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Pasų atsiimti
gali tekti
važiuoti į Uteną
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šiupinys
PARODA. Liepos 20 d. (penktadienį) 17 val. Koplyčioje – Pasaulio
anykštėnų kūrybos centre atidaroma jungtinė Lietuvos ir Prancūzijos
menininkų paroda „Susitikimas ant
tilto“. Parodos dalyviai - Isidore
Krapo, Cristophe Massé, Franck
Garcia (Prancūzija), Arvydas Šaltenis, Lilija Puipienė, Edita Rakauskaitė, Romualdas Balinskas, Arūnas
Vilkončius (Lietuva). Renginys nemokamas!
KNYGA. Liepos 21 d. (šeštadienį) 14 val. Koplyčioje – Pasaulio
anykštėnų kūrybos centre anykštėno
Giedriaus Alkausko poezijos knygos
„Keliaujantis akmuo“ pristatymas.
Renginyje taip pat dalyvauja Žygimantas Galinis (baritonas), Paulė
Galinienė (fortepijonas). Renginys
nemokamas!
Svečias. A. Baranausko ir A.
Vienuolio-Žukausko memorialinis
muziejus tęsia pernai prasidėjusią
Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų
Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos
istorinio bestselerio tėvu tituluojamas
67 metų Vasilis Škliaras.
Kandidatas. Šeštadienį į posėdį
susirinkusi Darbo partijos taryba
patvirtino kandidatus į savivaldybių
merus. Anykščių rajone „darbiečių“
kandidatu į merus bus krepšinio treneris Vaidutis Zlatkus.
Kadencija. Pirmadienis buvo
paskutinė Zitos Neniškienės, kaip
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo
diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.
Neniškienę aplankė Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras
Sigutis Obelevičius, savivaldybės
administracijos direktorius Audronius Gališanka ir savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė. Z. Neniškienė Anykščių PSPC vadovavo nuo
1997 metų. Nuo antradienio laikinąja Anykščių PSPC vadove paskirta
Dalė Buterlevičienė.

Nepateisina turizmo už rajono
biudžeto pinigus
Kęstutis INDRIŪNAS, buvęs
Anykščių rajono mero patarėjas, dizaineris, architektas:
,,Anykščiuose bus gražu kaip
Šanchajuje...“

Garsiam
tapytojui
atminti dviračių žygis

Abiturientai
pabėgo iš
mokyklos

4 psl.

3 psl.

„Šilelio“ „antis“ sukėlė nerimą
Anykščių krašto laikraštis „Šilelis“ liepos 13 dienos numeryje
paskelbė, kad norėdami išsikviesti greitąją pagalbą anykštėnai
privalės skambinti į Vilniaus dispečerinę. Esą panaikinus greitosios medicinos pagalbos dispečerius Anykščiuose, jų funkcijas
vėliau perdavus Utenai, nuo liepos 1 dienos nebeliks dispečerinės
ir Utenoje.
Po šio pranešimo „Anykštos“ redakcija sulaukė sunerimusių
skaitytojų skambučių. Tačiau išsiaiškinome, kad „Šilelis“ paskelbė nesąmonę.

Skambučiai į greitąją nuo metų pradžios keliauja per Panevėžį.

Anykščių rajono savivaldybės
gydytoja Vaiva Daugelavičienė
„Anykštai“ sakė, kad šioje sistemoje
niekas nesikeičia. Jau nuo šių metų
sausio 1 dienos greitąją medicinos
pagalbą kviečiančių Anykščių rajono gyventojų skambučiai yra nukreipiami į Panevėžio dispečerinę.
„Į greitąją ir ateityje skambinsime
kaip ir anksčiau – per Panevėžį“, sakė V. Daugelavičienė.
„Anykščių rajoną aptarnavo Utenos dispečerinė, tačiau nuo šių metų
sausio 1 dienos mes priklausome
Panevėžio dispečerinei. Tikrai ne
Vilniaus“, - „Šilelio“ paskleistą
klaidingą informaciją paneigė savivaldybės gydytoja. „Niekas nesikeičia. Dirbame su Panevėžiu ir aš
nieko nežinau, kad kas keistųsi“,
- „Šilelio“ paskleistą gandą neigė
savivaldybės gydytoja.
Šiemet ankstyvą pavasarį iš tikrųjų buvo pasirodę pranešimų, kad nuo
liepos 1 dienos Sveikatos apsaugos
ministerija atsisako mažiausiai gyventojų aptarnaujančių Greitosios
medicinos pagalbos dispečerinių,
tačiau anykštėnus jau kuris laikas
aptarnauja Panevėžio dispečerinė.

Festivalis neapsiėjo be incidentų

5 psl.
Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Savivaldybės gydytoja Vaiva
Daugelavičienė labai nustebo išgirdusi, kokią neteisingą informaciją apie greitosios pagalbos dispečerines
skelbia laikraštis „Šilelis“.
Šios dispečerinės sveikatos apsaugos reforma nepalietė. Anykščiuose greitosios medicinos pagalbos
tarnyba kaip buvo, taip ir toliau
tebedirba.
Savivaldybės gydytoja V. Daugelavičienė „Anykštai“ sakė, kad
kol kas jokių nusiskundimų Panevėžio dispečerių darbu nėra, nors
su uteniškiais, prie kurių dispečerių tinklo Anykščiai buvo prijungti
iki 2017 –ųjų pabaigos, esą buvę
problemų.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Praėjusią savaitę Anykščiuose, Dainuvos slėnyje, vykęs festivalis „Devilstone“ neapsiėjo be incidentų.
Policija sulaikė narkotinių medžiagų turėjusį asmenį, keletui festivalio dalyvių prireikė medikų pagalbos, o festivalio teritorijoje
buvo naudojama draudžiama simbolika.

Sveikinimai. Primename, kad per
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina –
20 eurų.

„Masinės hipnozės“ ekstremalūs kūno performansai sulaukė didelio susidomėjimo.

Festivalio dalyvių buvo visokiausių –
raguotų...

6 psl.
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Pasų atsiimti gali tekti važiuoti į Uteną
Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo
įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.
Profesinės sąjungos išreiškė
susirūpinimą dėl planuojamos
vykdyti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Migracijos skyriaus pertvarkos,
kurios metu turėtų būti panaikinta Anykščių migracijos grupė.
Anykščių rajono meras K. Tubis „Anykštai“ sakė, kad reaguodamas į Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio
tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipimąsi, parašė raštą policijos generaliniam komisarui.
„Kopiją rašto nusiunčiau vidaus reikalų ministrui ir Lietuvos savivaldybių asociacijai.
Šiandien (liepos 16 d., pirmadienį, - red. past.) mes su policijos
generaliniu komisaru šnekėjomės

telefonu. Iki ketvirtadienio mes
susitiksime ir aptarsime, kokios
galimybės yra čia palikti migracijos pareigūnus“, - žadėjo meras
K. Tubis.
Profesinių sąjungų žiniomis,
dar šių metų vasarį Utenos aps.
VPK kreipėsi į Policijos departamentą dėl pritarimo siūlomai Utenos aps. VPK Migracijos skyriaus
pertvarkai. Policijos departamentas buvo informuotas, jog dėl šios
pertvarkos Utenos aps. VPK migracijos padaliniai liktų tik Utenoje ir Visagine, būtų panaikintos Anykščių, Molėtų, Ignalinos,
Zarasų grupės. Tokią pertvarką
pasiūlyta daryti, atsižvelgiant
į darbo krūvius, nes, pagal paskaičiavimus, Ignalinos, Zarasų,

Molėtų ir Anykščių grupėse darbo krūviai yra vieni mažiausių
Lietuvoje. Kita priežastimi įvardinta vykdoma užsieniečių aptarnavimo centralizavimo politika
(nuo 2017 m. gruodžio mėn. užsieniečių, siekiančių apsigyventi
Lietuvos Respublikoje, prašymai
išduoti leidimą laikinai gyventi
Lietuvoje priimami tik Utenos
aps. VPK Migracijos skyriuje ir
Utenos aps. VPK Migracijos skyriaus Visagino grupėje).
Policijos departamentas buvo
informuotas, kad Utenos aps.
VPK Migracijos skyriuje, panaikinus Ignalinos, Zarasų, Molėtų
ir Anykščių migracijos padalinius
ir sumažinus darbuotojų skaičių,
efektyviau būtų panaudojami turimi žmogiškieji ištekliai, būtų
optimizuoti veiklos procesai ir
valdymo išlaidos, tai leistų išlyginti darbo krūvius, kelti likusiems darbuotojams atlyginimus.

Kupiškio trasoje triumfavo anykštėnai

spektras

Policijos departamentas pateiktiems Utenos aps. VPK Migracijos skyriaus pertvarkos siūlymams iš esmės pritarė. Profesinės
sąjungos raštu jau kreipėsi į vidaus reikalų ministrą su prašymu
įvertinti Utenos aps. VPK Migracijos skyriaus pertvarkos atitikimą valstybės politikos migracijos
siekiams. Ministro kartu prašoma
skubiau reaguoti į Utenos aps.
VPK priimtą sprendimą naikinti Migracijos skyriaus Anykščių
grupę ir kitus Utenos aps. VPK
Migracijos skyriaus padalinius.
Profesinių sąjungų nuomone,
savivaldybė, gindama joje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių interesus, turėtų būti aktyvi
ir kuo skubiau imtis veiksmų, kad
valstybės teikiamos paslaugos migracijos srityje vietos gyventojams
būtų ir toliau lengvai prieinamos
bei atitinkančios jų poreikius.

- ANYKŠTA

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Vakar netoli Kupiškio, Uoginių kaimo trasoje vykusiose Aukštaitijos – Zemgalės regionų automobilių kroso taurės trečio etapo
varžybose net trys anykštėnai lipo ant nugalėtojų pakylos. Pirmąsias vietas savo automobilių klasėse iškovojo Šarūnas Gruzinskas,
Mykolas Baliūnas ir Andrius Luščiauskas.
„Varžybų trasoje vyko aštri
sportinė kova, nugalėtojai nebuvo
aiškūs iki paskutinių finišo metrų,
tačiau šiose varžybose mus, anykštėnus, lydėjo sėkmė, „nepavedė“
technika, o ir automobilius išsaugojome jų nesudaužę“, - šypsojosi
Š. Gruzinskas.
Jis su automobiliu „Honda
Civic“iškovojo pirmąją vietą 1600
kub. cm automobilių klasėje, jo
komandos draugai M. Baliūnas,

važiavęs automobiliu „Opel Corsa“, tapo nugalėtoju 2000 kub.
cm klasėje, o A. Luščiauskas su
„Audi“ nugalėjo „Open“ klasėje.
Beje, varžybose dalyvavo ir dar
vienas anykštėnas, garsiojo Pasaulio ir Europos čempionatuose
važiuojančio motociklininko Armino Jasikonio pusbrolis Audrius
Jasikonis, tačiau tarp prizininkų jis
nepateko.
„Šios varžybos mums buvo savo

Anykštėnai Mykolas Baliūnas, Andrius Luščiauskas ir Šarūnas
Gruzinskas sekmadienį tapo nugalėtojais Kupiškio rajone Uoginių trasoje vykusiose autokroso varžybose.
				
Vytauto GRUZINSKO nuotr.

gebėjimų pasitikrinimas prieš kitą
savaitgalį Ramygaloje (Panevėžio
raj.) vyksiančias Lietuvos autokro-

so čempionato trečio etapo varžybas“, - sakė Š. Gruzinskas.

Miesto šventės metu bus ribojamas eismas
Informuojame, kad š. m. liepos
20 ir 21 dienomis vyksiančios
Miesto šventės „Anykščių glėbyje“ metu bus ribojamas eismas
Anykščių gatvėse.
Liepos 20 d. (penktadienį)

nuo 16 val. eismas vyks viena
kryptimi Parko g., Jablonskio,
ir Anykštos g. su galimybe išvažiuoti K. Ladigos gatve.
Liepos 21 d. nuo 8 val. iki 24
val. eismas bus draudžiamas

M. Valančiaus gatvėje ir Parko gatvėje nuo Valančiaus g.
sankryžos iki Anykštos gatvės
sankryžos. Eismas viena kryptimi vyks Jablonskio ir Anykštos
gatvėmis.

Draudimai ir apvažiavimai bus
nurodyti kelio ženklais.
Atsiprašome už nepatogumus.
Anykščių r. savivaldybės
informacija

Kviečiame jungtis į Anykščių miesto šventės
„Anykščių glėbyje“ eiseną
Šių metų liepos 20–22 dienomis vyks mūsų Miesto šventė
„Anykščių glėbyje“. Šventinių
renginių pradžią skelbs penktadienį, liepos 20 dieną, 18.30 val.,
vyksianti šventinė eisena nuo
Anykščių
koplyčios-Pasaulio
anykštėnų kūrybos centro į Miesto šventės atidarymo ceremoniją

Temidės svarstyklės

Sukčiai. Liepos 13 dieną apie
17.20 val. moteriai (gim. 1923
m.), gyvenančiai Anykščiuose,
Ramybės g., paskambino asmuo,
prisistatęs chirurgu pasakė, kad
jos draugė griūdama nuo laiptų
kliudė kaimynę ir ją sužalojo.
Aiškino, kad sužalotą moterį reikės operuoti, o tam, kad draugei
Mildai nepateiktų kaltinimų, reikia 3000 Eur. Moteris paaiškino,

miesto parke. Kviečiame visus
– Anykščių krašto įmones ir organizacijas, seniūnijas, visuomeninius judėjimus, kaimo bendruomenes, klubus, asociacijas
bei pavienius asmenis – aktyviai
dalyvauti šventinėje eisenoje!
Pageidautina, kad eisenos dalyviai rinktųsi prie Koplyčios 18.00

val. ir turėtų atstovaujančios institucijos vėliavas ar atributiką,
kitus skiriamuosius ženklus.
Eisenos dalyvius registruoja
ir informaciją teikia:
Audronė Pajarskienė, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo
ir komunikacijos skyriaus vy-

riausioji specialistė, el. p. audrone.pajarskiene@anyksciai.
lt, tel. (8 381)58085;
Julius Jakubėnas, Anykščių
kultūros centro režisierius, el.
p. julius.jakubenas@gmail.com,
mob. 8 606 86657.
Anykščių r. savivaldybės
informacija

kad turi tik 1000 Eur, o vyras atsakė, kad po 20 min. ateis tarpininkas, kuris paims pinigus. Atvykęs
apie 30 metų amžiaus vyras iš moters paėmė 1000 Eur ir pasišalino
nežinoma kryptimi. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

mai smurtavo prieš mažamečius
vaikus (gim. 2011 m. ir 2013 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.

rimas. Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.

Įtariamasis. Gautas Vaiko teisių
apsaugos skyriaus pranešimas, kad
vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis
Anykščiuose, Vairuotojų g., gali-

Smurtas. Liepos 12 dieną apie
19.00 val. Anykščiuose, Vairuotojų g., vyras (neblaivus 2.86 prom.
girtumo), (gim. 1974 m.) sugyventinei (gim. 1981 m.) sukėlė fizinį
skausmą. Pradėtas ikiteisminis ty-

Žala. Gautas vyro (gim. 1960
m.), pareiškimas, kad birželio
26 dieną dingo sportinis tinklas
ir trosas. Birželio 20 dieną jis
paskolino sportinį tinklą ir trosą
renginio ANYKŠČIŲ MIŠKO
FESTIVALIS organizatoriams.
Padaryta žala 3 600 Eur. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Vizitas. Lietuvoje šią savaitę
lankosi europarlamentarė iš Vokietijos Rebecca Harms. Ji lankosi Ignalinos atominėje elektrinėje
(AE), kurioje domisi elektrinės uždarymo eiga ir finansavimo 2021
metų poreikiu. Pasak R. Harms,
vizito tikslas - išsiaiškinti, ar Ignalinos AE uždarymui Europos Komisija siūlo pakankamą finansinę
paramą, taip pat sužinoti Lietuvos
nuomonę dėl siūlomų naujų finansavimo sąlygų.
Žalgiris. Lietuvos atstovai liepos 13-16 dienomis dalyvavo
Žalgirio mūšio inscenizacijoje
Lenkijoje, tikrojoje istorinio mūšio vietoje. Kovose dalyvavo per
tūkstantį riterių, o bendrai visoje
inscenizacijoje - daugiau kaip keturi tūkstančiai istorijos entuziastų.
Santykiai. Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis dalyvavo Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio
per Atlantą 85-ųjų metinių minėjime Lenkijoje ir iškilmių dalyviams
perdavė Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio sveikinimą. Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad
svarbiausias Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetas - strateginės kaimynystės santykių su
Lenkija puoselėjimas. „Padarysiu
viską, kas yra mano galiose, kad
mūsų santykiai būtų geri, tvarūs,
nepriklausantys nuo vidinių politinių pokyčių“,- teigia Ministras
Pirmininkas S. Skvernelis.
Pro memoria. Mirė legendinio
JAV atlikėjo Franko Sinatros pirmoji žmona Nancy. Jai buvo 101
metai. Nancy mirė praėjus 20 metų
po savo buvusio vyro Franko mirties. Jį infarktas pakirto 1998-aisiais, jam buvo 82-eji. Nancy buvo
Franko jaunystės meilė ir pagimdė
jam tris vaikus. Tačiau kai Frankas
Sinatra tapo popžvaigžde, išgarsėjo kaip moterų medžiotojas, Nancy jį dėl to paliko. F. Sinatra buvo
vedęs iš viso keturis kartus. Nancy
daugiau ištekėjusi nebuvo.
Statistika. 2017 metais Vokietijoje gimė mažiau kūdikių negu
2016-aisiais. Šalies statistikos biuras praneša, kad Vokietijoje pernai
gimė 792 tūkst. kūdikių. Tai yra 7
tūkst., arba 0,9 proc., mažiau negu
2016 metais. Mirčių skaičius Vokietijoje per metus padidėjo 2,4
proc. iki 933 tūkst. Nuo 1972 metų
šalyje daugiau žmonių miršta negu
gimsta.
Karas. Izraelio karinė aviacija,
Sirijos duomenimis, šalies šiaurėje atakavo kariuomenės pozicijas.
Lėktuvai vėlų sekmadienio vakarą
taikėsi į taikinius į šiaurę nuo Nairabo karinio aerodromo prie Alepo. Pasak valstybinės Sirijos naujienų agentūros „Sana“, padaryta
tik materialinių nuostolių. Atakos
esą surengtos sukilėliams Pietų Sirijoje paremti.
Prekyba. Kinija paskelbė, kad
šalies ekonomikos augimas antrąjį
ketvirtį šiek tiek sulėtėjo, o prekybos karas su Jungtinėmis Valstijomis įsibėgėjo. Kinijos ūkio plėtra
vis dar viršija metinį 6,5 proc. augimo tikslą, kurį nustatė vyriausybė,
bet šaliai svarbu sumažinti skolų
naštą. Be to, pasaulyje įsivyrauja
prekybos protekcionizmas, keliantis grėsmę pasaulio ekonomikos atsigavimui ir kurstantis nežinomybę.

POLITIKA
IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
Alga. Išrinktasis Meksikos prezidentas Andresas Manuelis Lopezas Obradoras atsisakys didelės
dalies savo algos. Prezidento algos
sumažinimas yra dalis AMLO plano sumažinti biurokratijos kaštus
šalyje. Per rinkimų kampaniją jis
paskelbė, kad mažins ir buvusių
Meksikos prezidentų pensijas. A.
M. L. Obradoras, be to, planuoja
siekti, jog į Meksikos konstituciją
būtų įtraukta nuostata, kad niekas biurokratijos aparate negali
uždirbti daugiau už prezidentą.
Futbolas. Visa Prancūzija džiaugsmo svaigulyje: milijonai
žmonių sekmadienį iki vėlumos
šventė nacionalinės rinktinės triumfą pasaulio futbolo čempionate Rusijoje. Po pergalės rezultatu
4:2 prieš Kroatiją Paryžius ir kiti
miestai virto mėlynai baltai raudonų vėliavų jūra. Vis dėlto kai
kuriuose miestuose neišvengta
riaušių ir nelaimingų atsitikimų.
Susitikimas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos vadovas
Vladimiras Putinas pirmadienį
Helsinkyje susitiko pirmųjų dvišalių aukščiausio lygio pokalbių.
Kremliaus duomenimis, abiejų
valstybių prezidentai pradžioje prezidento rūmuose Suomijos
sostinėje susitiko tik dalyvaujant
vertėjams - akis į akį. Vėliau vyko
darbo pietūs su abiejų šalių delegacijomis. Po susitikimo prezidentai
surengė bendrą spaudos konferenciją. D. Trumpas siekia geresnių
santykių su Maskva, tačiau, be kita
ko, dėl Ukrainos krizės Rusijai paskelbtas sankcijas jis nori išlaikyti.
D. Trumpas yra pareiškęs, kad su
susitikimu didelių vilčių nesieja.
Loterija. Nedidelio Vokietijos
miesto Berchtesgadeno valdžia surengs jo gyventojams loteriją dėl
vietų senose kapinėse. Miestelėnai
varžysis dėl 200 laisvų sklypelių.
Pasak žiniasklaidos, XVII amžiuje
įkurtos kapinės turi didelę paklausą,
bet gauti jose vietą labai sunku. Todėl miesto administracija nusprendė
suorganizuoti loteriją, kad visų galimybės įsigyti sklypelį kapinėse būtų
lygios. Norą dalyvauti loterijoje jau
pareiškė apie 280 miesto gyventojų.
Iš viso Berchtesgadene gyvena maždaug 7,5 tūkstančio žmonių

Parengta pagal ELTA
informaciją.
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Vilija Blinkevičiūtė: „Darbas ar šeima?
Į pagalbą mamoms ir tėčiams“

Rimantas KAZLAUSKAS

Europos Parlamentas ir toliau siekia gerinti ES piliečių profesinio,
asmeninio ir šeimos gyvenimo darną. Kodėl tai svarbu kiekvienai mamai ar tėčiui, visiems šeimos nariams? Kokių pokyčių galima tikėtis
jau artimiausiais metais?
Pokalbis su Vilija BLINKEVIČIŪTE, Europos Parlamento Moterų
teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke, Lietuvos socialdemokratų
partijos pirmininko pavaduotoja.

Vilija Blinkevičiūtė: „Laikas oficialiai pripažinti ir įteisinti, kad
vaikų gimdymas, tinkama priežiūra ir auklėjimas šeimoje yra ne
mažiau svarbus darbas už bet kokį kitą darbą.“
Gerbiama Vilija, Europos Parlamentui esate pateikusi ne vieną pasiūlymą, kaip sudaryti palankesnes
sąlygas derinti darbą su įsipareigojimais šeimai, su asmeniniu gyvenimu.
Kodėl tai svarbu?
Esu įsitikinusi: jei kiekvienam
dirbančiam žmogui užtektų laiko ir
šeimai, ir darbui (jei darbas, karjera
netrukdytų šeimai, o šeimos reikalai
netrukdytų darbui), jau šiandien žmonės gyventų geriau ir išvengtų problemų ateityje.
Būkime atviri: ne vienas žmogus
patyrė ir patiria didelių problemų,
kai planuoja šeimos pagausėjimą ir
darbo karjerą, kai ieško savo vaikui
tinkamo vaikų darželio ar mokyklos,
kai verkiant reikia pagalbos prižiūrint
sergančius, senyvus šeimos narius,
kai visa tai (ir darbo laiką, ir sąlygas)
reikia suderinti su darbdaviu.
Klausimai „Ar vaikas nekliudys
mano karjerai?“, „Kaip į mano norus
susilaukti vaikelio pažiūrės darbda-

vys?“, „Kaip uždirbti pinigų, bet suspėti pasirūpinti vaikais ir sergančiais
tėvais?“ dažnai yra skaudžiausi ir
svarbiausi mūsų kasdienio gyvenimo
klausimai.
Būtina užtikrinti palankesnes sąlygas derinti darbą su įsipareigojimais
šeimai: milijonams žmonių atsivertų
durys į laimingesnį gyvenimą.
Ir tarp tų milijonų dauguma būtų
moterys?
Vyrų – taip pat. Bet realybė tokia,
kad moterims vis dar tradiciškai tenka
pagrindinis rūpestis šeima – vaikais,
sergančiais artimaisiais. Tai riboja
moterų galimybes dirbti visą darbo
dieną, dažnai jos priverstos net užbaigti darbo karjerą. O tai moterims
dažniausiai reiškia nedideles pajamas
(ES moterys uždirba vidutiniškai 16
proc. mažiau nei vyrai), skurdą (taip
pat – ir vaikų skurdą), mažesnes pensijas senatvėje.
Matote, kiek daug problemų išlenda? Palankesnės sąlygos derinti darbą

ir asmeninį gyvenimą yra svarbus
raktas šioms problemoms spręsti.
Tai suteiktų galimybių ir moterims, ir
vyrams daugiau dėmesio skirti savo
šeimoms bei skatintų gimstamumą.
Ir senėjančiai Europai, ir Lietuvai tai
juk svarbu.
Europos Parlamente jau svarstome
Europos Komisijos direktyvų projektus dėl geresnio darbo, asmeninio
ir šeimos gyvenimo suderinimo. Ši
iniciatyva gimė Europos Parlamente, ir aš buvau viena iš jos iniciatorių,
teikiau pasiūlymus, sulaukiau didelio
palaikymo ir komitetuose, ir socialdemokratų frakcijoje, kuriai priklausau.
Visų šių direktyvų tikslas yra padėti šeimoms, tėvams, sudaryti geresnes
galimybes jiems naudotis atostogomis ir susitarimais dėl lanksčių darbo
sąlygų bei skatinti tai dažniau daryti
vyrus.
Esu įsitikinusi, jog būtina oficialiai
pripažinti ir įteisinti, kad vaikų gimdymas, tinkama priežiūra ir auklėjimas šeimoje yra ne mažiau svarbus
darbas už bet kokį kitą darbą. Taip pat
– ir neįgalių ar senyvų šeimos narių
priežiūra.
Kaip siūloma spręsti darbo, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimo
problemas?
Iš pradžių išskirsiu tai, kas būtų
nauja ir aktualu Lietuvai.
Būtų įteisintos apmokamos atostogos sergančiam ar neįgaliam šeimos
nariui prižiūrėti. Naujosiomis taisyklėmis užtikrinama, kad artimuosius
prižiūrintys dirbantys asmenys per
metus gautų bent 5 dienas atostogų,
už kurias būtų mokama ne mažiau
kaip nedarbingumo atveju.
Vaiko priežiūros atostogas privalėtų dalintis mama ir tėtis – bent po
4 mėnesius. Ir tų privalomų atostogų
mama negalės perduoti tėčiui, o tėtis
– mamai. Nereikėtų baimintis, kad
tėčiai nesugebės tvarkytis su mažyliu.
Atostogas bus galima paimti iki vaikui sukaks 12 metų.
Taip pat valstybės narės privalės
imtis būtinų priemonių, kad tėvai
turėtų teisę į bent 10 darbo dienų tėvystės atostogas gimus vaikui. Teisė į
tėvystės atostogas bus suteikiama neatsižvelgiant į santuokinę ar šeiminę
padėtį, kaip ji apibrėžiama nacionalinėje teisėje.

Visais paminėtais atvejais bus privaloma užtikrinti pakankamas darbuotojų pajamas.
Naujoji tvarka numatys ir darbuotojų teisę būti laikinai atleistiems nuo
darbo dėl force majeure (nenumatytų,
nenugalimų) aplinkybių, susijusių su
svarbiomis šeiminėmis priežastimis
ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju.
Taip pat numatoma darbdavių prievolė sudaryti vaikų turintiems darbuotojams lanksčias darbo sąlygas,
jei jie to prašo. Svarbu ir tai, kad darbuotojai, pasibaigus tėvystės, vaikų
priežiūros ar šeimos nario priežiūros
atostogoms, turės teisę grįžti į savo
darbą arba lygiavertes pareigas tokiomis sąlygomis, kurios nėra jiems
mažiau palankios, ir naudotis visomis
geresnėmis darbo sąlygomis, į kurias
jie būtų turėję teisę, kol nedirbo.
Bet juk labai svarbu, kad šias priemones paremtų ne tik ES institucijos,
kiekviena valstybė, bet ir darbdaviai,
galintys turėti papildomų išlaidų?
Taip, tai labai svarbu. Tačiau darbo santykių lankstumas neturėtų būti
didinamas vaikų turinčių darbuotojų garantijų sąskaita. O papildomos
darbdavių išlaidos (jei tokios būtų)
atsipirktų labiau motyvuotu darbu bei
nauda visuomenei.
Darbdaviai turėtų žinoti, kad naujose taisyklėse numatytos išlygos,
kada bus galima netenkinti darbuotojo prašymo dėl lankstesnių darbo
santykių. Vis dėlto būtina žinoti ir tai,
kad darbuotoją, prašantį lankstesnių
darbo santykių, atleisti iš darbo ar kitaip jį diskriminuoti nebus paprasta:
darbuotoją saugos įstatymas. Ir teisme ne darbuotojas, o darbdavys turės
įrodinėti savo sprendimų pagrįstumą.
Jei direktyvos bus patvirtintos,
valstybės narės turės savo įstatymais
jas įtvirtinti per dvejus metus. Direktyva – privalomas teisės aktas valstybėms narėms.
Užsak. Nr. 700

Nepateisina turizmo už rajono biudžeto pinigus

Anykščių rajono valdžios delegacijos yra keliavusios į Turkijos,
Baltarusijos, Gruzijos, Latvijos, Ukrainos, Lenkijos... miestus.
Dabar Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis sugrįžo iš jau antrosios šioje kadencijoje kelionės į Kiniją.
„Anykšta“ klausia, ar pritariate tokioms kelionėms, ar turės rajono gyventojai iš kelionės į Kiniją naudos?

Naudą turėtume
pajusti versle...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių rajono savivaldybės tary-

bos narys, socialdemokratas:
- Aš esu už bendradarbiavimą,
tačiau iš to turi būti nauda mūsų
rajono gyventojams, o Ukrainos
atveju, tokios naudos turėtų gauti ir ukrainiečiai, nes mes esame
toliau pažengę ir galėtumėm pasidalinti patirtimi. Manau, naudą pirmiausia turėtume pajusti
versle. Ruošiantis tokioms kelionėms reikia turėti konkrečius
tikslus, strategiją ir siekti juos
įgyvendinti.
Aš klausiau mero trumpą pristatymą apie būsimą kelionę į
Kiniją, tačiau man taip ir liko neaišku, kokios konkrečios naudos
mūsų gyventojai, verslas turės iš

šios kelionės, tolimesni tikslai ir
strategija buvo nutylėti... Niekada nepateisinu „turizmo“ rajono
biudžeto pinigais.

Gal parvežė
gerų naujienų?

Antanas BAURA, Lietuvos
Respublikos Seimo narys:
- Kelionėmis pas kaimynus
Anykščiai niekuo neišsiskiria iš
kitų rajonų. Tai daugiau mandagumo vizitai – kviečia mus,

kviečiame ir mes. Kas kita dėl
Kinijos. Čia jau reikia jausti atsakomybę, nes šalis tolima, kelionė brangi. Gal meras parvežė
gerų naujienų Anykščių krašto
verslui ir turizmui?

Anykščiuose
bus gražu kaip
Šanchajuje...
Kęstutis INDRIŪNAS, buvęs
Anykščių rajono mero patarėjas, dizaineris, architektas:
- Kol kas jokios apčiuopiamos
naudos Anykščių gyventojai nesulaukia ir, manau, nesulauks.
Aišku, už valdiškus pinigus gera
važinėti, daug šalių pamatai,
skaniai pasivaišini. Juk viskas
už dyką.
Valdžiai patinka tos kelionės,
tuo labiau, kad apčiuopiamų re-

zultatų niekas kaip ir nereikalauja. Mūsų meras per Tarybos posėdį pasakys, kad kelionė buvo
labai naudinga ir visi juo patikės, nes jis juk nemeluoja.
Tiesa, pirma kelionė buvo
„naudinga“. Grįžo iš Kinijos ir
Anykščiuose puolė apšvietinėti
pastatus taip, kaip ten matė. Mačiau jau ir ant bibliotekos kabina
šviečiančius „makaronus“. Gražu bus kaip Šanchajuje. Taigi tokios „naudos“ kaip ir turim.

-ANYKŠTA
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Abiturientai pabėgo iš mokyklos

Simona STRAŽINSKAITĖ

Liepos 13 dieną, penktadienį, vyko 75-osios Anykščių Jono Biliūno gimnazijos laidos išleistuvės. Šiais metais iškilminga atestatų teikimo ceremonija buvo perkelta į Anykščių kultūros centrą.
Salė buvo pilna abiturientų šeimos narių, giminaičių ir draugų,
atėjusių jų pasveikinti šia išskirtine proga. Brandos atestatus atsiėmė 130 abiturientų iš penkių klasių.
Renginys prasidėjo gimnazijos
himno giedojimu ir mokyklos direktorės Reginos Drūsienės kalba. Ji šią abiturientų laidą vadino
Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio karta ir linkėjo nepamiršti šios šventės, nes ji yra unikali,
pasitaikanti tik vieną kartą gyvenime. Taip pat direktorė pasveikino
tris mokinius, baigusius mokyklą
vien devintukais ir dešimtukais.
Tai Laura Dundulytė, Konradas
Mikalauskas ir Paulius Raškevičius. P. Raškevičius paskutiniaisiais mokslo metais mokėsi tik
dešimtukais. Penkiasdešimt mokinių šiais metais egzaminuose
surinko nuo aštuoniasdešimt šešių
iki devyniasdešimt devynių balų.
Trys mokiniai šiemet gavo šimtukus: Konradas Mikalauskas - iš
informacinių technologijų ir matematikos, Paulius Raškevičius –
biologijos ir matematikos, Lukas
Sudeikis gavo šimtą balų iš anglų
kalbos. Taip pat R. Drūsienė dėkojo darbščiam ir puikiam mokytojų
kolektyvui, išauginusiam šaunią
abiturientų laidą, priminė dvyliktokams padėkoti savo tėvams,
skatino pasitikėti savo žiniomis,
užaugusiems būti kūrėjais, įkvėpėjais ir lyderiais bei tapti geriausia
savo paties versija.
Abiturientus pasveikino Anykš-

čių Šv. Mato bažnyčios klebonas
Petras Baniulis. Jis linkėjo jaunuoliams, kad sparnai niekada nenusileistų ir neišneštų iš gimtųjų
Anykščių ir Lietuvos. Seimo nario
Antano Bauros padėjėja Regina
Patalauskienė sveikino moksleivius ir dėkojo pedagogams bei
įteikė padėkas keturiems patiems
geriausiems: Jolitai Abraškevičienei, Andriui Vitkūnui, Daivai
Kuprionienei, Almyrai Sabaliauskaitei.
Anykščių savivaldybės vicemeras Sigutis Obelevičius kreipėsi į
abiturientus su viltimi, kad pasikrovę žinių jie sugrįš į Anykščius,
ir pasidalino savo įžvalgomis apie
šioje kartoje augančius merus, Sei-

Direktorė Regina Drūsienė įteikė brandos atestatą
Urtei Jovaišaitei.

mo narius, organizatorius ir visuomenininkus. Jis vylėsi, kad mokiniai sugrįžę kurs čia gyvenantiems
senukams jaukią senatvę. Vicemeras S. Obelevičius įteikė padėkas
patiems gabiausiems mokiniams
bei juos ruošusiems pedagogams.
Šokį abiturientams padovanojo gimnazijos šokių kolektyvas
„Upela“ bei dainavo anglų kalbos

Esmė: „Niekas papildomai nesirūpins tol, kol patys gyventojai,

rektorės įsakymą dėl brandos atestatų teikimo skaitė ketvirtokų kuratorė Jolita Abraškevičienė.
Po atestatų teikimo ceremonijos
išėjusius iš salės mokinius užgriuvo sveikinančių draugų, tėvų ir giminaičių banga.
Abiturientai, kaip ir prieš tai
buvusios laidos, išvažiavo švęsti į
Taujėnų dvarą.

Merginos išleistuvėms puošėsi
šviesiomis suknelėmis.

Šiais metais gimnaziją baigė 130 moksleivių.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykštėnai nepasiruošę – gaidžio išsigando

Ar jūs Anykščių mieste taip pat susiduriate su problemomis,
kuomet vyksta festivalis „Devilstone“ ir kiti masiniai renginiai?
Kurias jų nedelsiant reikėtų spręsti? Kaip manote, ar festivaliui
yra tinkamai pasiruošusios miestą prižiūrinčios tarnybos (policija, komunalininkai ir kt.)? Iš kokių klaidų reikėtų pasimokyti
prieš artėjančią Anykščių miesto šventę?
Diskutuoja portalo anyksta.lt skaitytojai.
Savivaldybei: „Ar velnių festivalio organizatoriams yra išduotas
leidimas, kuriame būtų nurodytas
triukšmo lygis, kurio nebūtų galima
viršyti? Kai Klaipėdoje koncertavo
Selas, o jo muzika atlikėjai Tarasovienei buvo per garsi ir jos dukrai
naktį trukdė miegoti, savivaldybė
iškart nustatė triukšmo lygį. O kaip
anykštėnų naktinis poilsis?“

mokytoja Aušra Jurkėnienė. Padėkos žodį už puikiai suorganizuotas
išleistuves abiturientų vardu tarė
Diana Pratapaitė, o muzikinį kūrinį
padovanojo IVe klasės moksleiviai
Konradas Mikalauskas ir Paulius
Raškevičius.
Atestatus moksleiviams įteikė
direktorė Regina Drūsienė ir jos
pavaduotoja Zita Mažvilienė, di-

Mokyklos direktorė Regina Drūsienė dėkojo moksleivių Pauliaus Raškevičiaus ir Konrado
Mikalausko tėvams.

Slidininkas Ąžuolas Bajoravičius buvo apdovanotas Auksine ąžuolo šakele.

savaitgalio diskusija

Konradas Mikalauskas gavo šimtukus iš
matematikos ir informatikos.

įstaigų ir organizacijų atstovai nepareikalaus viešai iš savivaldybės
administracijos užtikrinti kartu su
renginio organizatoriais visas būtinas sąlygas sklandžiam procesų
valdymui.
Tema diskusijai labai aktuali,
tačiau ar yra oficialus šio renginio
veiksmų planas prie išduoto leidimo? Gal visas planas ir yra sisioti
į akis ir pasakoti, kad tai šiltas vasaros lietutis? Daug kam tas lietutis iš viršaus patinka. Neatimkim

galimybių visuomenei mėgautis
būti „šilto lietučio duše“ ir dar
daugiau...“
Juozas: „Manau, visi kultūros
renginiai, kurie susiję su Anykščių tradicijomis, istorija, atminties
išsaugojimu bei puoselėjimu yra
organizuojami gana gerai. Juos
reikia įvairinti, plėsti, ieškoti naujų formų – tai sėkmingai daro darni kultūrininkų komanda. Tokios
šventės, susitikimai, minėjimai ar
koncertai yra įprastinė mūsų kultūrinio darbo dalis. Neabejoju, kad
jie nekliūna nė vienam anykštėnui.
Kitas dalykas, kai į ramų ir kūrybiškai išpuoselėtą gyvenimą staiga
su trenksmu įsiveržia nieko bendro
su mūsų kultūra neturintis, nepagarbą mūsų vertybėms rodantis bei
chaosą keliantis renginys. Negaliu

komentuoti „Velnio akmens“ muzikinio lygio, galbūt jis aukštas. Bet
kodėl tūkstančiai anykštėnų turi
nukentėti. Pažiūrėkite, kaip nuniokojama Dainuvos slėnio aplinka,
pažeidinėjamos KET, viršijamas
triukšmo lygis, nepaisomi anykštėnų interesai ilsėtis įprastoje vietoje.
Arba kodėl bandoma įterpti į beveik
600 metų kurtas, išgrynintas ir išpuoselėtas vertybes mus ir tikėjimą
žeminančius elementus arba legenda pateisinti bet kokį niekalą. Gal
dar suprasčiau, jei toks komercinis
renginys atneštų miestui neįprastai
dideles pajamas. Kas užliūliuoja
sprendimus priimančius žmones?“

Juozui: „Parašei, kad rašyti ir
išsilieti. Dainuvos slėnis nenuniokotas, kaip keista, kad nepalieka
nei šiukšlytės, netoli gyvenu ir
nesigirdėjo muzikos. Vaikščiojau
prie upės - visi mandagūs. Nereikia kelti sumaišties, nedalyvaujant
renginyje. Tegul vyksta kuo daugiau renginių. Tačiau Miesto šventės dalyviai palieka žymiai daugiau
netvarkos.“
Sluham: „Palauk dar Miesto
šventės, nes tavo pievelėj dar šiks
inteligentiški kaimiečiai buduliai,
užsivilkę išeiginius treningus.“
(Kalba netaisyta – red. past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo
rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus
portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o
antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.

ŠIMTAS ISTORIJŲ

2018 m. liepos 17 d.

Garsiam tapytojui atminti dviračių žygis
Liudiškių kaimo gyventojai gerai prisimena ant kalnelio stovėjusios sodybos kieme 1995 – aisiais suplevėsavusią Europos
Sąjungos vėliavą, kuri vėjyje plaikstėsi daug vasarų, kol čia vasarodavo laisvės gynėjas, emigrantas, tautodailininkas, tapytojas
Bronislovas Pajarskas. Vokietijoje pernai balandžio mėnesį miręs B. Pajarskas amžino atilsio atgulė senosiose savo numylėto
Anykščių krašto kapinėse, tačiau išliko artimųjų, jį pažinusių, su
juo bendravusių anykštėnų ir artimųjų atmintyje.
Liepos 8, 9, 10 dienomis Liudiškių kaime B. Pajarsko sodyboje viešėjo 11 dviratininkų grupė iš Vokietijos. Šią kelionę dviračiais organizavo jo dukra Evelina Hoja (Pajarskaitė) ir ją skyrė šviesiam savo
tėčio, sodyboje leidusio gyvenimo saulėlydžio vasaras, atminimui.

Bronislovas Pajarskas (viduryje) pirmajame Pasaulio anykštėnų
suvažiavime savo parodos nuo „Reino iki Šventosios“ atidaryme.
Autoriaus nuotr.
B. Pajarskas gimė 1926 – aisiais metais ūkininkų šeimoje,
augo ir mokėsi Anykščiuose.
Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, įsiliejo į partizaninį
judėjimą Juozo Kalendros partizanų būryje, dalyvavo kautynėse. Nors represijų jam ir pavyko
išvengti, buvo persekiojamas
sovietinės valdžios, trumpai kalintas Panevėžio kalėjime, slapstėsi, pusiau nelegaliai gyveno ir
dirbo Klaipėdos krašte.
Pasak B. Pajarsko brolio Va-

lentino dukros Aušros Lapienės
Pajarskaitės, Klaipėdos krašte
jos dėdė susipažino su vokiete,
sukūrė šeimą ir sugrįžo į Anykščius.
„Apie septynetą metų iki 1960
– ųjų mano dėdė su šeima gyveno Anykščiuose, dirbo statybose,
dvi jų dukros Anykščiuose lankė
pradinės mokyklos klases, – prisiminė A. Lapienė. - 1960 metų
pavasarį šeimai pavyko išvykti
į Vokietiją, į žmonos gimtinę.
Išlikusi tokia frazė, kad Lietu-

Dviračių žygio dalyviai Liudiškių kaime, Bronislovo Pajarsko
sodyboje.
Aušros LAPIENĖS nuotr.

tautos balsas

vos vokiečius tuometis Sovietų
Sąjungos vadovas Chruščiovas
išmainė į maistą. Šeima apsigyveno Haano miestelyje netoli
Diuseldorfo (Šiaurės Reinas –
Vestfalija), dėdė daug ir sunkiai
dirbo chemijos kombinate, kol
išėjo į pensiją.“
Apie 1968 – uosius, jau būdamas solidaus amžiaus, B. Pajarskas susidomėjo menais, pasireiškė kaip tautodailininkas,
tapytojas atkreipęs meno žinovų
dėmesį savitu moderniojo meno
braižu. 1980 - aisiais jis įsiliejo į
avangardistinę dailininkų grupę
„Haancreativ“. Jo darbai buvo
eksponuojami parodose Vokietijoje, Belgijoje, paveikslų įsigijo
meno galerijos.
Sovietmečiu net į tėvo laidotuves B. Pajarskas negalėjo atvažiuoti. Į pirmąjį Pasaulio anykštėnų suvažiavimą 1992 – aisiais
metais B. Pajarskas atvyko su
personaline paroda „Nuo Reino
iki Šventosios“. Tai vienintelė
jo paroda Lietuvoje, tuomet A.
Baranausko ir A. Vienuolio Žukausko memorialinio muziejaus salėje buvo eksponuoti 55
paveikslai.
Su autoriumi per suvažiavimą ir vėliau daug bendravęs
muziejaus direktorius Antanas
Verbickas B. Pajarską prisimena kaip be galo šiltą, nuoširdų,
Anykščių kraštui atsidavusį
žmogų. „Nepaprastai šiltas, dėmesingas, Anykščių gyvenimo
problemomis domėjęsis ir padėti
jas spręsti stengęsis, pavyzdžių
pateikdamas, kaip tvarkomasi
Vokietijoje, žmogus, – sakė direktorius. – Buvo tikras europietis, savo sodyboje Liudiškių kaime bene pirmasis iškėlė Europos
Sąjungos vėliavą ir ji plevėsuodavo vasaromis, kol sodybos
šeimininkas čia vasarodavo.“
A. Baranausko ir A. Vienuolio - Žukausko muziejuje saugomi aštuoni B. Pajarsko Anykščiams dovanoti tapybos darbai,
dar kelias dešimtis paveikslų jis
padovanojo Pasaulio anykštėnų
bendrijai, kuriuos ji saugo savo
fonduose.
A. Lapienės prisiminimuose
B. Pajarskas išliko kaip be galo
plačios širdies, įdomus ir geras
šeimos žmogus. „Daug bendraudavome. Buvo linksmas, nuoširdus, šeimos vertybes branginantis žmogus, – sakė A. Lapienė.
– Paliko daug minčių, eilėraščių posmų popieriaus lakštuose. Ten žodžius Mama, Brolis,
Šeima rašė iš didžiosios raidės.
Tvarkau jo palikimą ir matau,
kad, priešingai nei mano tėtis
Valentinas, kruopštumu ar tvarka nepasižymėjo, tad, manau,
Vokietijoje gyventi jam nebuvo
lengva. Mano vaikai rašydami
rašinėlius laisva tema visuomet
herojumi pasirinkdavo dėdę
Bronislovą. Jis buvo didelis op-

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

timistas, Anykščių krašto patriotas, kaip sakoma, plačios širdies
žmogus.“
Pasak B. Pajarsko brolio dukros Aušros Lapienės, kelionė
dviračiais, prasidėjusi Klaipėdos uoste, jame ir baigsis. Aplankę seną žvejų kaimą Kuršių
marių pakrantėje, kur bėgdamas
iš Anykščių nuo sovietinės valdžios persekiojimo dirbo, gyveno Bronislovas Pajarskas, žygio
dalyviai pasiekė Nidą, Palangą,
per Telšius, Šiaulius, Panevėžį,
Troškūnus atmynė į Anykščius.
Iš Anykščių pasukę į Molėtus,
per Vilnių, Trakus, Kauną, Jurbarką, Šilutę ir Dreverną keliautojai finišuos Klaipėdos uoste.
Su Vilniuje apsistojusiais
dviratininkais praleidau keletą
valandų. Jie negalėjo atsistebėti puikius įspūdžius palikusiais
Anykščiais, išskyrė juos iš kitų
aplankytų miestų ir miestelių.

Bronius Pajarskas savo sodyboje Liudiškių kaime.
Tautvydo
KONTRIMAVIČIAUS nuotr.

Bronislovas PAJARSKAS. „Anykščių šilelis“. Paveikslas saugomas A. Baranausko ir A. Vienuolio - Žukausko memorialiniame
muziejuje.

PASKRAIDYK!
Liepos 21-22,
Anykščių miesto
šventės dienomis,
nuo 9 valandos
Panevėžio
aeroklubo lakūnai
kviečia pažvelgti
į Anykščius ir
apylinkes iš

paukščio skrydžio. Lėktuvai
„Vilga“ ir „Žiogas“ skraidys iš
Katlėrių aerodromo.
Tel. 8 681 15836.

Saugo tik supuvusius medžius

Pavasarį Anykščių rajono savivaldybės administracijos komisija
Anykščiuose, J. Basanavičiaus gatvėje, gyventojo prašymu neleido
nupjauti supuvusių karklų.
Žmogus baiminosi, kad jie vieną

dieną gali nugriūti. O šiandien žiūriu, kad toje pačioje J. Basanavičiaus gatvėje ties 5 namu nupjauti
guli du gražiausi medžiai.
Skambinau į Anykščių rajono
savivaldybę norėdamas apie tai

pasikalbėti, tačiau niekas ten su
manim nešneka.

Anykščių J. Basanavičiaus
gatvės gyventojas

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

IŠ PIRMŲ LŪPŲ
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Festivalis neapsiėjo be incidentų

Festivalio dalyvių neišbaidė net stiprus lietus. 		
(Atkelta iš 1 p.)
Šeštadienį apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus gatvėje, policija
patikrinimui sustabdė automobilį
„Honda Fit“. Keleivis (gim. 1986
m.), gyvenantis Klaipėdoje, turėjo
du užspaudžiamus polietileninius
paketėlius su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai priklauso jam ir juose yra
narkotinė medžiaga - kokainas.
Dėl disponavimo narkotinėmis
medžiagomis pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Anykščių rajono policijos
komisariato duomenimis, kompanija vyko į festivalį „Devilstone“.
Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas Rimantas Čepulis „Anykštai“ sakė, kad sekmadienį policijos pareigūnai sustabdė du
neblaivius vairuotojus, kurie greičiausiai taip pat buvo „Devilstone“
dalyviai.
Policijai festivalio metu teko
malšinti konfliktą tarp vieno as-

mens ir festivalio apsaugos darbuotojo. Pareigūnams skambinta
net ir dėl užstatytų automobilių.
Penktadienį į Anykščių ligoninę
buvo atvežta stipriai alkoholiniais
gėrimais apsinuodijusi mergina.
Dainuvos slėnyje buvo prekiaujama tik silpnaisiais alkoholiniais
gėrimais – alumi, sidru, kokteliais, tačiau vieša paslaptis, kad
kai kuriems festivalio dalyviams
pavyksta pergudrauti apsaugos
darbuotojus ir į teritoriją įsinešti
savų alkoholinių gėrimų, nors tai ir
draudžia festivalio taisyklės.
Dar vienam festivalio dalyviui
medikų pagalbos prireikė lūžus
pirštui.
Šeštadienį patys „Devilstone“
organizatoriai kreipėsi į festivalio
dalyvius dėl neleistinos simbolikos
bei atributikos naudojimo festivalio teritorijoje.
Organizatoriai buvo informuoti,
kad festivalio teritorijoje pasitaikė
asmenų, mojavusių Konfederaci-

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
jos vėliava per keletą muzikos grupių pasirodymų.
„Devilstone“ yra festivalis, kuriame laukiami ir gerbiami visi.
Mes už ekspresijos laisvę ir rokenrolą, bet ne neapykantą. Dėl to
simboliai ir atributai, skatinantys
bet kokią neapykantą, įskaitant rasinę, yra GRIEŽTAI DRAUDŽIAMI. „Devilstone“ nėra vieta tokiam
elgesiui ir jis nebus toleruojamas.
Asmenys, demonstruojantys tokią
ir panašią simboliką bei atsisakę
paklusti nurodymams ją paslėpti,
bus liepiami palikti festivalio teritoriją“, - perspėjo organizatoriai.
Tiesa, patiems organizatoriams
šiemet taip sunkiai sekėsi festivalio
teritorijoje palaikyti tvarką. Aiškiai
buvo matyti, kad Dainuvos slėnyje
trūksta atliekų konteinerių, todėl
žmonės šiukšles metė šalia jų.
Trūko tvarkos ir tualetuose. Visgi, patys festivalio dalyviai kalba,
kad dėl to kalti ne tik organizatoriai, bet ir į renginį atvykstantys

žmonės. „Devilstone“ festivaliui
gerokai pakeitus savo koncepciją, į
festivalį, skirtingai nei pirmaisiais
renginio metais, renkasi daugiau
jaunimo, kuriam dažnai pritrūksta
kultūros.
Visgi, vienas festivalio apsaugos
darbuotojas pasakojo, kad „Devilstone“ dalyviai kaip kasmet nuoširdūs, draugiški ir taikūs. Per dvi
dienas teko tramdyti tik vieną, kuris užsidegė cigaretę šalia Vakarų
scenos esančioje „lounge“ zonoje.
Pasirodo, ten buvo nerūkoma...
Viso festivalio metu madingiausias apdaras buvo polietileninis
apsiaustas. Įdomu tai, kad, pavyzdžiui, šeštadienį intensyviau pradėdavo lyti tuo metu, kai pasirodymą
pradėdavo kuri nors muzikos grupė – vėliau tas lietus apstodavo.
Nors pirmąją festivalio dieną – ketvirtadienį – žmonių buvo
nedaug, penktadienio vakarą Dainuvos slėnyje jų jau buvo tiršta.
Organizatoriai skelbia, kad pastaraisiais metais čia suvažiuoja apie
6000 renginio mėgėjų.
Po išleistuvių vakaro „Devilstone“ abiturientams buvo tarsi ant
lėkštutės padėta dovanėlė – tik eik
ir smaginkis, pamiršęs apie mokyklos vargus.
Šiemet galutinai teko užsičiaupti
tiems, kurie lyg užsukti kartodavo, neva į „Devilstone“ festivalį
„nevaro“, nes nepatinka metalas
– Dainuvos slėnyje skambėjo tiek
brutalus metalas, tiek svajingas rokas ir net elektroninė muzika.
Pasibaigus festivaliui, „Devilstone“ organizatoriai, kaip ir kasmet, dėkojo anykštėnams: „Ačiū
anykštėnams! Džiaugiamės ir didžiuojamės ilgamete draugyste su
jumis, nuoširdžiu jūsų palaikymu
ir įsitraukimu. Prieš dešimt metų
priimtas sprendimas daryti festivalį
būtent čia, Anykščiuose, buvo vienas pačių geriausių sprendimų.“

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų/gyvenamųjų
namų pirkimą Anykščių rajone
Anykščių rajono savivaldybės administracija, steigdama
bendruomeninius vaikų globos
namus, vykdo butų/gyvenamųjų
namų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų
daiktų įsigijimo arba nuomos ar
teisių į šiuos daiktus įsigijimų
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu
Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų
įsigijimo arba nuomos ar teisių

horoskopai
AVINAS. Šiandien jums rūpės
įprastiniai darbai, susiplanuoti reikalai. Jei savijauta bus pakankamai
gera, užtikrintai darysite tai, ką turite daryti. Jeigu aktualu, tiktų mėginti įsidarbinti, tikrintis sveikatą.
Nepiktnaudžiaukite svaigalais.
JAUTIS. Ši diena gali būti maloni, teikianti romantiškų staigmenų, ypač jei esate įsimylėję ar susižavėję. Turėtų džiuginti vaikai,
gyvūnai, o gerų vilčių teikti sceninė veikla, pramogų verslas.
DVYNIAI. Šiandien nebūsite
nusiteikę įtemptai darbuotis. Vis-

į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos
aprašo patvirtinimo ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003
m. birželio 25 d. nutarimo Nr.
841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar
kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos
daiktus įsigijimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės
adresas: J. Biliūno g. 23, 29111
Anykščiai, tel. (8~381) 51573, faks.

(8~381) 58088, el. pašto adresas –
ieva.grazyte@anyksciai.lt.
Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: gyvenamieji būstai – butas (-ai) /namas
(-ai) su patogumais Anykščių rajone (smulkesnė informacija pateikiama pridedama Būstų pirkimo
sąlygų apraše, II skyriuje).
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus
reikalinga pateikti iki 2018 m.

liepos 25 d. 12.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.
anyksciai.lt, aktualių naujienų
skiltyje (patalpinta 2018-07-11).

ką darysite lėtai, atsipalaidavę.
Vis dėlto jums gali pasisekti ten,
kur nė nesitikėjote ką nors pasiekti
dėl objektyvių priežasčių. Blogai
veiks svaigalai. Pasisaugokite erkių ir alergenų.
VĖŽYS. Regis, su malonumu
nersite į gyvenimo sūkurį. Džiugins susitikimai su seniai matytais
artimos aplinkos žmonėmis. Seksis
megzti ir naujus ryšius, bendrauti,
flirtuoti.
LIŪTAS. Nesinorės niekur skubėti, kaip nors save riboti. Tikėtini
neblogi pasiūlymai, tad teks pagalvoti, kas jums naudinga ir būtų
geriau, kad nepražiopsotumėte pa-

lankaus šanso. Galite įsigyti įdomų
daiktą, suvenyrą.
MERGELĖ. Diena gana palanki naujų darbų pradžiai. Galbūt
teks reikalauti, kad būtų vykdomi
kažkokie susitarimai, apmokama
už atliktus darbus ar pan. Galite
atsidurti keblioje situacijoje, tad
teks susikaupti ir mėginti išsisukti.
SVARSTYKLĖS. Geras metas
tik ramiems apmąstymams, energijos kaupimui. Neskubėdami,
neplepėdami šiandien nuveiksite
daugiau nei blaškydamiesi.
SKORPIONAS. Diena turėtų būti gana sklandi. Nusimato

netrikdanti darbų eiga, malonus,
draugiškas bendravimas su aplinkiniais. Tačiau vakare gali kilti nesusipratimų dėl paaiškėjusių
paslapčių, artimo žmogaus melo
ar kt.
ŠAULYS. Regis, šiandien nepersidirbsite, nors neatostogaujantieji turbūt turės dirbti ne vien
už save. Būsite linkę pastebėti malonių dalykų net įprastoje kasdienybėje. Vakare gali kilti problemų
dėl neblaivumo, apsinuodijimo ar
kt. Atsargiai prie vandens.
OŽIARAGIS. Šiandien optimistiškiau žvelgsite į ateitį. Galimas pokalbis su įtakingu asmeniu.

vardadieniai
šiandien
liepos 18 d.
Aleksas, Magdalena, Darius,
Girėnas, Vaiga.
liepos 19 d.
Arnoldas, Fridrikas, Tautvilas,
Eimantė, Kamilis, Ervinas.
liepos 20 d.
Aurėja, Galigantas, Mantigailė,
Vincentas, Auksė, Vincas.

mėnulis
Aurelijus, Česlovas, Elijas, Alvydas, Vismantė, Jeronimas, Alvyda.

anekdotas
liepos 17 - 20 d. jaunatis.
Moteris ateina į detektyvų agentūrą ir sako:
– Norėčiau, kad pasektumėte
mano vyrą ir jo sekretorę.
– Kodėl, ponia?
– Noriu pagaliau išsiaiškinti, kuo
jis ją sužavėjo!
***
Neša vilkas ir zuikis spintą į 9
aukštą. Vilkas ir sako:
- Zuiki, nubėk pažiūrėti, kiek
aukštų liko.
Zuikis nubėga, grįžta ir sako:
- Turiu dvi žinias: gera ta, kad
liko vienas aukštas, o bloga - supainiojom laiptines...
***
Naujasis rusas kalbasi su draugu:
– Turiu 900-inį „mersą“.
– Bet gi tu pirkai 600-inį?
– Taip, bet apsiverčiau.

oras
+27

Anykščių r. savivaldybės
informacija

+20
Iš toli arba iš valstybinės institucijos gali ateiti svarbi informacija.
Planuosite kelionę arba svečių iš
užsienio sutikimą.
VANDENIS. Nors šiandien nesinorės kišti nosies į jokius svarbesnius reikalus, tačiau aplinkybės vers pasirūpinti sudėtingais
klausimais. Galbūt tai bus susiję
su paveldėjimu, draudimu, verslu,
investicijomis, mokesčiais ar pan.
ŽUVYS. Neišvengsite įtampos, jei nesate apsisprendę, kieno
pusę palaikote ir ko jums patiems
labiau reikia. Dėl interesų susikirtimo tai aktualu bus ir šeimoje, ir
kitose srityse. Venkite svaigalų.
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SKELBIMAI

Dėkoju už gerą gydymą Daliai KAZLAUSKIENEI, Irenai
MIKUČIONIENEI, Rūtai PAČIŪNIENEI, dantistei Liusei
IVANAUSKIENEI, Jurgitai MOTIEJŪNIENEI, Remigijui
JUDICKUI.
Gintaras SAVICKAS

perka

Nekilnojamasis turtas
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Miškus visoje Lietuvoje aukštomis kainomis, atsiskaito iš karto,
apmoka notaro išlaidas, įvertina
miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.
Įmonė brangiai - įvairų mišką
su žeme ir biržes išsikirsti, drebulės ir juodalksnio rąstus bei
tarinę medieną. Atsiskaito iš
karto.
Tel. (8-605) 27002.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Miškus, namus, sodybas, butus. Sėkmingai padeda parduoti.
Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662.
Brangiai įvairų mišką visoje
Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus nuo 1 ha. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-607) 77923.

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Kaminų įdėklai, pristatomi kaminai. Skarda 0,6-0,8 mm storio.
Kaminų remontas, skardinimas.
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705,
(8-652) 37118.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Automobiliai
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardyti. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.

Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
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.
Senus, traumuotus arklius ir kitus galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389, (8-613) 95120.
Kita
Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414,
(8-663) 58871.
Brangiai superka įvairius automobilius, gali būti daužti ar nevažiuojantys, pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.  

Nekilnojamasis turtas
Vieno kambario butą 5-ame
aukšte,
renovuotame
name
(Liudiškių g. 23). Kaina - 13 tūkst.
Tel. (8-698) 01180.
Kita
Kviečius, miežius, žirnius, kukurūzus, įvairius pašarinius miltus,
sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343,
(8-680) 96778.
Juoduosius serbentus.
Tel.: (8-675) 06148, (8-673) 41382

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

ŠIAUDUS

Galime pirkti iš pradalgių ar
presuotus. Galimi įvairūs mainų variantai. Sudarome išankstines pirkimo sutartis.
Tel. 8 6 8 7 7 6 1 9 1
J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias

PERKAME

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.

Automatiniai kieto kuro katilai:
nuo 15 iki 25kW montavimas, santechnikos darbai.
Tel. (8-670) 30743.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkėja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

siūlo darbą
ŽŪB reikalingi: mechanizatorius
(-ė ), vairuotojas (-a), melžėja (-as).
Tel. (8-682) 97420.
Reikalingas žmogus, galintis dažyti ir tapetuoti. Anykščių raj.
Tel. (8-683) 27818.

Smulkina pievas.
Tel. (8-674) 98799.

VYTAUTO PAMINKLAI

Gaminame paminklus,
antkapius, tvoreles,
kalame raides,
tvarkome kapavietes.
Atliekame individualius
užsakymus.
Tel. (8-627) 01727

Jūsų laukiame kasdien šalia Anykščių esančiame Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2018 m. liepos 19 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems
KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu 8 657 72987 arba UAB „Jonroka“
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. 8 657 68156, 8 698
70127.

parduoda

Brangiai superkame

Žaidimas nr. 1162 Žaidimo data: 2018-07-15
Skaičiai: 51 60 21 22 28 41 56 20 37 43 13 62 35 14 32 59 26 16 66 03 30 58 02
29 31 75 55 63 52 04 11 42 71 44 25 50 10 65 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 46
19 34 73 64 36 69 67 33 07 (visa lentelė)
Papildomi prizai 0143613 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0225699
Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 001*434 Automobilinis šaldytuvas
MOBICOOL 0291873 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0100401 Automobilinis
šaldytuvas MOBICOOL 0357428 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0217661
Automobilis “NISSAN QASHQAI” 046*679 Dviratis AZIMUT 00**349 Išmanioji apyrankė BLAUPUNKT 033*358 Kabantis krėslas - KAMUOLYS 023*729 Kavos aparatas DELONGHI 033*386 Kepsninė MUSTANG 047*800 Kepsninė MUSTANG
023*240 Kuponas degalams (30 Eur) 004*270 Kuponas degalams (30 Eur) 000*518
Kuponas kelionei (300 Eur) 029*241 Pakvietimas į TV studiją 041*769 Pakvietimas
į TV studiją 031*007 Pakvietimas į TV studiją 031*582 Pakvietimas į TV studiją 016*479 Paspirtukas KETTLER 0122782 Porinis kelialapis į Palangą savaitei
0261087 Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0334077 Porinis kelialapis į Palangą
savaitei 0438014 Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0131036 Porinis kelialapis
į Palangą savaitei 0358934 Pretendentas į 120 000 Eur 037*568 Siurblys - robotas POLARIS 021*270 Sodininko rinkinys FISKARS 026*314 Sodininko rinkinys
FISKARS 041*752 Telefonas SAMSUNG GALAXY J3

Garantuotas darbas valytojoms
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo
1300 svarų/mėn.
Tel (8-615) 56480,
www.husband-wife.co.uk/darbas

Iš nuotraukos
darome portretus
laidotuvėms

Ieško šeimininkės padėti namų
ruošoje 3 kartus per savaitę.
Tel. (8-699) 94774.

ieško darbo
Elektromontuotojas.
Tel. (8-683) 55076.
44 metų vyras ieško vairuotojo darbo. Turi B, C, E vairuotojo kat., hidromanipuliatoriaus paž.
Tel. (8-683) 70494.

gimė

				

(iki A4 formato).

Nuotraukos su
rėmeliu
kaina – 15 eurų.
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