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Ūpą bandys Anykščiai jaunoms šeimoms –
neužpildyta rinka
kelti dar
Juozas RATAUTAS, anykštėnas:
,,Nusivylę žmonės atitolsta
vienas gatvės
nuo valdžios, o jaunimas – nuo
gimtų vietų.“
meno piešinys
3 psl.
2 psl.
šiupinys
Šventins. Liepos 25 dieną 17 val.
30 min. Kudoriškių kaime (Skiemonių sen.) bus šventinamas kryžius
– paminklas arkivyskupui, palaimintajam Teofiliui Matulaičiui, vyks
apaštalo Jokūbo šventė. 18 val. 30
min. - šv. Mišios Alantos (Molėtų
raj.) bažnyčioje.

Paminklas,
prieš 25 – erius
metus
vienijęs tautą

4 psl.

Minios pasinėrė į Anykščių glėbį
Nors Anykščiai turi tik Šventosios upę, praėjusį savaitgalį, miestui švenčiant 578-ąjį gimtadienį, čia susirinko „jūra“ žmonių. Kaip
ir kasmet, miesto centre pražydo 19 floristinių kilimų. Šiemet dauguma šventės renginių persikraustė į miesto parką.
Vis dėlto, miesto šventėje neapsieita ir be chuliganiškų išpuolių - miesto parke suplėšti 7 hamakai, dar 5 pavogti, o prie Kultūros
centro vienam vyrui peiliu durta į nugarą.

Menas. Anykščių L. ir S.Didžiulių
viešojoje bibliotekoje vis dar galima aplankyti kontraversiškąją Joan
Cornellà parodą. Festivalio „Devilstone“ organizatoriai, kurių iniciatyva
ir buvo atidaryta ši paroda, primena,
kad visus bibliotekoje eksponuojamus meno kūrinius galima ir įsigyti.
„Tik tų darbų kaina beprotiškai didelė. Taip savo darbus įvertina pats
autorius - 640 eurų“,- lyg tarp kitko
perspėja „Devilstone“ organizatoriai.
Vandalai. Galimai nuo vandalų išpuolio praėjusį pirmadienį nukentėjo
Kavarsko seniūnijoje „Maisto barą“
bei „Kacės virtuvėlę“ atidariusių
smėlio menininkės Jurgitos Minderytės Motiekaitės ir jos vyro Arūno viešojo maitinimo įstaigų ženklai - rodyklės. A.Motiekaitis „Anykštai“ sakė,
kad dvi rodyklės išvartytos, sulaužytos ir išmėtytos Kavarske bei miesto
apylinkėse. Verslininkas tai pavadino
„neatsitiktiniu masinio vandalizmo
atveju“. Apie įvykį pranešta policijai.
Sudegė. Sekmadienio popietę, kelyje Svėdasai-Anykščiai, ties
Leliūnais, sudegė mikroautobusas
„Dodge“. Juo važiavo tik vairuotojas.
Kaunietis vairuotojas važiavo paimti
baidarininkų mantos, taigi krovinio
transporto priemonėje nebuvo. Vyras
sakė pajutęs stiprų benzino kvapą ir
sustabdęs automobilį, iš karto pasipylė dūmai ir liepsna. Mikroautobusas
sudegė žaibiškai, atvykę ugniagesiai
gelbėtojai tik atvėsino metalo laužą.

Anykščių rajono garbės piliečiu paskelbtas aktorius Ferdinandas Jakšys skaitė poeto Kazio Binkio eiles.

Gražiausią ir originaliausią floristinį kilimą “nuaudė” Mitkaičių kaimo bendruomenės iš Telšių
moterys.

Paminklas, prieš 25 – erius metus vienijęs tautą

Renovacija. Įgyvendinant daugiabučių namų energinio efektyvumo
programą, Anykščių rajono meras
Kęstutis Tubis kartu su Kremenčiuko
savivaldybės miesto mere Olga Popenko, bei VŠĮ Būsto energijos taupymo agentūros „BETA“ atstovais
Anykščiuose susitiko aptarti būsimus
ir esamus objektų atnaujinimo projektus.

Praeitą sekmadienį paminklo autoriai A. Sakalauskas ir R. Krištapavičius sakė, kad kurdami šį paminklą, sulaukė Anykščių krašto žmonių nuoširdumo ir palaikymo. „Tik Anykščiuose sutikau tikrus
lietuvius, na, dar truputį Kaune“, - pastebėjo A. Sakalauskas.

5 psl.

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Sekmadienį, po Šv. mišių,
Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje anykštėnai ir miesto svečiai rinkosi prie
paminklo vyskupui ir poetui Antanui Baranauskui paminėti šio
paminklo pastatymo 25 -metį.
Prisiminimais apie savo didžiausią ir geriausią darbą pasidalino
paminklo autoriai, Lietuvos
nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatai skulptorius
Arūnas Sakalauskas ir architektas Ričardas Krištapavičius bei
tuometinis Anykščių rajono valdytojas Algimantas Dačiulis.
Prieš 25 metus parašytą eilėraštį paminklo atidengimo proga skaitė rašytojas, A. Baranausko premijos laureatas Rimantas
Vanagas.

4 psl.
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Ūpą bandys kelti dar
vienas gatvės meno piešinys

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

M. Valančiaus gatvės bendrabučio sieną papuoš gatvės menininkų kūrinys. Anykščiai pateko tarp trijų laimingųjų miestų,
kuriems pasisekė TELIA projekto „Nuspalvink vasaros miestus“
internetiniame balsavime.

Gatvės meno kūrinys papuoš šią M. Valančiaus gatvės bendrabučio sieną. 			
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Už tai, kad M. Valančiaus gatvės
bendrabučio siena būtų padabinta gatvės meno kūriniu, atiduoti 4
427 balsai. Balsuoti buvo siūloma
už Anykščius, Ignaliną, Molėtus,
Palangą, Trakus ir Zarasus.
Į laimėtojų trejetuką taip pat pateko 5 037 balsus surinkę Molėtai
ir 4 064 balsus gavusi Palanga.
Projekte „Nuspalvink vasaros
miestus“ M. Valančiaus bendrabutis pristatytas kaip „eilinis daugiabutis“: „Tačiau jis yra nepaprastoje
Anykščių vietoje – nuo pat 1965
metų iš M. Valančiaus gatvės jo fasadas žvelgia į centrinį miesto parką. Judrioje miesto vietoje esantį
namą pastebi poilsiaujantys turistai ir pro šalį keliaujantys anykštėnai – papuoštas tikrai pakeltų jiems

ūpą!”
Šiam projektui M. Valančiaus
bendrabutį pasiūlė Anykščių rajono savivaldybė. Koks kūrinys papuoš bendrabučio sieną – iki šiol
neaišku, tačiau žadama, kad DELFI ir „Telia“ kvies kartu stebėti
projekto įgyvendinimo darbus bei
akies krašteliu žvilgtelėti, kokia gi
ta gatvės menininkų kasdienybė.
Prieš savaitę Anykščių miesto
centre, virš buvusios „Žiburio“
parduotuvės, gatvės meno stiliumi
festivalio „Devilstone“ organizatorių iniciatyva ant daugiabučio sienos nupieštas gaidys. Šis meno kūrinys sukėlė daugybę visuomenės
diskusijų bei supriešino Anykščių
rajono savivaldybę su Kultūros
taryba.

„Atmintis“ - „ Anykščių glėbyje“
Anykščių miesto šventėje, šeštadienį, savo kūrybą ir meilę gimtajam kraštui, nuostabią dovaną miesto šventei „Ankščių glėbyje“ padovanojo muzikos pedagogas, muzikantas pianistas, kompozitorius Bronius Petrokas.
Anykštėnams ir miesto svečiams kompozitorius miesto parke pristatė savo autorinį koncertą
„Atmintis“.
Skambėjo naujausios, jautriausios dainos pagal V. Jasukaitytės,
E. Mezginaitės, A. Vasaitytės, N.
Laurusevičienės, A.Maldonio žodžius. Jas atliko ištikimi draugai,
bičiuliai A. Jurkėnienė, G. Griauzdaitė, K. Beinorytė, G. Balčiūnie-

nė, D. Kapčiūvienė, A. Vizgirdaitė, S. Janukėnas, brolis režisierius
N. Petrokas bei pats autorius.
Gausiai susirinkę kompozitoriaus gerbėjai, svečiai, miesto
žmonės dėkojo autoriui už jo nenuilstantį darbą, originalią kūrybą, profesionalumą, nuoširdumą,
atgaivą sielai, puikią dovaną, kuri
papuošė miesto šventę.

-ANYKŠTA

Muzikos pedagogas, muzikantas pianistas, kompozitorius Bronius Petrokas miestui pristatė autorinį koncertą „Atmintis“.
Alfredo MOTIEJŪNO nuotr.

Skirsto paramą atsinaujinančiai
energetikai
Individualių namų savininkai, įsirengę energijos gamybos įrenginius, gaminančius energiją iš atsinaujinančių išteklių, gali teikti
paraiškas paramai gauti. Maksimali paramos suma, kurią gali
gauti gyventojai – iki 14,5 tūkstančio eurų.
Kvietimą paskelbusi Aplinkos
ministerijos Aplinkos projektų
valdymo agentūra (APVA) išmokoms yra numačiusi skirti 3,3 mln.
eurų.
Anot Energetikos ministerijos
pranešimo, parama gali pasinaudoti individualių vieno ar dviejų
butų gyvenamųjų namų (išskyrus
nebaigtus statyti, sodo pastatus)
savininkai, įsirengę iki 10 kilovatų

(kW) galios saulės arba vėjo elektrines, kuriomis gaminama elektros energija bus naudojama savo
poreikiams.
„Į išmokas taip pat galės pretenduoti namų savininkai, įsirengę
karšto vandens ir šilumos energijos
gamybai skirtus saulės kolektorius
arba šilumos siurblius. Parama taip
pat skirta ir taršių iškastinio kuro
(mazuto, skalūnų alyvos, gamtinių

Temidės svarstyklės

SIM kortele. Grįžusi prie kasos telefono neberado. Padaryta žala 300
Eur. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Telefonas. Liepos 20 dieną
apie 12.14 val. Anykščiuose, A.
Baranausko a. 4, 1978 metais gimusi moteris apsipirkinėjo prekybos centre MAXIMA ir prie kasų
paliko savo mobiliojo ryšio telefoną SAMSUNG GALAXY A5 su

Smurtas. Liepos 22 dieną apie
11.00 val., namuose Anykščiuose,
Volupio g., vyras (gim. 1969 m.),
(nustatytas girtumas 2,18 prom.),
gyvenantis Anykščių seniūnijos N.

dujų, akmens anglies, durpių) katilų keitimui į biokurą naudojančius
katilus arba šilumos siurblius“, rašoma pranešime.
Norint gauti paramą, visi išvardyti energijos gamybos įrenginiai,
gaminantys energiją iš atsinaujinančių išteklių, turi būti įrengti
jau po namo statybos užbaigimo.
Papildomai iškastinio kuro katilų
keitimui išmokos bus skiriamos
tik tais atvejais, kai išlaidos yra
patirtos praėjus ne mažiau kaip
penkiems metams po gyvenamojo
namo statybos, nurodo ministerija.
Maksimali skiriama lėšų suma
vienam projektui įgyvendinti

negalės viršyti 14,5 tūkst. eurų.
Konkrečią sumą galima pasiskaičiuoti projekto paraiškos formoje
esančioje skaičiuoklėje arba pasitikrinti adresu www.apva.lt. Pavyzdžiui, įsirengus 5 kW saulės
elektrinę galima gauti 1680 eurų
kompensaciją, o 10 kW elektrinei
- 3360 eurų.
Kompensuojamos bus tik išlaidos, kurios buvo patirtos nuo 2015
metų sausio 1 dienos iki projekto
įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2019
metų kovo 31 dienos.

Elmininkų kaime, Šilelio g., smurtavo prieš blaivią buvusią sugyventinę (gim. 1968 m.), taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Katlėrių kaime vyras (gim. 1951
m.), būdamas neblaivus (nustatytas girtumas 2,87 promilės),
gyvenantis Anykščių seniūnijos
Dvaronių kaime, vairavo automobilį RENAULT MEGANE
SCENIC. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Vairuotojas. Liepos 22 dieną
apie 11.34 val. Anykščių seniūnijos

- ELTA

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti
yra pigiau, negu pirkti!

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste - platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.

spektras
Nuomonė. Seimo pirmininkas
Viktoras Pranckietis, komentuodamas Rusijos sprendimą iškelti
baudžiamąsias bylas Lietuvos prokurorams ir teisėjams, sako, kad
tai ne pirmas kartas, kada Rusijos
institucijos daro panašius pareiškimus. „Tai yra ne pirmas kartas, kai
Rusijos institucijos daro panašius
pareiškimus, susijusius su tokiomis jautriomis Lietuvai temomis.
Suprantu tai kaip spaudimą teismo
ir prokuratūros darbui. Tikiu, kad
šis Rusijos teisėsaugos sprendimas
nepaveiks dabar vykstančio teismo proceso, kuriame nagrinėjami
Sausio 13-osios įvykiai. Esame
demokratinė ir teisiniais principais
besiremianti valstybė, kur teismai
veikia nešališkai ir objektyviai“, kalbėjo V. Pranckietis.
Apklausa. Rezonansą sukėlusią
„MG Baltic“ politinės korupcijos
bylą birželį pradėjus nagrinėti teisme, o Specialiųjų tyrimų tarnybai
(STT) atlikus kratas Panevėžio savivaldybėje, paskutinės gyventojų apklausos rodo rekordinį pasitikėjimą
teismais bei gerėjantį kitų teisėsaugos institucijų vertinimą: piliečiai
labiau pasitiki STT, Konstitucinio
Teismo, Prokuratūros darbu. Birželio pabaigoje-liepos pradžioje vykusios apklausos duomenimis, beveik
pusė (49 proc.) suaugusiųjų tvirtino
pasitikį šalies teismais. Priešingai
tvirtinančių - 41 proc. Tai aukščiausias pasitikėjimo teismais rodiklis
nuo 1996 metų sausio mėnesio, kai
rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“
kas mėnesį pradėjo analizuoti pasitikėjimą institucijomis.
Sveikino. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino kovotoją už
šalies nepriklausomybę Nijolę Sadūnaitę 80-ojo gimtadienio proga.
Pasak šalies vadovės, N. Sadūnaitės
vardas Lietuvos kelyje į nepriklausomybę ypatingai svarbus ir ryškus.
Jį tardami regime nepalaužiamą
kovotoją ir daugybę jau istorija
tapusių įvykių, artinusių išsivadavimą iš okupacijos. Kaip teigiama
sveikinime, būtent N. Sadūnaitė yra
viena iš garbingos pasipriešinimo
istorijos kūrėjų. Tvirtas tikėjimas
buvo tas ginklas, kuriuo ji laimėjo
dešimtmečius trukusį mūšį už Tėvynės laisvę.
Įranga. Gyventojai į regioninius
atliekų tvarkymo centrus priduoda
vis daugiau buitinės elektroninės
įrangos atliekų, praneša Elektronikos gamintojų ir importuotojų
organizacija (EGIO). Kaip nurodoma EGIO pranešime, vien Kauno
atliekų tvarkymo centras praeitais
metais surinko 139,5 tonos nenaudojamos elektros ir elektroninės
įrangos atliekų, kai 2016 ir 2015
metais buvo surinkta atitinkamai
137,5 ir 98,5 tonos.
Statistika. Praėjusį savaitgalį,
liepos 20-22 dienomis, mūsų šalies
keliuose, pirminiais Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis,
įvyko 29 eismo įvykiai, kuriuose
nukentėjo žmonės. Žuvo du eismo
dalyviai: 49 metų automobilio vairuotojas ir 68 metų dviratininkė.
Abi eismo nelaimės įvyko penktadienį Vilniuje. Sužeisti 42 žmonės, tarp kurių 6 nepilnamečiai (5
keleiviai, 1 dviračio vairuotojas).
Įvykiuose nukentėjo 16 keleivių, 15
vairuotojų (2 motociklų), 6 pėstieji
(1 - pėsčiųjų perėjoje), 5 dviračių
vairuotojai.

POLITIKA
IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
„Brexit“. Specialiosios Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų
tarybos (BRT) posėdyje Briuselyje aptarta Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES derybų eiga,
įvyko valstybių narių atstovų
apsikeitimas nuomonėmis apie
liepos 12 dieną Jungtinės Karalystės vyriausybės publikuotą Baltąją knygą dėl Jungtinės
Karalystės-ES ateities santykių,
taip pat aptarta būtinybė ruoštis
Jungtinės Karalystės išstojimui
iš ES be Susitarimo (No-deal).
Posėdyje dalyvavo Lietuvos užsienio reikalų viceministras Albinas Zananavičius. „Derybose
dėl Išstojimo sutarties AirijosŠiaurės Airijos sienos klausimas
šiuo metu yra pats svarbiausias.
Reikia rasti praktinį sprendimą,
kuris atitiktų Airijos ir visos ES
interesus ir pamatinius ES principus, išsaugotų ES vidaus rinkos integralumą“, - sakė viceministras A. Zananavičius.
Saugumas. Dauguma vokiečių
mano, kad Europa gali pati pasirūpinti savo saugumu - ir tą ji gali
padaryti be JAV pagalbos, rodo
pirmadienį paskelbtos apklausos
rezultatai. Rinkos tyrimų bendrovės „Forsa“ apklausa, atlikta Vokietijos televizijų RTL ir N-TV
užsakymu, parodė, kad 56 proc.
vokiečių įsitikinę, jog Europos
turimų gynybinių pajėgumų pakanka, kad ji galėtų būti laikoma savarankiška karybos srityje.
Tuo metu vos 37 proc. apklaustų
vokiečių mano, kad Europa yra
priklausoma nuo JAV karinės paramos.

komentarai

Ne dėl visų lietuvius ištinkančių
blogybių kalta Europos Sąjunga
Birželio 19 – 22 dienomis Europos Komisija organizavo kelionę į Europos Sąjungos institucijas Briuselyje regioninės spaudos
atstovams.
Žurnalistai galėjo susitikti su Europos Komisijos specialistais,
apžiūrėti Europos Parlamentą, susitikti su mūsų išrinktais atstovais – Laima Andrikiene, Vilija Blinkevičiūte ir Petru Auštrevičiumi, taip pat pavakarieniauti su Europos Komisijos nariu Vyteniu Andriukaičiu, atsakingu už sveikatą ir maisto saugą.
Tačiau pokalbiai su EK specialistais vyko „off the record“ –
t.y. specialistų pavardės negali būti atskleidžiamos, o jų žodžiai
– tiksliai cituojami.
Briuselyje žurnalistų grupė iš Lietuvos regionų susitiko ir su Lietuvos
nuolatine atstove Europos Sąjungoje
ambasadore Jovita Neliupšiene, kuri
atstovauja Lietuvos interesams ES
institucijose.
Susitikimo metu J. Neliupšienė
kalbėjo turbūt apie pačią populiariausią šiuo metu temą be ,,Brexit“
– žmonių nuomonę apie Europos Sąjungos institucijų veikimo principus:
,,Briuselis nėra kažkas, kad specialiai nori kenkti valstybei. Realiai
visos Europos Sąjungos institucijos
ir esame mes patys. Tiesa, natūralu,
kad esame priversti eiti į kompromisus, tačiau taip veikia visi susitarimai“, - sakė J. Neliupšienė
Žurnalistai taip pat domėjosi,
kaip Lietuva ir jos politika atrodo
žvelgiant iš Briuselio: ar nedidelės
tautos vidiniai vaidai nekelia juoko
didelėms ir labiau išsivysčiusioms
valstybėms?

Ambasadorė spaudos atstovus
nuramino - J. Neliupšienės teigimu,
visose valstybėse vyksta savos politinės kovos ir ginčai, net ir pačiame
Briuselyje.

,,Mums, lietuviams, atrodo, kad
mūsų problemos yra labai išskirtinės,
labai svarbios ir matomos, tačiau panašios bėdos ištinka ir kitus, kaip, pavyzdžiui, kalėjimų reformos, nuvilnijusios per kelias Europos Sąjungos
šalis.“ - kalbėjo ambasadorė.
Kaimyninio rajono laikraščio
,,Utenos diena“ redaktoriui Vytautui
Ridikui pašmaikštavus, jog regionus atstovaujantiems žurnalistams
nederėtų nervintis dėl spausdinamos
medžiagos turinio, nes Europos Komisijos prezidentas Žanas Klodas
Junkeris vis tiek jų laikraščių neskaito, ambasadorė sakė, kad tai – netiesa. Europos Sąjungos institucijose
ruošiamos išsamios spaudos apžvalgos, kurias skaito čia dirbantys politikai.

valdžia fantazijos nestokoja, tik
kiek ji liečiasi su gyventojų interesais.. Tad Vyriausybės žingsnis geras, tik nereikia tikėtis „čia
ir dabar“ rezultato.

Kaimas - nėra
bėda

Lietuvos nuolatinė atstovė
Europos Sąjungoje ambasadorė Jovita Neliupšienė.

Briuselyje, kur įsikūrę dauguma Europos Sąjungos institucijų, plazda turbūt tūkstančiai vėliavų.
Autorės nuotr.

vos keli kilometrai. Kalbant apie
laisvalaikį, tiems kam patinka
gamta, čia rūpesčių nebus. Upė,
miškai, takai ir takeliai. Tiems,
kas pasiilgsta miesto šurmulio,
iki didžiųjų miestų vos gera valanda kelio.. Viską apibendrinant,
kaimo vietoves reikalauja mažiau
finansinių išlaidų ir suteikia žmogui daugiau malonumu nei miesto
šurmulys.

Niekas

gydymo įstaigas kuo toliau, tuo
sunkiau bus išlaikyti rajonams.
Dauguma rajonuose gyvenančių
žmonių uždirba mažus atlyginimus ir neatrodo, jog greitu metu
situacija keisis. Kad jaunas žmogus neišvažiuotų iš rajonų, jam
ten turi būti sudarytos sąlygos
dirbti ir užsidirbti, tada nereikės
jokių būstų lengvatų, žmogus pats
galės įpirkti sau gyvenamą būstą.
Žmogui nors ir nemokamai duok
gyvenamą vietą, bet jeigu jis čia
neturės darbo, neturės galimybės
kreiptis pagalbos į gydymo įstaigas vietoje, neturės kur leisti vaikų į mokyklą, darželius, tai jie čia
tikrai neužsibus.

Būstas – gera
Juozas RATAUTAS, anykštėnas:
- Geras sumanymas paskatinti
jaunas šeimas likti ir kurtis savame krašte. Tai visai nebloga paskata grįžti iš emigracijos tiems,
kas jau apie tai galvoja. Tačiau
ši teisinė norma nesulauks platesnio atgarsio, jei kartu nebus
sprendžiamos kitos problemos.
Jaunimą dažnai „smaugia“ bedarbystė, sunkios verslui kurtis
sąlygos, pagaliau kas sieks likti,
jei mato neskaidrius procesus
viešąjame gyvenime ar netinkamą biudžeto lėšų naudojimą.
Nusivylę žmonės atitolsta nuo
valdžios, o jaunimas – nuo gimtų vietų. Pasak rusų kino klasiko Kisos, „kam pinigai, jei nėra
fantazijos“. Panašu, kad mūsų

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Anykščiai jaunoms šeimoms – neužpildyta rinka

Nuo rugsėjo 1 dienos jaunos šeimos galės pretenduoti į valstybės subsidiją pirmam būstui. Su valstybės parama jaunos šeimos
galės kurtis ir Anykščių rajone. Kaip manote, ar jaunos šeimos
skubės naudotis šia valstybės parama? Ar Anykščių rajonas patraukli teritorija įsigyti būstą? Kokias matote tolimesnes jaunų
šeimų perspektyvas rajone čia įsigijus būstą?

Nesulauks
atgarsio
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nepasikeis
Lukas
VASILIAUSKAS,
anykštėnas:
- Manau, Anykščių rajonas patrauklus jaunoms šeimoms. Rami
ir tinkama aplinka auginti mažus
vaikus ir kurti jų ateitį. Juk kol
vaikai maži, jiems skirtumo nėra.
Mokyklos Anykščių aukšto lygio,
mokytojai taip pat profesionalai.
Kalbant apie darbus sunkiau, bet
įmanoma. Trūksta darbuotojų
kai kuriose darbo sferose. Na, o
jei turi savo nuosavą biznį, tai
kaimas nėra bėda. Ypač kai nuo
aplinkinių kaimų iki Anykščių

Mindaugas
SARGŪNAS,
Anykščių rajono Tarybos narys:
- Nemanau, kad lengvatos būsto įsigijimui nors kiek pakeis padėtį rajonuose. Dabar yra tikrai
labai liūdna situacija. Naikinami
Lietuvoje mažesni miesteliai ir
tai yra daroma, manau, tikslingai.
Toks jausmas, kad Lietuvoje yra
Vilnius, Kaunas ir Klaipėda, tuo
apgyvendintos vietovės Lietuvoje ir baigiasi. Deklaruojama, kad
didina dėmesį regionuose, bet
daroma viskas atvirkščiai, nes pagal dabartinę politiką, mokymo,

investicija

Dominykas TUTKUS, Anykščių rajono mero patarėjas:
- Nekilnojamo turto situacija
Anykščiuose yra sudėtinga - paklausa didelė, o pasiūla maža. Ši
subsidija galimai paskatins jaunas šeimas statytis savo gyvenamąjį būstą. Ar skubės naudotis,
sunku pasakyti, bet, kad aktyviai domėsis - labai tikėtina, juk
šeimoms, auginančioms vaikus,

nuo 20 proc. iki 30 proc. subsidija yra ženkli finansinė pagalba, todėl, manau, kad anykštėnai
pasinaudos proga. Tai yra galimybė ne tik pritraukti į rajoną
jaunas šeimas bei poras, bet ir
išlaikyti esamas. Manau, kad
Anykščiai - puikus miestas jaunoms šeimoms - išvystyta infarstruktūra, viskas arti, veiklos
mažieji - nepristinga, nedidelė,
bet šilta miestelėnų benruomenė
kuria teigiamą atmosferą, bendrumo jausmą. Miestas turi stipriai išreikštą kultūrinį aspektą,
grynas oras, gamta, upė – visa
tai ugdo vaikus nuo mažų dienų bei sudaro sąlygas sveikai ir
turiningai vaikystei. Be to nekilnojamojo turto kaina Anykščių
mieste pastaruoju metu kyla,
todėl tai gali būti ir gera investicija. Subsidija yra teikiama
asmenims iki 35 metų amžiaus.
Žinant tai, kad Anykščių rajonas
yra vienas iš seniausių Lietuvos
rajonų pagal vidutinį gyventojų
amžių, galime daryti prielaidą,
kad jaunoms šeimoms čia yra
tarsi neužpildyta rinka - daug
erdvės savirealizacijai, verslo
plėtrai, meniniams projektams
vystyti. Anykščių perspektyva
tapti kurortiniu miestu yra nauja kryptis investicijoms, atvira
platforma idėjoms plėtoti.
Anykščiai – ramus, žalias, švarus, kultūringas bei turiningas
miestas, tad puikiai tinka norintiems ramesnės, „neperkrautos“
gyvenamosios erdvės.

-ANYKŠTA

ŠIMTAS ISTORIJŲ
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Paminklas, prieš 25 – erius metus
vienijęs tautą

Skulptorius Arūnas Sakalauskas prie A. Baranausko skulptūros
1993 – iųjų vasarą.
(Atkelta iš 1 p.)
Renginį pradėjo aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas Maironio eilėmis „Tu vainiką
nupynęs ant Anykščių uždėjai“,
kurios skambėjo ir per paminklo
atidengimą prieš 25 – erius metus.
Buvęs Anykščių rajono valdytojas
A. Dačiulis prisiminė, kad idėja
pastatyti paminklą A. Baranauskui
kilo Anykščių krašto šviesuoliui,
meno mylėtojui, vėliau buvusiam
kultūros ir švietimo ministro pavaduotojui Vytautui Balčiūnui, jai
pritarė Anykščių visuomenė. Pa-

savaitgalio diskusija

sak A. Dačiulio, paminklo statybai
buvo surasta lėšų neuždarant nė
vienos kaimo mokyklos ar felčerinio punkto.
Dėl paminklo vietos vyko karštos diskusijos su tuomet apleistoje, girtuoklių ir prekiaujančių
bobučių pamėgtoje aukštumėlėje
konditerijos cechą norėjusių statyti verslininkų ir Anykščių miesto šviesuomenės, kuri sugebėjo
įrodyti išskirtinę paminklui šalia
bažnyčios tinkančią būtent šią vietą. Beje, rašytojas R. Vanagas prisiminė, kad vaikystėje eidamas į
mokyklą aplenkdavo šią vietą, nes

kuriose dalyvavo aukšti valstybės
pareigūnai, bei dvasininkai.
Į paminklo atidengimo ir šventinimo iškilmes tūkstančiais susirinkę anykštėnai džiaugėsi, kad bent
tą valandą prie paminklo greta
stovėjo kairė ir dešinė, pozicija ir
opozicija, Vytautas Landsbergis ir

Algirdas Brazauskas...
Per paminklo 25 – etį A. Baranausko giesmes ir „Anykščių
šilelį“ giedojo Anykščių folkloro
ansamblis „Valaukis“ (vad. Regina Stumburienė) ir Anykščių
bažnyčios choras (vad. Rimvydas
Griauzdė).

Paminklo atidengimo iškilmėse kalba tuometinis šalies Prezidentas Algirdas Brazauskas.
Autoriaus ir A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko
memorialinio muziejaus nuotraukos.

Kam gamykla Anykščiuose, jei jų pilna Kinijoje...

Praėjusį savaitgalį Anykščiai šventė 578 –ąjį gimtadienį. Dabar
labai populiaru mūsų mieste rengti įvairius forumus bei diskusijas bei generuoti idėjas, kokiuose Anykščiuose mes norėtume
gyventi, ko Anykščiams trūksta, o ko galbūt reikėtų atsisakyti.
Miesto gimtadienio proga apie tai diskutavo portalo anyksta.lt
skaitytojai.

Norim teisingumo: „Siaubas,
koks čia yra. Norim, kad savivaldybė nebereketuotų mūsų. Apkrovė
nepagrįstais mokesčiais už šiukšlių
išvežimą mokėti ne už faktiškai
sukauptas ir išvežtas šiukšles, bet
jei tų šiukšlių daug neturi iš kur
sukaupti,tai tada vis vien tenka
daug mokėti, kad jų neturi, kitaip
pasakius, oro erdvės mokestį.“
Elena: „Kodėl niekas negalvoja apie senus žmones ir kaip
jiems pasiekti kitus miestus dėl
dujų,elektros, bankų kur jau pas
mus nebėra, o dar ir dėl paso reikės

pakalnės krūmai buvo virtę viešuoju tualetu...
Dėl paminklo atsiradimo ženklios ir šviesios atminties monsinjoro Alberto Talačkos pastangos
smulkių prekeivių, vaikų ir girtuoklių užimtą erdvę šalia bažnyčios paversti sakralia, įamžinančia
Anykščių dvasios galiūną - A. Baranauską, vieta.
Paminklo A. Baranauskui projektas buvo pristatytas 1991 – ųjų
liepą. Rajono kultūros ir švietimo
komisija siūlė paminklu įprasminti
1992 – ųjų lapkričio 7 – ąją minimą
Anykščių miesto 550 metų jubiliejų ir pristatė skulptoriaus A. Sakalausko projektą. „Projekte regime
- pro senąją barokinę bažnyčią
primenančią arką laiptais leidžiasi
vyskupas Antanas Baranauskas. Jo
kūrybinę ir ganytojišką misiją tarsi
palaimina nematoma, bet iš atskirų
tikrovės formų teregima Tėvyne ir
Kūrėjas talentingai išreikšti arkos
nišoje žmogaus pavidalo siluetu.
Paminklo projektas pasižymi skoningomis proporcijomis, tauria
sukauptimi, įspūdingu menininko
gyvosios atminties išryškinimu“, apie projektą 1991 – ųjų liepos 10
d. rašė „Anykšta“.
Paminklo kūrimo darbai užtruko,
jo statybą teko derinti su tuometine
šalies valdžia. 1992 – ųjų sausio
pabaigoje netgi buvo pastatytas
paminklo maketas, kurį apžiūrėjo
tuometinis Urbanistikos ministras
Algimantas Nasvytis, kuriam vietovė, paminklas paliko gerą įspūdį
ir paminklo statybai jis pritarė.
Paminklo gamybos ir pastatymo
darbus vainikavo 1993 – iųjų rugpjūčio 29 – ąją, sekmadienį, vykusios įtaigaus ir meniško paminklo
atidengimo ir šventinimo iškilmės,

važiuoti į Uteną.“
X – man: „Norime, kad atsigautų Anykščių vynas ir kiti pramonės
objektai, suteikdami daugiau darbo vietų anykštėnams. Kad jokiu
būdu nebūtų uždaryta vietinė ligoninė, nes rajonas gyventojų amžiumi sensta ir medicinos paslaugos
mūsų kraštiečiams būtų pasiekiamos vietoje. Galų gale vystomas
turizmas, ko pasekoje - milžiniški
srautai turistų, siekiame, kurortinio statuso, todėl vietinė gydymo
įstaiga yra būtina. Ne slaugos įstaiga, o normali ligoninė. Tobulinti

ir skatinti perspektyvių profesijų
ugdymą Anykščių technologijų
mokykloje, kiek įmanoma modernizuojant mokymo bazę, tuo pačiu
motyvuoti, bei skatinant įvairaus
amžiaus žmones imtis smulkaus
verslo, ypatingai išnaudojant turizmo srities galimybes.“
AUTO: „AIKŠTELIŲ mašinoms prašom daugiau, nėr kur dėtis atvažiavus miestan. Šiandien,
21d, iš kaimo atvažiavau miestan,
čia TIPO “šventė”, 6 kart aplink
ratus pavažinėjau, daviau miestui
papildomų išmetamų dujų pauostyt
ir grįžau namo- mašiną nors dėkis
kišenėn- pastatyt nėr kur. Absurdas. Toks jausmas, kad Niujorkan
papuoliau. Tfu.“
Fudufihic: „Miesto centre galėtų grot klasikinė muzika. Būtume
2 po Panevėžio, ten prie miesto
savivaldybes groja. Manau labai
vykusi idėja.“
vietinis: „Anykščiai gražėja, bet
gana neracionaliai. Dabar matau
mada pėsčiųjų-dviračių takus tiest tik kad ne ten tiesia kur reikėtų. Yra
juk aiškus poreikis sujungt centrą
-autobusų stoti-muziejų-geležinkelio stoti-menų centrą-stadioną-Kalitos pramogas į turistinį kompleksą.
+populiaresnes krautuves-kavinesverslus pridurt takų atšakom. Ir visa
šitą darinį apstatyt automobilių stovėjimo aikštelėm. Vietoj to varo

naują taką nuo užtvankos neaišku
kur... Panašu patiltėn bomžams nauja
gėrimo vieta organizuoja... Kai verkiant reikėtų pratiest taką Gegužės
gatve iki geležinkelio (su atšakom i
Kvarco rajonėlį ir pramoninį) ir pasukus palei geležinkelį, sujungt šonu
tilto(per senus pylimus pvz) arba per
viršų nors su esamu taku. Ar net iki
Biliūno gatvės, o idealiausia net iki
Kalitos- Kasagorų. Taip pat reiktų
plėtot paupį prie stadiono, statyt ten
didele auto aikštelę, padaryt lauką
renginiams, išplėst pliažo pramogas
ir sujungt geresnio-GREITESNIO
pralaidumo takais. Nuo pėsčiųjų tilto per Anykštą vertėtų nuvaryt tiesią
atšaką užkabinant menų centrą iki
stadiono. Taip pat nuo tilto padaryt
tiesią atkarpą iki Ramybės rajono.
Ramybės raj. - pro ligoninę-Biliūno
mokyklą, Nykščio namus TIESIA
atkarpa sujungt su Pušyno raj. Taip
pat uždarant ratą, Pušyną sujungt su
Dainų slėniu. Va tai reiktų daryt -o
ne dubliuot jau esamą taką...”
Auto: „Iš nenaudojamo kvarcinio smėlio karjero (tas kur už Bikuvos), padaryti Ralio kroso trasą.
Yra puikus pavyzdys Ukmergės

rajone „Versmės“ trasa.”
Gazon: „Būtina atstatyti užtvanką ant Anykštos upelio. Dabar apgailėtinai atrodo griuvėsiai.
Taip pat reiktų dviračio tako nuo
Anykštos pro menų inkubatorių iki
Kalitos kalno apačios. Visai neblogą pležą galima padaryti Kalitos
kalno apačioje.”
Juza: „Durniai jūs durniai! Kokia užtvanka, kokie takeliai?! Geros gamyklos su 1000 darbo vietų
pradžiai, butais darbininkams ir
specialistams, su vaikų darželiais,
transportu... Tada ir mokyklos bus
pilnos, ir valgyklos, ir ligoninė
reikalinga ir perspektyva visam rajonui šviesi atsivers! O jūs takai...
Gerai, statykit, bet tada visi jie turi
vesti į kapus...
Petras: „Svėdasų Jadzė dar metų
pradžioje skelbėsi siuvyklą Svėdasuose atidarys, kaip filialą.
Na pažadėjo ir paliko drambliuko svajonei... Tai kam atidarinėti
Anykščiuose, jeigu Kinijoje yra tų
gamyklų su darbininkais, kurie negirtuokliauja, nekaltina valdžios,
bet dirba ir pigiai...”
(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.
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Minios pasinėrė į Anykščių glėbį

G.Alkauskas sakė, kad poezijos
neketina pamiršti ir išleista knyga
tikrai nebus paskutinė.
Poezijos posmų pasiklausyti susirinko pilna Koplyčios salė.
Prie A. Baranausko klėtelės vyko
literatūrinė popietė, kurioje pristatyta
šių metų pradžioje išleista antologija
„Anykščių glėbyje. Sakralinio meno
centre atidaryta dailininko Romualdo Inčirausko paroda. O Anykščių
Šv.apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje vyko Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ koncertas.
Parką užpildė minia žiūrovų

Muziejininkas Raimondas Guobis Anykščių miesto šventėje
„kuravo“ svečius iš Latvijos.
(Atkleta iš 1 psl.)
Švaistėsi peiliu, pavogė
hamakus
Policija pranešė, kad sekmadienio naktį apie 0.18 val. Anykščiuose, prie kultūros centro, neblaivus
1984 metais gimęs vyras (1.72
prom. girtumo), (gim. 1984 m.), gyvenantis Anykščiuose, Statybininkų
gatvėje ir neblaivi 1988 metais gimusi moteris (1.69 prom. girtumo),
gyvenanti Anykščiuose, Ramybės
gatvėje, vykstant miesto šventės
renginiui, įžūliai kibo prie 1980
metais gimusio Jurzdiko viensėdžio
gyventojo, kuris taip pat buvo neblaivus ( 2,29 prom.)- jį apstumdė,
pargriovė ant žemės ir dūrė peiliu
į nugaros sritį. Nukentėjusysis į ligoninę vykti atsisakė. Įtariamieji
užpuolimu ir sužalojimu sulaikyti ir
uždaryti į areštinę.
Anykščių naujų vėjų bendruomenė šventės metu viešosiose vietose
įrengė 12 hamakų, tačiau šie užkliuvo vandalams.7 hamakai buvo
suplėšyti, o likusieji – pavogti.
Komunalininkus eisenoje vedė
Alfrydas Savickas
Penktadienio vakarą per Anykščius nuo Koplyčios iki miesto parko nusidriekė spalvinga šventinė
eisena.
Joje šiemet ir vėl įspūdingai atrodė Anykščių ligoninės kolektyvas, eisenoje žengęs su skambančia muzika. Muzika bei traktorius
eisenoje lydėjo UAB „Anykščių
komunalinis ūkis“ kolektyvą,
kurio gretose pirmasis žengė ne
bendrovės laikinasis direktorius,
o joje dirbantis Anykščių rajono
Tarybos narys Alfrydas Savickas.
Penktadienio vakarą Anykščiuose
kepinant bemaž 30 laipsnių karščiui, kandžių replikų, ką veikia
šventinėje eisenoje, sulaukė UAB
„Anykščių šiluma“ komanda. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Anykščių skyriaus gretose eisenoje žengė ūkio ministras Virginijus
Sinkevičius, kuris vėliau sakytoje sveikinimo kalboje akcentavo,
kokie jam brangūs ir mieli yra
Anykščiai ir jų žmonės (renginį
vedusi Vilma Paulauskaitė ir Julius Jakubėnas kažkodėl jį „pakrikštijo“ žemės ūkio ministru).
Nenori europietiško paso
Miesto parke įrengtoje scenoje
Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis, tardamas šventinį pasveikinimą apsiribojo vienu sakiniu: „Su
švente, anykštėnai“.
Anykščių rajono garbės piliečiu
oficialiai paskelbtas iš Svėdasų kraš-

to kilęs aktorius Ferdinandas Jakšys.
„Ši diena man yra nepaprasta. Aš
pats esu gimęs penktadienį, 20
dieną ir tiktai metai gal lieka amžinybėj. Aš su Anykščiais esu dokumentaliai patvirtintas ir mano
pase buvo įrašyta, kad aš esu gimęs Anykščiuose. O dabar, jau
naujame pase, esu žymimas, kad
esu gimęs jau Lietuvoje. Galbūt
kitas pasas bylos, kad esu gimęs
Europoje“, - kalbėjo Anykščių
rajono garbės pilietis F.Jakšys.
Šventinėje ceremonijoje taip pat
pagerbti šimtmečio anykštėnai.
Miesto šventės atidarymo ceremonijoje miestelėnus sveikino ir
tarp kandidatų į šalies prezidentus
minimas Vygaudas Ušackas.
Vakarą užbaigė Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras su koncertu „Liverpulio stiliumi“.
Meras vaišino medumi ir
sūriu
Jau tradicija tapo miesto šventės pagrindinę dieną – šeštadienį
– miestelėnams rinktis prie A. Vienuolio paminklo kartu papusryčiauti.
Nors šie pusryčiai vadinami
anykštėnų bendrystės pusryčiais,
susirinkusiųjų minioje buvo galima
išgirsti – „tai mero pusryčiai”. Ir iš
tikrųjų – rajono meras Kęstutis Tubis į pusryčius tradiciškai atsinešė
korį savo auginamų bičių surinkto
medaus bei saldų varškės sūrį. Pusryčiauti kartu atvyko ir savivaldybės
administracijos direktorius Audronius Gališanka bei jo pavaduotojas
Ramūnas Blazarėnas.
10 valandą prasidėję pusryčiai
pradžioje panašėjo tik į valdžios atstovų neformalų susitikimą, vėliau
prie jų prisijungė į miesto šventę
atvykusių užsienio delegacijų atstovai bei eiliniai anykštėnai.
Mugėje – ir dantų šepetėliai,
ir namų ieškantys kačiukai
Miesto parke šurmuliavo itin
daug prekybininkų sutraukusi šventinė mugė. Kaip sakė savivaldybės
atstovai, šiemet prekiauti miesto
šventės mugėje norą pareiškė 365
prekybininkai.
Šių metų mugėje jau nedominavo
maisto produktai, buvo daugiau prekiaujančių buities, grožio prekėmis,
drabužiais, papuošalais, keramikos,
medžio dirbiniais, knygomis. Buvo
ir „tradicinių“ prekių – dantų šepetėlių, daržovių pjaustymo įrankių,
muilų ir t.t.
Originalesnės valgomos prekės –
įvairių rūsių chalva, vietoje – medinėje rūkykloje – rūkoma žuvis...
Iš mugės buvo galima parsinešti
ir keturkojį draugą – į mugę buvo

Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius džiaugėsi, kad kaskart
jam lankantis Anykščiuose, žmonės jį pasitinka ir išlydi „degančiomis akimis ir širdimis“.
atvykę Panevėžyje veikiančios
beglobių gyvūnų organizacijos
„Puma“ atstovai su katinėliais.
Norintys padėti šiai beglobių gyvūnų organizacijai, galėjo tai padaryti įmetę pinigėlių į aukų dėžutę.
Gražiausi floristiniai kilimai
- svečių
Šeštadienį paaiškėjo floristinių
kilimų konkurso nugalėtojai.
Komisija vienbalsiai, o ir žiūrovai, 12 – ojo floristinių kilimų konkurso gražiausiu ir originaliausiu
floristiniu kilimu išrinko Mitkaičių
kaimo bendruomenės iš Telšių kilimą „Iš močiutės skrynios“.
Kaip sakė šio kilimo sumanytojos Asta Rimkienė ir Vida Čejauskienė, kilimą devynios moterys
„audė“ lygiai 10 valandų ir baigė
penktadienio vakarą 19 valandą.
Antrą vietą užėmė Panevėžio darbo rinkos mokymo centro moterys,
o trečiąją – viešnios iš Mažeikių.
B kategorijoje nugalėjo mokytojos iš Baltarusijos Klecko miesto, antroje vietoje – merginos iš
Ažuožerių, o trečiąją vietą užėmė
ukmergiškiai.
C kategorijoje geriausiu kilimu
pripažintas Traupio floristinis kilimas, antrą vietą užėmė Anykščių
socialinės globos namų kolektyvas
ir trečiąją – Viešintų bendruomenės moterys.

miesto, miestelio ar regiono kilusius
asmenis bendrai veiklai gimtojo
miesto labui. Kaip pasakojo „City
Alumni“ iniciatyvos koordinatorė
uteniškė Marija Šaraitė, tokias bendruomenes turi Alytus, Birštonas,
Druskininkai, Gargždai, Ignalina,
Kupiškis, Marijampolė, Mažeikiai,
Panevėžys, Šiauliai, Šilalė, Utena,
Varėna.
Į šį renginį susirinko vos per 10
žmonių, kurie pasidaliję į tris grupeles diskutavo, kuo Anykščiai yra
išskirtiniai, kuo šis miestas yra originalus, patrauklus kitiems. Diskusijos metu išskirti keli dalykai, kurie
Anykščius skiria nuo kitų miestų.
Tai – unikali gamta, kraštą garsinę
ir dabar tebegarsinantys žmonės,
bendrystės jausmas, anykštėnų gerumas...
Tuo tarpu Anykščių koplyčioje Pasaulio anykštėnų kūrybos centre
mokslininkas matematikas, kompozitorius Giedrius Alkauskas pristatė
savo pirmąją poezijos knygą „Keliaujantis akmuo. Eilės: sakmės ir
išmonės“.
Renginį vedė pats G. Alkauskas
- jis deklamavo jį įkvėpusio poeto
Sigito Gedos ir savo kurtas eiles.
Muzikinėje dalyje dainavo baritonas Žygimantas Galinis, fortepijono
skambino Paulė Galinienė.

Anykščių miesto parke vyksta
antrosios miesto šventės dienos koncertas, į kurį susirinko rekordiškai
daug anykštėnų ir miesto svečių.
Koncerte grojo muzikos grupės „LitRoll“, „G&G Sindikatas“,
„Skamp“. Žmonių miesto parke
buvo gausybė. Kas su kėdėmis ar
patiesaliukais, kas tiesiog stovėdami
klausėsi muzikos.
Prekybininkai iš parko taip pat
neskubėjo išvažiuoti – paskutinieji išvyko pieš pat vakaro koncertą.
Liko prekiaujantys gėrimais, maistu. Apie kainas žmonės kalbėjo
įvairiai, kai kurie sakė, kad maistas
šventėje pigus, kitiems maitintis
šventėje atrodė prabanga. Pavyzdžiui, šašlykų porcija kainavo 6
Eur, kepta duona ar bulvių traškučiai – 1,5 Eur, vietoje kepti vafliai
– 4 Eur.
Kalbinti anykštėnai džiaugėsi,
kad pagaliau rasta tinkama vieta
šventei – iki šiol vakariniai koncertai vyko kairiajame Šventosios
krante, Dainuvos slėnyje, bet vienur esą per „siaura“ erdvė, kitur –
per toli.
Vyko ir tradicinis Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio priėmimas.
Šiemet jis organizuotas Anykščių
kultūros centro antro aukšto fojė.
Įdomu tai, kad į jį buvo pakviesti
ne tik miesto įstaigų vadovai, verslininkai, bet ir pirmieji Anykščių rajono vadovai – Albertas Budavičius
ir Algimantas Dačiulis. Vaišių stalą
pašventino Anykščių Šv.apaštalo
evangelisto Mato bažnyčios dekanas Petras Baniulis. Ilgų kalbų jis
nesakė, tiesiog visus pasveikino su
Miesto šventė.
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Karaliavo krepšinis
Anykščių miesto parke šeštadienį vyko daugybė sportinių rungčių.
Didžiausio dėmesio sulaukė
krepšinis. Krepšinio turnyre 3 x 3
rungtyniavo 16 komandų. Pirmąją
vietą iškovojo Vilniaus komanda,
antrą - „Gezais“ pasivadinę vyrukai iš Anykščių ir trečiąją – „Parko“ komanda.
Gausybė kultūrinių renginių
Prie Anykščių koplyčios vyko
„Pokyčių dirbtuvės“ su „City
Alumni Lietuva“. Renginį organizavo NVO Tarybos pirmininkė, Pasaulio anykštėnų bendrijos atsakingoji sekretorė Monika Peldavičiūtė.
Pasak jos, Anykščiuose veikiančios
bendruomenės jau spėjo suorganizuoti ne vieną forumą apie tai,
kaip turi atrodyti Anykščiai, kokias
idėjas galima įgyvendinti mieste. O
šio renginio tikslas pristatyti „City
Alumni Lietuva“ veiklą“.
„City Alumni“ - tai socialinė platforma, skirta suvienyti iš to paties

Šeštadienio vakarą miesto parke nuskambėjęs „G&G Sindikatas“ ir „Skamp“ koncertas atkleidė, kad Anykščiuose netrūksta hiphopo muzikos gerbėjų.
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G. Paluckas: žmonių priekaištus
išgirdome, todėl keičiamės
5 žingsnių pokyčio programą pristačiusi Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) ne skilo, o apsivalė. LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas teigia, kad Lietuvai atėjo laikas turėti politinę jėgą,
kalbančią ne koncernų, ne pinigų, o žmonių vardu.
Aiškios vertybinės nuostatos, elgesio kodeksas, programiniai siekiai – visa tai tampa daugiau nei
18 tūkst. narių vienijančių socialdemokratų veiklos pagrindu. G. Paluckas įsitikinęs: atėjo metas
turėti kairiąją partiją, kuriai socialinis teisingumas, bendruomeniškumas ir pagarba žmogui – ne
tušti žodžiai.

LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas su komanda
yra didžiausia partija Lietuvoje,
vienijanti 18,1 tūkst. narių. Situaciją tiksliau apibūdintų žodis
„išsigryninimas“. Iš tiesų tai, kas
kartais yra pavadinama „skili– Šiandien matome naują LSDP, mu“, liečia nedidelį skaičių žmokuri prisiima atsakomybę už savo nių, kurie paliko LSDP. Seime
veiksmus, aiškiai deklaruoja savo taip pasielgė 11 žmonių, o partiją
idėjines nuostatas ir pasižada jų apleido 150.
laikytis. Tampame atvira ir skaiMažos dalies žmonių pasitraudria organizacija, kurios elgesio kimas nėra kažkoks asmeninis
kultūra ir principai yra apibrėžti, konfliktas ar nesugebėjimas sutaigi nebelieka dviprasmybių.
sitarti. Dažnai girdžiu žmones
Kodėl žmonės nemėgsta parti- sakant – štai, kažko nepasidalino
jų? Nes partijos dažnai meluoja, ir todėl išsidraskė. Bet tai yra nenedaro to, ką pažada, rūpinasi tiesa.
tik savais ir niekada neprisiima
Skyrybų priežastis yra labai
atsakomybės.
paprasta. Į parĮ visus šiuos
...Į partiją grįžta sąžinin- tiją grįžta sąžipriekaištus mes gas darbas ir demokratija, ningas darbas
turime atsakyo svarbiausius sprendimus ir demokratija,
mus – elgesio
o svarbiausius
kodeksas, at- priimame kartu su skyriais s p r e n d i m u s
naujintos ver- ir visais partijos nariais...
priimame kartybės ir tikslai,
tu su skyriais
viešos politinės
ir visais parveiklos ataskaitos, personalinė tijos nariais. Koalicija su „valspartijos nario nesilaikančio elge- tiečiais“ socialdemokratų netensio kodekso atsakomybė ir t. t.
kino, todėl pasitarę su skyriais
Lietuvos socialdemokratų par- rajonuose priėmėme sprendimą
tija – tai programinė partija. Ne koalicinę sutartį nutraukti.
interesų, ne susitarimų, ne intrigų,
Mūsų rinkėjai laukė teisino būtent programinė partija, ku- gesnio darbo kodekso, didesnės
rioje laikomasi visiems žinomų, pensijos, sąžiningų mokesčių ir
sutartų principų. Visi LSDP nariai geresnių sveikatos ir švietimo
įtraukti į sprendimų priėmimą, paslaugų. Šie klausimai socialsvarbiausiais klausimais balsuo- demokratams turėtų būti patys
jama, vykdomos narių apklausos. svarbiausi. Tačiau „valstiečiai“
Viso to iki šiol nebuvo arba buvo nesilaiko savo pažadų, o dažnai
taikoma tik eiliniams nariams, ap- tiesiog atvirai meluoja. Negalima
einant partijos vadovybės elitą.
šitaip elgtis su žmonėmis.
G. Kirkilas su draugais pasi– Tačiau veikia ir kiti soci- rinko šiltas kėdes ir pasiliko su
aldemokratai,
prisistatantys „valstiečiais“. Tiesą sakant, nelabai panašia santrumpa – labai ir nustebino, nes daug metų
LSDDP. Koks skirtumas tarp jie elgėsi savanaudiškai. Manau,
LSDP ir Gedimino Kirkilo va- kad vykstantys pokyčiai juos išdovaujamos LSDDP?
gąsdino, nes buvo įpratę dirbti intrigomis ir slaptais susitarimais.
– Ir prieš metus, ir dabar LSDP
Kelių žmonių pasitraukimas
– Kuo socialdemokratai, pristatę 5 žingsnių pokyčių programą, skiriasi nuo kitų partijų?

šusi sąžiningai dirbti žmonėms.
Kiti slepiasi po įvairiais susitarimais, savanaudiškais interesais,
o pažadus lengvai pamiršta.
– 5 žingsnių programa – pirmas pokyčių LSDP etapas. Visa
tai turi lydėti veiksmai, tad rudenį bus pristatyta socialdemokratinė vizija Lietuvai?

– Didelėms vizijoms įgyvendinti reikia laiko. Svarbiausias
tikslas šiandien yra būti sąžiningiems ir atgauti visuomenės pasitikėjimą. Praeityje buvo visko,
bet dabar niekas negali sakyti,
kad socialdemokratai šneka viena, o daro kita. Šios nuostatos
laikomės principingai.
Pasižiūrėjus į mūsų frakcijos
veiklą Seime tai akivaizdu – teikiame ir siūlome įstatymų projektus, kurie atitinka mūsų vertybes.
LSDP frakcijos narių teikiamų
pataisų esmė – rūpintis tais, kuriems reikia pagalbos, siekti socialinio teisingumo ir lygių galimybių visiems. Lygiai tokiais
pačiais principais veikia ir mūsų
atstovai Europos Parlamente bei
savivaldoje.
Iš naujo susidraugavome su
profsąjungomis, medikų, mokytojų ir mokslininkų bendruomenėmis. Spalio-lapkričio mėn.
Olgos POSAŠKOVOS nuotr. pristatysime ir naują politinę
programą Lietuvai, ją ruošia tikri
kitų partijos narių nesuviliojo, įvairių sričių specialistai ir polinet atvirkščiai – paskatino grįžti tikai, gerai išmanantys žmonių
rimtus, patyrusius žmones į par- poreikius ir svarbiausias probletiją ir politinę veiklą. Signatarai mas.
Bronius Genzelis ir Jonas PanŽmonės supras, jeigu sąžiningonis sugrįžo į LSDP. Česlovas gai prisiimsime atsakomybę ir
Juršėnas, Justas Paleckis, Vytau- suteiks antrą šansą. Taip bus, jeitas Plečkaitis, Aloyzas Sakalas ir gu mes elgsimės sąžiningai, jeikiti susibūrė į patariamąją LSDP gu mūsų veiksmai nesiskirs nuo
Garbės tarybą.
žodžių.
O „socdarbiečiai“ nėra antra
Visa tai savo pavyzdžiu desocialdemokratų partija. LSDDP monstruoja LSDP komanda:
susikūrė iš skilusios Darbo parti- Vilija Blinkevičiūtė, Česlovas
jos ir jų buvusių lyderių – ponų Juršėnas, Algirdas Sysas, Dovilė
Pinskų, Daukšio, Ačo ir panašių Šakalienė, Juozas Olekas, Rasa
veikėjų. Todėl aš juos vadinu Budbergytė, Julius Sabatauskas,
antrąja Darbo partija. Jie tiesiog Raminta Popovienė, Algirdas
dengiasi socialdemokratų vardu Raslanas, Saulius Urbonas, Posavo pavadinime, bet vertybių vilas Isoda, Raminta Jakelaitieprasme su socialdemokratais ne- nė, Mindaugas Sinkevičius ir kiti
turi nieko bendro.
bičiuliai bei daugybė savivaldos
lyderių socialdemokratų.
– LSDP naujasis šūkis –
Kauno rajone – Valerijus Ma„Žmonių vardu“. Kas už jo kūnas, Birštone – Nijolė Dirslypi?
ginčienė, Akmenėje – Vitalijus
Mitrofanovas, Kelmėje – Va– Tokių klauclovas Andrusimų net nebūtų
...Svarbiausias
tikslas lis, Prienuokilę, jei šnekėse – Alvydas
tume apie so- šiandien yra būti sąžinin- Vaicekauskas,
cialdemokratus giems ir atgauti visuomenės Jonavoje – Eu50 ar 70 metų pasitikėjimą...
genijus Sabuatgal. Socialtis, Zarasuose
demokratai yra
– Nikolajus Gusevas, Joniškyje –
žmonių partija, kylanti iš didelių Vaida Aleknavičienė, Mažeikiuovisuomenės masių. Kitos partijos, se – Antanas Tenys, Vilkaviškyje
ypatingai dešiniosios, ne veltui – Algirdas Neiberka, Radvilišsiejamos su stambiuoju kapitalu, kyje – Kazimieras Račkauskis,
su verslu. Dešinė atstovauja kapi- Varėnoje – Povilas Saulevičius,
talui, verslui, o kairė – žmonėms: Alytuje – Nerijus Cesiulis, Kresamdomiems darbuotojams, sil- tingoje – Virginijus Domarkas,
pnąsias visuomenės grupes.
Klaipėdos rajone – Ligita LiutiKai sakome, kad kalbame žmo- kienė, Neringoje – Darius Jasainių vardu, tai tą ir turime galvoje: tis, Pakruojyje – Saulius Margis,
kalbame ne verslo, ne koncernų, Rokiškyje – Tadas Barauskas,
ne pinigų, o žmonių vardu. Dau- Tauragėje – Pranas Petrošius,
guma mūsų žino tas problemas, Trakuose – Kęstutis Vilkauskas.
su kuriomis žmonės susiduria.
Mes esame politinė jėga pasiruo		
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specialistas pataria

Perkaitimas
dažnai
supainiojamas su
apsinuodijimu
Išsiilgta saulė ir karštis ne
visada reiškia puikias atostogas. Specialistai perspėja,
kad iš lietuviškos kaitros vykti į dar didesnio karščio zonas
ir vasaros atostogoms rinktis
pietų šalių didmiesčius gali
būti pražūtinga. Net ir labai
apdairių poilsiautojų čia tyko
pakankamai
neįvertinama
sveikatos problema: saulės
smūgis ir perkaitimas, dažnai
pasireiškiantis apgaulingais
apsinuodijimo simptomais.

Karštis, intensyvūs tiesioginiai saulės spinduliai kelia rimtą
pavojų ne tik odai, bet ir visam
organizmui. Jei žmonės jau išmoko saugotis nudegimų, tai ne visi
supranta, jog perkaitimas organizmui yra ne mažiau pavojingas.
Visi žino, kas yra peršalimas, tačiau apie priešingą procesą, saulės
smūgį ir perkaitimą, kuris iš tiesų
organizmui yra net gerokai pavojingesnis, dažnai nesusimąsto.
Mūsų organizmas geba pats save
sušildyti, tačiau atsivėsinti jam
labai sunku, todėl sutrinka kūno
termoreguliacija. Tokia būklė
ypač pavojinga sveikatai: kūno
temperatūra pakyla, darosi bloga,
svaigsta galva, prasideda pykinimas, žmogus gali netekti sąmonės.
Šie simptomai ypač kelionėse
dažnai supainiojami su apsinuodijimo požymiais, o tuomet ir neteisingai gydomi.
Žmonėms kur kas įtikinamiau
atrodo, kad atostogaudami galėjo apsinuodyti maistu nei tiesiog
perkaisti. Taip, simptomai panašūs, tačiau priežastys – skirtingos.
Todėl pajutus galvos svaigimą,
pykinimą, bendrą silpnumą verčiau kreipkitės į vaistininką, kuris
padės atsekti tikrąją problemos
priežastį ir parinks tinkamą gydymą. Be abejo patartina visada su
savimi turėti kelionių vaistinėlę.
Esant 35–40 laipsnių temperatūrai labai pavojinga būti lauke.
Geriausia šį laiką leisti kondicionuojamose, vėsiose patalpose, o į
lauką eiti ankstyvą rytą arba vėlyvą popietę, didžiąją dienos dalį, jei
tik įmanoma, praleisti pavėsyje.
Taip pat labai svarbu padėti savo
kūnui kovoti su karščiu: rengtis
šilumai pralaidžiais, šviesiais, natūralių audinių rūbais, nestabdyti
prakaitavimo stipriais antiperspirantais. Būtina gerti daug vandens
bei atidžiai rinktis maistą ir vengti
dehidrataciją skatinančių produktų: sūrių, rūkytų, riebių ir keptų
gaminių, alkoholio, kofeino, saldumynų.
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SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai arba
ardymui. 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.
Nekilnojamasis turtas
Įmonė brangiai - įvairų mišką su
žeme ir biržes išsikirsti, drebulės ir
juodalksnio rąstus bei tarinę medieną. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-605) 27002.
Medienos apdirbimo įmonė be tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai įvairų mišką visoje
Lietuvoje. Siūlyti įvairius varintus
nuo 1 ha. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-607) 77923.
Brangiai miškus Lietuvoje: brandžius, jaunuolynus. Žemę, apaugusią krūmais.
Tel.(8-625) 44123.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Automobiliai

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai - įvairius automobilius, gali
būti daužti ar nevažiuojantys, pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.
Gyvuliai
Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Senus, traumuotus arklius ir kitus
galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389,
(8-613) 95120.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

PERKAME

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

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

siūlo darbą

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).

Iš nuotraukos darome
portretus laidotuvėms
(iki A4 formato).

Nuotraukos su rėmeliu
kaina – 15 eurų.
Ema KLIMANSKAITĖ,
gimusi 07 18

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

MIŠKUS

VYTAUTO PAMINKLAI

				

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

Brangiai superkame

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.

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

gimė

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.

Paslaugos

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

Kita
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Lietuvos įmonei reikalingi
plataus profilio
statybininkai ir pagalbiniai
darbininkai. Darbas
komandiruotėse Danijoje.
Tel. (8-612) 03020.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Vieno kambario butą 5-ame
aukšte,
renovuotame
name
(Liudiškių g. 23). Kaina - 13 tūkst.
Tel. (8-698) 01180.

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

Pjuvenas. Pristato.
Tel. (8-675) 63191.
Kuras
Alksnio ir klevo malkas kaladėlėmis. Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.

Bendrabučio tipo name nedidelį 2 kambarių butuką. 21 kv. m.,
tvarkingas, patogumai bendri.
Kaina 3000 Eur.
Tel. (8-608) 52658.
Kita
Kviečius, miežius, žirnius, kukurūzus, įvairius pašarinius miltus,
sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343, (8-680) 96778.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Kristina, Kristoforas, Kunigunda, Dargvilas, Dargvilė,
Kristupas.

2018 m. liepos 24 d.

MOZAIKA

liepos 25 d.
Jokūbas, Kargaudas, Aušrinė,
Kristoforas, Kristupas.

Jeruzalėje nuo Raudų sienos
atskilo didžiulis akmens luitas

liepos 26 d.
Joakimas, Ona, Daugintas, Eigirdė, Jokimas.
liepos 27 d.
Natalija, Panteleonas, Žintautas, Svalia, Sergijus.

mėnulis
liepos 24 - 27 d. priešpilnis.

anekdotas
- Ką žmona Kalėdų proga padovanojo?
- Nieko.
- Mhm... Irgi neblogas daiktas...
- Aha, o svarbiausia - vietos neužima.

oras
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Keturkojis pareigūnas Žakas vagį padėjo sulaikyti greičiau nei
pastebėta vagystė. 		
Kauno apskrities VPK nuotr.

Kaune penktadienio rytą vagis
sulaikytas anksčiau nei pastebėta vagystė, ir prie to stipriai prisidėjo keturkojis pareigūnas Žakas. Ankstyvą
penktadienio rytą apie 6.27 val., per
miesto vaizdo stebėjimo kameras
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai pastebėjo,
kaip T. Masiulio g., netoliese Kauno
marių, su dviračiu atvažiavęs asmuo
nuo greta stovinčio automobilio, ant

kurio buvo pritvirtinti dviračiai, kažką nuėmęs iškart pasišalino.
Pareigūnai nedelsiant reagavo ir
nuvyko nurodytu adresu. Prie bandžiusio pabėgti asmens paieškos prisidėjo ir Kauno apskr. VPK Patrulių
rinktinės kinologas Ramūnas Baltaplūkis su tarnybiniu šunimi Žaku.
Netoliese miško palikęs dviratį vyras
dar bandė bėgti, tačiau kinologo ir
tarnybinio šuns, vokiečio aviganio
Žako, dėka vos po 10 minučių vyras,
gimęs 1980 m., jau buvo sulaikytas.
Jam už smulkią vagystę pagal Administracinių nusižengimų kodeksą

pinigai neužsibus jūsų piniginėje,
nes išaugęs apetitas moderniems
daiktams, išvykoms skatins išlaidauti. Antra savaitės pusė bus kupina pavojų. Gresia ir nuostoliai, ir
avarinės situacijos. Savaitgalį vienokiu ar kitokiu būdu plėsite akiratį
arba savo žiniomis turtinsite kitus.
Galite gauti netikėtą pasiūlymą.
VĖŽYS. Ši savaitė skatins pradėti gyventi sveikiau, atsinaujinti,
keisti gyvenimo būdą ar labiau
plėsti akiratį, išmokti naujų dalykų.
Regis, nelabai seksis susikalbėti
su artimaisiais, kils nesusipratimų
dėl pinigų, pramogų, vaikų. Jeigu
nesate laisvi ir veliatės į meilės ryšius, kils rimtesnių problemų. Saugokite nuosavybę, venkite skubotų
sandorių. Savaitgalis gali sukelti
permainų, nuotykių, aistrų troškulį. Tikėtini stiprūs ir prieštaringi
jausmai, sukelti karšto pasimatymo. Galimos nemažos išlaidos.
LIŪTAS. Nerimo ir rūpesčių galite patirti per vaikus arba antrąją
pusę. Nepaisant nieko, karjeros ir
verslo reikalams taip pat teks atiduoti daug energijos. Turbūt gausite
informacijos, kuri gali jus rimtai
sukrėsti. Nelabai galite tikėtis pozityvių reakcijų iš savo pašnekovų,
ypač jei jie vyrai ar konkurentai.
Saugokitės provokacijų, traumų,
elektros iškrovos. Savaitgalį galite
susipainioti savo santykiuose ir prisidaryti nesusipratimų. Tačiau jeigu

ką tik patyrėte nemalonų įvykį ar
išpuolį, patirsite šiokį tokį palengvėjimą.
MERGELĖ. Šią savaitę jus
vargins abejonės, nepasitikėjimas
artimu žmogumi. Tačiau palanku
tvarkyti buitinius reikalus ir leisti
laisvalaikį gamtoje. Tik būkite atsargesni maudydamiesi vandens
telkiniuose. Būkite labai atsakingi,
priimdami sprendimus, susijusius
su vaikais, nuosavybe, paskolomis,
užsieniu. Iš užsienio galite gauti
nekokių naujienų. Po tam tikro sukrėtimo gali išryškėti gilūs meilės
jausmai. Savaitgalį būtinai imsitės
darbo, nors galbūt galėtumėte ilsėtis. Daugiau dėmesio pareikalaus
augintiniai.
SVARSTYKLĖS. Neskubėkite
sutikti su abejotinais pasiūlymais.
Turėtumėte stengtis ištaisyti neseniai padarytą klaidą, o ne prisidaryti naujų. Neskleiskite paskalų,
neiškraipykite gautos informacijos. Venkite įtampos darbe, sporte,
geriau padarykite per mažai nei
persistenkite. Jeigu draugų interesus iškelsite aukščiau už artimųjų,
grės nusivylimai. Savaitgalį galite
sulaukti netikėtų svečių ar pakvietimo į pramoginį renginį, pobūvį,
pasimatymą. Galbūt kažkuo nustebins romantiškai nusiteikęs asmuo
ar vaikai.
SKORPIONAS. Galite tikėtis
problemų, jei nepakankamai dėme-

Keturkojis pareigūnas Žakas
vagį padėjo sulaikyti greičiau
nei pastebėta vagystė
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horoskopai
AVINAS. Jums derėtų ypač pasirūpinti savo įvaizdžiu, higiena
ir manieromis. Tai visose srityse
lems ne mažiau už jūsų kompetenciją. Seksis neblogai, jei plečiate
akiratį, keliaujate. Tačiau pirkdami suvenyrus, kitus daiktus galite
kiek apsigauti. Atsargiai su technika, kelyje. Saugokite vaikus. Dėl
vaikų elgesio galimi nuostoliai.
Savaitgalį praleisite nenuobodžiai.
Kad ir ką norėtumėte veikti, rasite
draugišką kompaniją. Tik nederėtų
švaistytis tuščiais pažadais ir abejotinais patarimais.
JAUTIS. Ši savaitė žada keistų įvykių meilės srityje, šeimoje,
versle. Prieš investuodami į brangų
daiktą, gerai pasvarstykite. Venkite elgtis nesąžiningai ar pasiduoti sukčių įtakai. Jei esate išvykę
į užsienį, namo jus gali parginti
įvykiai namuose. Arba, atvirkščiai,
dėl sumaišties šeimoje skubėsite
išvykti ir prasiblaškyti. Visgi nekoks metas kelionėms, reikalams
su užsieniečiais. Problemų gali
kilti ir namuose. Saugokitės gaisro. Tačiau meilės fronte - saulėta ir
žavu. Virtuali pažintis žada naudą
arba meilės romaną.
DVYNIAI. Neišvengsite finansinių rūpesčių. Galite sudaryti
draudimo ar paskolos sutartį, testamentą arba tuo domėtis. Įmanomos
ir netikėtos pajamos. Tačiau jokie

gresia bauda iki trijų šimtų eurų.
Vėliau paaiškėjo, kad automobilio, ant kurio buvo prikabinti dviračiai, savininkas yra Vokietijos pilietis
(gim. 1981 m.), kuris net nebuvo spėjęs pastebėti, jog vienas iš pritvirtintų
dviračių liko be sėdynės. Apie vagystę vokietį informavo patys pareigūnai
sulaikę bėglį. Į Kauną atvykusiam
užsieniečiui iškart grąžinta ir pavogta
dviračio sėdynė.

Pirmadienį nuo Jeruzalėje esančios Raudų sienos atskilo didžiulis
akmens luitas, kuris krisdamas vos
nepataikė į šalia besimeldusią moterį. Po incidento vieną švenčiausių
judaistams vietų nuspręsta laikinai
uždaryti lankytojams.
Jeruzalės mero Niro Barkato
pranešime teigiama, kad „100
kilogramų sveriantis akmuo nukrito
šalia besimeldžiančios moters... jis
jos nekliudė“.
Meras „didžiu stebuklu“ pavadino faktą, kad per incidentą niekas
nenukentėjo.
Sekmadienį dešimtys tūkstančių
žydų maldininkų buvo suplūdę į
pagrindinę Raudų sienos esplanadą,
kurioje vyrai ir moterys meldžiasi
atskirai. Kaip ir kasmet, tikintieji
apraudojo biblinių laikų šventyklų
sugriovimą.
Pirmadienio incidentas įvyko prie
mažiau lankomos sienos dalies, kur,
priešingai žydų ortodoksų praktikai, vyrams ir moterims leidžiama
melstis kartu.
Izraelio aneksuotoje Rytų Jeruzalėje esanti Raudų siena yra švenčiausia vieta, kurioje leidžiama melstis
žydams. Maldininkai tiki, kad tai
- biblinės Antrosios šventyklos, kurią
70 m. sugriovė romėnai, atraminė
siena.
Kaune - „Sijonuotų dviračių“
paradas
Šeštadienio pavakarę Kaune,
Dainavos parke, prasidės „Sijonuotų dviračių“ paradas - „SkirtBike“,

sio skirsite finansiniams, materialiniams klausimams bei kitų žmonių
poreikiams. Svarbūs yra abipusiai
interesai, o ne vien jūsų nauda. Kai
kurios naujienos ar netikėti įvykiai
gali priversti jus nerimauti ar net
keisti svarbius planus ar įprastą gyvenimo eigą. Jei kur nors vyksite,
būkite atidūs už vairo. Saugokitės
ir neprognozuojamų žmonių, žaibo.
Didelių išgyvenimų teiks meilė. Savaitgalį pasimėgaukite namų ramybe arba išvažiuokite į gamtą.
ŠAULYS. Bus nelengva, jeigu esate neįprastoje situacijoje ar
dirbate neįprastą darbą. Jeigu jūsų
verslas susijęs su užsieniu, kelionėmis, galimi netikėtumai, kurie
nenudžiugins. Gali kilti būtinybė
susigrąžinti skolas ar pasiskolinti.
Pernelyg neįsismaginkite, žarstydami nelabai padorius komplimentus, abejotinas replikas bei pinigus.
Atsargiai kelyje. Savaitgalį jus gali
prisiminti, aplankyti mielas jums
žmogus arba būsite pakviesti į svečius. Bendraudami kontroliuokite
savo kalbą, saugokite svetimas paslaptis.
OŽIARAGIS. Nerimo šaltiniu
jums gali būti vaikai, pinigai, draudimas. Regis, teks pasirūpinti ir
nebaigtais darbais ar sveikatos problemomis. Venkite kontaktų su nedraugiškai nusiteikusiais asmenimis.
Galite pasiryžti kažkokiai permainai,
išėjimui iš komforto zonos. Meilės

kuris baigsis koncertu parke.
Anot organizatorių ir idėjos palaikytojų iš projekto „Kaunas 2022“
bendruomenių laboratorijos „Fluxus
Labas“, Dainava yra tankiausiai
apgyvendintas Kauno rajonas,
tad tikimasi, jog šis renginys bus
paskatinimas daugybei miesto moterų dažniau naudotis dviračiais ir
taip galbūt su vyrais dviratininkais
sumažinti transporto spūstis gatvėse
bei automobilių statymo kiemuose
problemą.
Pirmą kartą „Sijonuotų dviračių“
paradas buvo surengtas 2010 metais
Bukarešte, Rumunijoje. Tuomet čia
važiavimas dviračiu į darbą buvo
vertinamas kaip žygdarbis, ypač elegantiškoms moterims.
Kaune, kaip skelbia miesto
savivaldybė, dviratininkės - pasipuošusios damos - nusiteikusios
„LikeBike“ iniciatyvą papildyti
socialine žinute, kviečiančia prisiminti, kad judėjimas yra laisvė, o
Kaunas - dviračiams draugiškas,
pilnas iniciatyvių žmonių miestas.
Į uostamiestį vėl „Parbėgs
laivelis“
Ketvirtadienį Klaipėdoje prasidės
ir keturias dienas truks 12-asis tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg
laivelis“.
Valstybės šimtmečiui skirtas
„Parbėg laivelis“ klaipėdiečius
ir miesto svečius kvies į gausybę
renginių - koncertus, jomarką, parodas, tautinio kostiumo pristatymus,
pasidainavimus, giedojimų popietę,
edukacinius užsiėmimus, susitikimus, šokių vakarus.
Festivalyje dalyvaus folkloro
ansambliai iš Estijos, Ispanijos,
Kroatijos, Latvijos, Makedonijos,
Rusijos, Serbijos, Suomijos, Ukrainos ir Lietuvos regionų.
Festivalio renginiai vyks Klaipėdos senamiesčio erdvėse, Dramos
teatre, Klaipėdos universiteto Botanikos sode, laivų ir keltų deniuose.
Festivalį rengia Klaipėdos miesto
savivaldybės Etnokultūros centras.
Visi renginiai nemokami.

-ELTA

reikalams tai gali išeiti į naudą. Savaitgalį jus labiausiai turėtų džiuginti
meilės sritis arba kelionės, su grožiu,
turizmu susijęs verslas ir pan. Virtualus romanas gali virsti realiu, jeigu
tik įvyks realus pasimatymas.
VANDENIS. Ši savaitė bus gana
prieštaringa. Įtakingo ar galinčio
padėti finansiškai žmogaus dėmesys teiks vilčių. Tačiau atrodys, kad
kažkas griauna planus. Jus gali suklaidinti, įvelti į avantiūrą ar provokaciją. Nedidinkite konfrontacijos,
neerzinkite konkurentų savo išsišokimais. Lengva išprovokuoti aštrų
konfliktą. Saugokite savo reputaciją, santykius, nuosavybę. Savaitgalį
pasistenkite atsipalaiduoti malonioje aplinkoje ar gamtoje. Regis, domins gražūs daiktai, meno kūriniai.
Galite kažką įsigyti.
ŽUVYS. Dažnai būsite išsiblaškę, nenuoseklūs ir nekantrūs.
Optimizmą keis rankų ir nosies
nukabinimas, ir atvirkščiai. Nepalanku skųstis, liežuvauti, veidmainiškai manipuliuoti. Galite netekti
to pasitikėjimo, kuriuo kol kas
disponuojate. Kita vertus, galbūt
sublizgėsite talentais, žavesiu arba
įsimylėsite. Atsargiai kelyje ir vandenyje. Savaitgalį būsite nusiteikę
romantiškai, meniškai ar net mistiškai. Turbūt jums norėsis ramios
užuovėjos nuo šurmulio, žmonių
gausos. Jeigu tokią rasite, išties gerai pailsėsite.

