palyginimai – 
natūralūs ir taiklūs, aprašymai – gyvi, 
visas pasakojimas – vaizdingas, o, be 
to, visi palyginimai ir vaizdai paimti 
iš kaimo gyvenimo...“ Baigęs verti-
mą Liudvikas Rėza su pasididžiavi-
mu rašė: „Mūsų poetas, kuris sugeba 
panaudoti visus lietuvių kalbos resur-
sus, stebina kalbos žinovus išraiškos 
dailumu, jėga ir žodingumu. Šiuo 
atžvilgiu kūrinys turi klasikinę vertę 
ir yra tobulas pavyzdys lietuvių tau-
tai. Jo kalba kaip upė išsilieja galingu 
srautu, nesulaikoma nei šiurkščios 
elizijos, nei stamantraus žodžio, ir 

nejučiomis pagauna skaitytoją. Kas 
užgimė dvasios gelmėje, lengvai ir 
maloniai sklinda iš lūpų. Viskas mąs-
tyta ir pasakyta grynai lietuviškai, ir 
žinovui belieka džiaugtis“.

Edita Barauskienė – rašytoja, kraš-
totyrininkė, pedagogė, knygų apie 
Ievą Simonaitytę, Priekulės kraštą, 
Martyną Mažvydą, Abraomą Kul-
vietį, Lietuvos istoriją nuo seniausių 
laikų iki žemaičių krikšto autorė. Už 
pastarąją „Karūna žalčių karaliui“ 
2013 metais autorei įteikta Jono Mar-
cinkevičiaus literatūrinė premija. 

Vytautas Rubavičius

Vėluojanti savastis: 
studijos, straipsniai 

Lietuvos ra-
šytojų sąjungos 
leidyklos knygų 
gretose – poeto ir 
filosofo Vytauto 
Rubavičiaus stu-
dijų ir straipsnių 
knyga prisodrinta 
aktualiausių so-
cialinės dabarties 

apmąstymų. Aktuali kiekvienam, kri-
tiškai mąstančiam.

Pirmas skyrius aprėpia globaliza-
cijos, laisvosios rinkos, populiario-
sios kultūros ir tradicinių vertybių 
sąveikas. Antrame skyriuje autorius 
aiškinasi, kodėl kultūrinės atminties 
ir tautinio tapatumo klausimai stu-
miami į nuošalę ir kaip interpretuoja-
ma sovietinė patirtis. Trečio skyriaus 
apmąstymai inspiruoti minėtais po-
žiūriais reikšmingų kūrinių. Refleksi-
jomis remiasi šiuolaikinės filosofijos 
prieigomis ir asmeniška laikysena.

Visuomenės ir kultūros kitimų 
vertinimo lauke Vytautas Rubavičius 
– viena įdomiausių asmenybių. Jo 
svarstymuose telkiasi poeto, filosofo 
ir aktyvaus piliečio patirtys. Jis neria 
į aktualiausių klausimų verpetus. At-
siverskite trumpam šios knygos Tu-
rinį, ir iškart pamatysite. Būna, kad, 
pradėję žiūrėti filmą, dėl nemalonių 
pradžios vaizdų sudirgstame, bet 
meninio pasakojimo būdas tolydžio 
įtraukia. Taip kartais atsitinka skaitant 
Rubavičių. Įtraukia analizės ir mąsty-
mo skvarba, argumentų pynės, kalbė-
jimo ir ginčo energija. Nepaisant to, 
ar pritari jam, ar ne. Sovietizmo pre-
paravimas tampa vyraujančia pastan-
ga, kad ir koks klausimas svarstomas. 
Kas matėte, kaip Vytautas žaidžia krep-
šinį? Stumteli pečiu, braunasi pro gy-
nėjų rankas, apsisuka, pašoka ir įmeta. 
Žinoma, čia palyginimą sakau. Ir dar.  
Vytauto Rubavičiaus eilėraščiuose, 
kampuotuose, prisodrintuose kalbos 
netikėtumų ir šiurkščių vaizdų, iš jų 
išteka švelnaus lyrizmo upelių. Dary-
kime, darykime gi ką nors, kad žmo-
nių gyvenimas būtų žmoniškas, – štai 
upelis, kuris teka per jo apmąstymus.

Literatūros kritikas Valentinas 
Sventickas.

Edgar Allan Poe

Poezija: eilėraščiai

Lietuvos skaitytojams, žiūrint į 
kūrybos vertimus, geriau žinoma 
amerikiečių klasiko proza, padariu-
si didelį poveikį šiuolaikinės siaubo 
bei detektyvinės literatūros plėtotei ir 
pati nepraradusi išskirtinio žavesio. Iš 
poezijos, irgi priklausančios klasikai, 
tebuvo išversta ryškiausių pavyz-

džių. Šioje kny-
goje pirmą kartą 
spausdinami visų 
žinomų E. A. Poe 
eilėraščių verti-
mai.

Edgaras Alanas 
Po (1809-1849), 
amerikiečių kla-
sikas, lietuvių 

skaitytojams, žiūrint į jo kūrybos lig-
šiolinius vertinimus, labiausiai žino-
mas kaip siaubo, detektyvo, romanti-
zuotų paslapčių prozos pradininkas ir 
neblėstanti žvaigždė. Racionalumas 
ir vaizduotė, intelektas ir sąmojingas 
absurdas – visa tai patyrėme skaity-
dami Lietuvoje išėjusias apsakymų 
knygas „Auksinis vabalas“ (1968, 
1991), „Raudonosios mirties kaukė“ 
(1991, 2006), publikacijas spaudoje.

Mažiau žinoma, kad savo kūrybos 
kelią Po pradėjo poezija, anonimiškai 
išleisdamas knygą „Tamerlanas ir kiti 
eilėraščiai“ (1827). Tačiau kai kurie 
jo eilėraščiai, tarkime, „Varnas“, „El-
doradas“, „Ulalumė“, „Anabel Li“, 
„Varpai“, yra įsilieję į pasaulio poezi-
jos lobyną, būta ir lietuviškų jų inter-
pretacijų. Mirtis, baimės, antgamtiški 
pojūčiai susieja Po prozą, poeziją, 
literatūros apmąstymus straipsniuose 
„Kūrybos filosofija“, „Poetinis prin-
cipas“. Poezijoje jam rūpėjo kalbos 
muzika, eiliavimo struktūrų įspūdis, 
būsenų simbolizmas, romantiška 
dvasia. Be jau minėtų motyvų, poezi-
ja tapo mylimosios netekties išgyve-
nimų kūrybine kalba. 

Mane labai papiktino sausio 
13 dieną išspausdintas straipsnis 
„Nepripažįsta gydytoju, nerinks ir 
meru“. Anot straipsnio, kai kurie 
nedori komentatoriai pasipiktino, 
kad Anykščiuose lankantis Svei-
katos apsaugos ministrei Rimantei 

Plačiai mąstantis žmogus
Šalaševičiūtei susitikime dalyvavo 
ir rajono Tarybos narys Dainius 
Žiogelis. 

Kodėl tokių „Anykštos“ įvardin-
tų „nedorais anykštėnais“ mintys 
spausdinamos? Juk ir jų mintys yra 
nedoros, neetiškos.

Aš apie Dainių Žiogelį galiu atsi-
liepti tik labai gerai. Kurklių viduri-
nę mokyklą ir Veterinarijos akade-

miją baigė vos ne aukso medaliais. 
Tai plačiai mąstantis, talentingas, 
niekada nestokojantis naujų idėjų 
žmogus. Nedori anykštėnai privalė-
tų viešai atsiprašyti D.Žiogelio 

Onutė MILAIKIENĖ, Kurkliai   
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Anykščių mieste

Elena SIMANAVIČIENĖ, gimusi 1925 m., mirė 01 22

Viešintų seniūnijoje

Angelė STROLIENĖ, gimusi 1940 m., mirė 01 20

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

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; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 
300 kg., karves.

Tel. (8-615) 37349.

Tegul visko po lygiai tenka,
Kiek liūdesio, tiek džiaugsmo.
Kiek nerimo naktų, tiek ir džiugių dienų.
Šaltų žiemų, pavasarinio jausmo,
Saldaus medaus iš vasaros korių.
Ir rudeninio darganoto oro-
Po lygiai visko į visas puses,
O visa kita tik nuo Jūsų noro
Ir dar nuo to, kuris šalia.

Danutę ir Vytautą BLAUzDŽIUS,
gyvenančius Traupyje, 30-ųjų, perlinių, vestuvių proga sveikina 

Dalia ir Robertas iš Rokiškio

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

Tel. (8-631) 61411, 
(8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - mišką išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas.

Terl.: (8-682) 18972, 
(8-600) 63820.

Automobiliai

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

Tel.: (8-646) 17715, (8-601) 61510.   

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, sunkvežimius, trakto-
rius. Utilizuoja,atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.                            
                        
Važiuojančius ir nevažiuojančius 

automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

Be tarpininkų arklius, karves 
(1,05 Eur/kg), telyčias (1,30 Eur/
kg), bulius (1,45 Eur/kg). Moka 
PVM. 

Tel. (8-622) 09326.

Kuras

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

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). 
Veža miškovežiu.

Tel.: (8-600) 63820, 
(8-617) 20473.

Malkas, atraižas pakais, supjau-
tas, kaladukus.

Tel. (8-622) 44850.

Kita

Ūkininkas - lietuvišką mėsinių 
kiaulių skerdieną puselėmis 40-
50 kg  su subproduktais ar be 
jų. Kiaulės skerstos skerdykloje, 
atvėsinta, ištirta. Triušių skerdie-
ną  1.5-2.5 kg.  Atveža, išrašo 
sąskaitas.

Alma, tel. (8-686) 80994.        

Kokybišką kukurūzų silosą.
Tel. (8-611) 44516. Žemių kasimo, lyginimo, veži-

mo darbai. Tvenkinių kasimas, 
valymas. Kelių tiesimas.

Tel.: (8-687) 38715, (8-682) 22850
el. p. wapsa@zebra.lt, www.wapsa.lt

Sausio 30 d. į  Anykščius atvyksta  angiochirurgas  
E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus 
pacientams sergantiems :
● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis
Registruotis   tel . (8-698) 33653 nuo 16 iki 18val. 

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Keičiu automobilių stiklus, atlie-
ku smėliavimo, gruntavimo dar-
bus. Atvykstu į vietą.

Tel. (8-655) 55726.

Nuoma

Ramybės mikrorajone išnuomo-
jamas 2 kambarių butas (III aukš-
tas). Be baldų.

Tel. (8-679) 14209.

Baldų gamyba

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

Sumontavimas nemokamas. 
Tel. (8-601) 26068.

Liepa ŽAMBAITĖ, 
gimusi 01 14
Rugilė TALIŪTĖ, 
gimusi 01 07
Matas KANAPECKAS, 
gimęs 01 15

Medienos gaminių įmonė UAB 
„BALTOM“, N.Elmininkų km. siū-
lo darbą staliams staklininkams. 
Profesijos apmokome darbo vie-
toje. 

Tel. (8-687) 47372.

UAB “CESTA” firminėje 
mėsos gaminių parduotuvėje 
Vilniaus g. 1, Anykščiuose 

reikalinga 
pardavėja-kasininkė.

 
Pageidautina, turinti darbo pa-

tirties prekybos srityje. 
Darbas slenkančiu grafiku. 
Kreiptis tel. (8-611) 22573.



  
2015 m. sausio 27 d.

šiandien

sausio 28 d.

sausio 29 d.

sausio 30 d.

Angelė, Jogundas, Jogundė, 
Natalis, Ilona, Anelė.

sausio 27 - 30 d. priešpilnis.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

receptas

Tomas, Gedautas, Nijolė, Leo-
nidas, Manfredas.

Girkantas, Žibutė, Valerijus, 
Aivaras.

Hiacinta, Jacinta, Martyna, 
Milgaudas, Banguolė, Ipolitas, 
Liudvika, Liuda, Martė.

oras

-3

+1

IŠ ARTI

MOZAIKA sprintas

redaktorei nežinantNNN

Turtinga ponia kažkodėl ėmė ne-
kęsti savo kambarinės. Kartą neiš-
laikė ir ėmė ant jos rėkti:

- Viskas, tu dabar atleista!
- Ponia, bet mane į darbą priė-

mė jūsų vyras, o ne jūs. O be to, jis 
sakė, kad aš esu puiki virėja.

- Tylėk ir nešdinkis, čia aš ko-
manduoju!

- O be to, ir lovoje aš geresnė, 
nei jūs...

- Ką??? Tai tau irgi sakė mano 
vyras???

- Ne, tai sakė jūsų vairuotojas...

Universiadoje. Slovaki-
joje prasidėjusiose studentų 
žiemos žaidynėse (universia-
doje) sekmadienį  startavo du 
anykštėnai slidininkai – 22-
iejų L.Jakeliūnas užėmė 46-
ąją vietą. Sprinto rungties at-
rankoje jis finišavo per 3 min. 
34,15 sek. O 19-metis anykš-
tėnas J.Drūsys (3.49.92) buvo 
69-as tarp 83 sportininkų. 
Jo bendraamžis ignalinietis 
T.Strolia (3.39,56) liko 60-as. 
Finale visus medalius išsida-
lino Rusijos atstovai. Aukso 
medalis atiteko A. Larkovui.

Krepšinis I. RKL pirmenybė-
se Anykščių „KKSC-Volupis“ 
penktadienį išvykoje 91-100 
nusileido Panevėžio „Bangenės 
– Aiveros“ ekipai, o šeštadienį 
namuose 87-82 įveikė „Taura-
gės krepšinio klubas“ koman-
dą. Penktadienį R.Prybylskis 
įmetė 31, D.Povlovskis – 19 
taškų. Šeštadienį K.Raginis 
pelnė 19, D.Pavlovskis – 15, 
M.Urbutis ir A.Vasiliauskas – 
po 13 taškų. Be keitimų žaidęs 
A.Vasiliauskas dar atkovojo ir 
10 kamuolių bei atliko 6 rezul-
tatyvius perdavimus.

Krepšinis II. J.Biliūno 
gimnazijos sporto salėje vyko 
rajono mokinių krepšinio 3 
prieš 3 pirmenybės. Merginų 
varžybas laimėjo J.Biliūno 
gimnazijos I-oji komanda. 
Antrąją vietą užėmė Svėdasų 
gimnazijos, trečiąją – Troškū-
nų gimnazijos sportininkės. 
Vaikų varžybų nugalėtojais 
tapo J.Biliūno gimnazijos I-
oji komanda, antrąją vietą 
užėmė šios gimnazijos II-oji 
komanda, trečiąją – Troškūnų 
gimnazijos komanda.

Sunkioji atletika. Savait-
galį tarptautiniame sunkio-
sios atletikos turnyre Daug-
pilyje (Latvija) dalyvavo 
anykštėnai. G.Bražaitė tapo 
absoliučia moterų varžybų 
nugalėtoja. T.Miškeliūnas nu-
galėjo svorio kategorijoje iki 
50 kg, o A.Praspaliauskas (iki 
56 kg) užėmė antrąją vietą.  

Sočioji vištienos ir ryžių 
apkepėlė

Ingredientai:
2 pakeliai apvirtų ryžių,
1 paprika, 
1 svogūnas,
0,5 pakelio šaldytų,
3 valgomieji šaukštai alyvuogių 

aliejaus,
300 gramų vištienos krūtinėlės,
200 gramų pievagrybių,
Sūris, 150 gramų
3 kiaušiniai,
150 gramų grietinės. 

Gaminimo eiga:

Papriką, svogūnus ir grybus su-
pjaustyti ir pakepinti atskirai .

Apvirtus ryžius sumaišyti su 
supjaustyta bei apkepta vištiena 
(pabarstyta prieskoniais, druska) ir 
apkeptais grybais.

Į išplaktus kiaušinius sudėti 
grietinę, pusė turimo sūrio (sutar-
kuoto) ir išmaišyti. Tada šią masę 
sudėti į vištienos ir ryžių masę ir 
vėl išmaišyti.

Į kepimo indą pateptą aliejumi 
sudėti mėsos - ryžių - grybų -sūrio 
masę, tada dėti žirnelių ir likusių 
apkeptų daržovių mišinį. Ant vir-
šaus užtarkuoti likusį sūrį ir pašauti 
į įkaitintą orkaitę 15 - 20 minučių.

Iki savivaldos rinkimų jau liko 
tik geras mėnuo, todėl prasidėjo 
politikų pasirodymai. Jie tampa vis 
labiau matomi renginiuose, įstai-
gose, miesto gatvėse.

Matomiausias kandidatas į 
Anykščių merus yra Darbo partijos 
atstovas Alfrydas Savickas. Net ir 
beviltiškiausi trumparegiai pastebi 
paties A.Savicko portretu papuoštą 
jo didžiulį „Volvo“, kuris, regis, yra 
visur. Kyla įtarimas, kad ne vienas, 
o net keli tokie patys „Volvo“ po 
Anykščius važinėja. Tačiau, vien 
„tiuninguoto“ „Volvo“ A.Savickui 
yra mažai – pirmadienį jį paste-
bėjome dar ir kaklą apsiraičiusį  
Darbo partijos šaliku. „Darbietis“ 
nėra kažkoks politinis išskirtinu-
mas, šalikus, kepures ir kitus šiltus 
daiktus mėgsta dauguma politikų. 
Ypač prieš rinkimus.

Akyli pastebėtojai pastebi, jog 
rinkimai dažniausiai organizuo-
jami žiemą. Čia neva dėl to, kad 
rinkėjų aktyvumas būtų didesnis, 
mat nėra ką veikti, todėl žmonės ir 
balsuoja. 

Gerai, kad rinkimai žiemą

Visgi gali būti ir kita delikatesnė, 
paslėpta priežastis, kodėl rinkimai 
būna žiemą – todėl, kad kandidatai 
savęs nežalotų. Jei būtų trisdešimt 
laipsnių karščio, savo pažiūras de-
monstruoti šaliku būtų nepatogu ir 
net pavojinga. Rinkėjai gali netei-
singai pagalvoti, tiksliau pagalvoti 
teisingai ir nebalsuoti. Todėl grei-
čiausiai kandidatai imtų darytis ta-
tuiruotes: „I love Lorka!”, „Tubys 
are Tubys” ir panašias...  Ir taip po 

kokių šešių rinkimų aktyviausias 
aktyvistas jau atrodytų kaip koks 
Rodmanas. Žodžiu, apdairus tas 
mūsų vyriausias Vaigauskas.

Kita vertus kalbant apie tatuiruo-
tes – kandidatams būtų suteiktos ir 
skirtingos raiškos galimybės. Mat 
vieno kandidato galimas rinkimi-
nei agitacijai panaudoti plotas yra 
vos keliasdešimt centimetrų, o ki-
tas tą erdvę išpuoselėjęs iki kelių 
metrų...       

Du viename – ir viduje Alfrydas Savickas, ir išorėje.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr. 

Vokietija: teismas patvirtino 
vyrų teisę šlapintis stačiomis

Vokietijos miesto Diuseldorfo 
teismas patvirtino vyrų teisę šla-
pintis stačiomis, praneša “The Gu-
ardian”.

Toks sprendimas priimtas byloje, 
kurioje namo savininkas reikalavo 
išskaičiuoti iš nuomininko dalį 3 
tūkstančių eurų užstato už tai, kad 
esą jis savo šlapimu padarė žalos 
marmurinėms grindims tualete.

Ginčai dėl to, kaip vyrai turi šla-
pintis - stovėdami ar sėdėdami, Vo-
kietijoje nėra juokinga tema, rašo 
leidinys. Kai dėl teismo Diusel-
dorfe, tai teisėjas Štefanas Hankas 
(Stefan Hank) nusprendė, kad pir-
mąjį šlapinimosi variantą ginantys 
vyrai pagrįstai gali tikėtis neigia-
mos kaimynų, ypač moterų, reak-
cijos, bet jie negali būti traukiami 
atsakomybėn už šitaip padaromą 
žalą.

“Nors vyrai šiuo požiūriu darosi 
kultūringesni, vis dėlto šlapinimasis 

stačiomis tebėra plačiai paplitęs”, - 
pridūrė teisėjas.

Japonija įvairiems žemės ūkio
robotams skirs 20 mlrd. 
JAV dolerių

Japonija ketina iki 2020-ųjų metų 
išleisti robotams žemės ūkio, me-
dicinos ir statybų srityse apie 20,3 
mlrd. JAV dolerių. Apie tai praneša 
“RIA Novosti”, cituodama Japoni-
jos naujienų agentūrą “Kyodo”.

“Šie metai turi tapti robotų re-
voliucijos pradžia”, - sako šalies 
ministras pirmininkas Šindzas Abė 
(Shinzo Abe).

Tikimasi, kad robotai nemažai 
padės sparčiai senėjančiai šalies 
visuomenei. Jie bus naudojami gu-
lintiems pacientams transportuoti ir 
padėti medicinos personalui. Nauji 
įrenginiai palaipsniui pakeistų žmo-
gų visose veiklos srityse, kur tik tai 
būtų įmanoma. Vyriausybės progra-
mą norima įgyvendinti iki šalyje 
planuojamų Olimpinių žaidynių, 

kurios bus surengtos Japonijoje 
2020 metais.

Šiuo metu tokiems tikslams šalyje 
skiriama apie 5 mlrd. JAV dolerių.

Italijos pareigūnai atrado 
paslėptas antikvarines
 brangenybes

Italijos valdžios atstovai praneša, 
kad per reidus viename Šveicarijos 
sandėlių, priklausančių Sicilijos 
prekiautojui meno dirbiniais, buvo 
atrastos nelegaliai iš Italijos išvež-
tos antikvarinės brangenybes, infor-
muoja “New York Times”.

Atrastą lobį sudaro 5361 vazos, 
bronzinės skulptūros, freskos ir 
kiti meno dirbiniai, kurių vertė - 58 
mln. dolerių. Reidą vykdžiusių pa-
jėgų vadas pasakė, kad, įvertinus 
brangenybių kiekį ir kokybę, tai 
yra viena sėkmingiausių operacijų 
istorijoje.

Meno dirbiniai, datuojami nuo 
VIII a. pr. Kr. - III a. po Kr. buvo 
surasti meno žinovo Džianfranko 
Bekinos (Gianfranco Becchina) 
sandėlyje Bazelyje. Jis ir jo žmona 
yra kaltinami dalyvavus kapų plėši-
me Pietų Italijoje ir neteisėta arche-
ologinių brangenybių prekyba. 

-eLTA


