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šiupinys
Muzika. Anykščių ligoninėje rugpjūčio 29 dieną, 10 val. vyks klasikinės muzikos koncertas. Anykščių
ligoninė prisijungė prie projekto
„Muzika ligoninėse“. Pacientams
koncertuos Lietuvos ir užsienio atlikėjai.

Lukas PAKELTIS, liberalas:
„jei seniūnui pačiam neužtenka
drąsos pasitraukti - sprendimą
turėtų priimti jo darbdavys“

Rubikių ežeras pasiglemžė
vidmantas.s@anyksta.lt
antrąją auką
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Knygos. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius
Romas Kutka Lietuvos radijui sakė,
kad didžiąją dalį bibliotekos knygų
galima tiesiog nurašyti.„Apie 85
procentus bibliotekos knygų fondo
galima būtų drąsiai nurašyti, nes pagal tarptautines rekomendacijas kas
penkeri metai fondą reikia atnaujinti. Mums toli iki to, tad remiamės
asmeninėmis bibliotekomis, kurias
mums dovanoja gyventojai“, – pasakojo R. Kutka.
Užduotis. Anykštėnė Marijona
Fergizienė nusprendė patikrinti, ko
vertas yra Anykščių rajono mero
Kęstučio Tubio patarėjas, Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas
Dominykas Tutkus.„Žiniasklaidoje
buvo paminėta, kad valstiečių meru
gali būti mero patarėjas D.Tutkus.
Parašiau jam laišką, patikrinsime,
jis to vertas ar ne”, - ,,Anykštą” informavo M.Fergizienė.Mero patarėjo ji prašo išsiaiškinti, kur UAB
,,Anykščių komunalinis ūkis” padeda daugiabučių administravimui iš
gyventojų surinktas lėšas.

Nuskendęs panevėžietis maudėsi Rubikių ežere ties Kriokšliu.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Angelų muziejui suteikė daugiau mistikos
Pernai Anykščių rajone ženkliai sumažėjo turistų. Nepaisant
to, Anykščių menų centras surado būdų, kaip išgyventi – parengė
daugiau projektų, praplėtė parduodamų suvenyrų asortimentą.

Atostogos. Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis atostogauja. Jo
atostogos truks beveik visą rugpjūčio mėnesį – nuo rugpjūčio 1 iki 24
dienos. Per atostogas K.Tubis žada
aplankyti Anglijoje gyvenančio sūnaus šeimą.
Mušė. Šeštadienį 19 val. 48 min.
Kurklių sen. Kurklių II k., Antakalnio g., neblaivus (nustatytas 2,68
prom. girtumas) vyras (g. 1982
m.) smurtavo prieš tėvą. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos aps. VPK
areštinę.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų
ar kitomis progomis. Sveikinimo
kaina – 20 eurų.

Anykščių menų centro direktorius Tomas Tuskenis teigia, kad
viena svarbesnių jo praėjusių metų iniciatyvų – Angelų muziejaus atnaujinimas.

Anykščių populiarumas
sumažėjo
„Lyginant su ankstesniais metais ženkliai sumažėjo lankytojų
skaičius. 2017 m. Menų centrą
aplankė 48 368 lankytojai. (2015
m. – 70 400, 2016 m. – 70 937
lankytojai). Jei 2015–2016 m.
Anykščiai buvo labai populiarūs tarp turistų, tai ataskaitiniais
metais lankytojų skaičius sumažėjo“, - veiklos ataskaitoje rašo
T.Tuskenis.
Pasak Anykščių menų centro
direktoriaus T.Tuskenio, mažiau
lankytojų sulaukė ir Anykščių Šv.
apaštalo evangelisto Mato bažnyčios bokšte įrengta apžvalgos aikštelė – į ją kopė 31 701 lankytojas.
Didžioji dalis lankytojų apsilankė
šiltuoju metų laiku Sulaukta ir
ženkliai mažesnio užsienio turistų
skaičiaus – apsilankė 1 779 užsieniečiai (2015 m. – 6 200, 2016 m.
– 6 516 užsieniečių. Jų geografija
labai marga. Tačiau daugiausiai,
kaip ir pernai, užsienio turistų atvyko iš Latvijos. Angelų muziejuje-Sakralinio meno centre pernai
apsilankė 13 339 lankytojai.
„Jau 2015 metais išryškėjusi

Šeštadienio vakarą Rubikių
ežere nuskendo vyras. Jo kūnas rastas tik sekmadienį.
Nuskendęs vyriškis - 1989 m.
gimimo panevėžietis.
Skenduolis rastas vos 20 m. nuo
kranto, 2-3 metrų gylyje, ties Kriokšlio kaimu. Vyriškis maudėsi ir
neapskaičiavo savo jėgų.
Dėl žūties pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Ar nuskendęs vyras buvo
blaivus, Anykščių rajono policijos
viršininkas Rimantas Čepulis teigė kol kas negalįs pasakyti.
Šią vasarą Rubikių ežeras nusinešė jau antro vyriškio gyvybę.
Birželio 29-ąją, apvirtus valčiai,
ežere nuskendo 1989 m. gimimo
marijampolietis. Kartu su juo valtimi plaukusi mergina dėvėjo gelbėjimosi liemenę, todėl jai pavyko
išsigelbėti.
Šiemet Lietuvoje ugniagesiai
gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė per 100 nuskendusių žmonių, iš jų 4 vaikus. Daugiausia
žmonių nuskendo Kauno ir Vilniaus apskrityse.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
tendencija, kad vis daugiau Menų
centre lankosi pavienių lankytojų,
šeimų, pasitvirtino ir 2017 metais.
Grupėmis dažniausiai važiuoja
senjorai, pastebimas sumažėjęs
moksleivių grupių skaičius“, - pastebėjo T.Tuskenis.
Rengė daugiau edukacinių
užsiėmimų
Pernai Anykščių menų centre
daugiau surengta edukacinių užsiėmimų, paruošta nauja programa
„Aš – iliustratorius“. Iš viso surengti 53 edukaciniai užsiėmimai,
į kuriuos atvyko moksleiviai iš
įvairių Lietuvos miestų. Vyko edukaciniai užsiėmimai, skirti Anykštijos bendruomenei, kuriuos vedė
profesionalūs dailininkai.
Pernai Anykščių menų centras
lankytojus pakvietė į 65 renginius.
Muziejaus fondas plėtėsi
Per praėjusius metus Angelų
muziejaus fondas pasipildė 45
eksponatais.
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Derlius trečdaliu mažesnis,
kainos augs

spektras
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Rajono ūkininkai baigė nuimti žieminių kultūrų derlių ir dabar
pjauna vasarinius miežius ir rapsus. Orai javapjūtei palankūs,
tačiau derlius nedžiugina - jis trečdaliu, o kai kurių ūkininkų
skaičiavimu, beveik perpus mažesnis negu pernai ar kelerių metų
vidurkis. Pasėliams pakenkė gegužės ir birželio mėnesių sausra, o
dabar ūkininkai su viltimi žvelgia į prasidėsiančią sėją.

Ūkininkas Romualdas Kubaitis šiųmečio derliaus parduoti neskuba.
Pasak Anykščių rajono Žemės
ūkio skyriaus vedėjo Virmanto Velikonio, šiemet javapjūtė
vyksta sklandžiai ir jau artėja
į pabaigą. „Praeitą savaitę ūkininkai baigė pjauti žieminius
rapsus, kviečius, rugius ir jau
pradėjo vasarinių rapsų, miežių
pjūtį, - pastebėjo V. Velikonis.
– Deja, derlius nedžiugina, jis
trečdaliu, o kai kurių ūkininkų
skaičiavimais, beveik perpus
mažesnis nei pernai. Deja, per-

nai dėl įmirkusių dirvų dalis derliaus liko nenuimta. Ūkininkai
jau rūpinasi sėja, metas dirvos
ruošimui dabar palankus“.
Pjūtį baigia ir buvęs Anykščių
ūkininkų sąjungos vadovas Romualdas Kubaitis. Jis teigia šįmet
prikūlęs beveik perpus mažiau
grūdų nei jo ūkio daugiametis
vidurkis. Pasak jo, beje, auginančio daugiau kaip 30 hektarų
dar nenukultų pupų, pernai rudenį pavyko apsėti vos pusę laukų,
o šiemet pasėtą vasarojų, kurio
derlius ir šiaip jau visada mažesnis, užklupo sausra. „Vakar gerai
nulijo, balos dar šiandien laukuose telkšo (kalbėjomės vakar,
aut. past.), tai pagerino sąlygas
dirvos dirbimui. Šią savaitę jau
sėsiu žieminius rapsus, - sakė
ūkininkas, viltingai žvelgiantis į
ateitį ir manantis, kad dveji iš eilės tokie nepalankūs žemdirbystei metai dalį ūkininkų gali priversti bankrutuoti, jiems sunku
tesėti įsipareigojimus grūdų supirkėjams. Žemdirbystės naujienomis besidomintis R. Kubaitis
pastebėjo, kad dievulis sausros

Penktadienį prie Agrokoncerno grūdų supirkimo punkto sukiojosi vos vienas kitas grūdus atvežęs ūkininkas.
Autoriaus nuotr.
ar liūčių nepašykštėjo ir kaimyninėms valstybėms, tad grūdai
šiemet bus brangūs, nes sunku ir
gyvulių augintojams. Antai kai
kurie vokiečių ūkininkai pjauna
gyvulius, nes neturi kuo jų šerti,
nuo gamtos stichijų nukentėjo
Skandinavijos, Ukrainos, Rusijos ir kitų valstybių žemdirbiai.
Derlių Romualdas Kubaitis sandėliuoja savo ūkyje: turi
džiovyklą, bokštą ir laukia, kada
grūdų supirkimo kainos bus
pakankamai aukštos. Pašnekovo nuomone, jos ūkininkams
palankia linkme kyla kasdien.
„Lyginant su praeitais metais,
miežiai pabrango apie 40 eurų,

žieminių kultūrų grūdų - 20 – 30
eurų ir kyla vos ne kasdien,“ –
sakė ūkininkas, ragindamas ir
kitus ūkininkus neskubėti parduoti šiųmečio derliaus.
Prie Piktagalio kaime įsikūrusio Agrokoncerno grūdų supirkimo punkto penktadienį sukiojosi
vos vienas kitas grūdus atvežęs
ūkininkas. „Derlius dvigubai mažesnis nei įprasta, - sakė grūdus
į šį elevatorių atvežęs ūkininko
Virginijaus Raškevičiaus sūnus
Tadas. – Parduoti grūdus eilėje
laukti netenka. Savaime suprantama, kad jeigu yra kur sandėliuoti, tai su grūdų pardavimu
verta palaukti geresnių laikų“.

Vaikų lopšeliuose –darželiuose laisvų
vietų nėra
Anykščių vaikų lopšelyje – darželyje „Spindulėlis“ nuo rugsėjo pradės veikti nauja vaikų lopšelio grupė. Dėl šios priežasties
vaikų lopšelyje – darželyje Anykščių rajono Taryba patvirtino
didžiausią leistiną darbuotojų skaičių. Auklėtojo padėjėjo pareigybė „Spindulėlyje“ įsteigta dėl vieno vaikų lopšelį –darželį
lankančio ugdytinio.
„Šiuo metu minėto darželio
jau esamą grupę lanko ugdytinis,
kuriam nustatyti labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ir kuriam Pedagoginės psichologinės

tarnybos rekomenduota teikti
specialiojo pedagogo, psichologo bei mokytojo padėjėjo pagalbą. Siekiant šią pagalbą užtikrinti, reikalinga darželyje įsteigti

mokytojo padėjėjo pareigybę“,
- Anykščių rajono Tarybą informavo Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė.
Naujai įsteigtoje vaikų lopšelio
grupėje bus 1,64 auklėtojo ir viena auklėtojo padėjėjo pareigybė,
dėl to „Spindulėlyje“ pareigybių
skaičius išaugs iki 35,11 – kos
(didės 3,39 pareigybėmis).
Šioms pareigybėms finansuoti
iš Anykščių rajono biudžeto nuo
rugsėjo mėnesio iki metų pabai-

gos reikės papildomų 10 551
Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sumokėti.
Anykščių rajono savivaldybės
duomenimis, Anykščių mieste
veikiančius keturis vaikų lopšelius – darželius lanko 402 vienerių – penkerių metų vaikai.
Gegužės 1 dienos duomenimis,
nė viename iš jų nebuvo laisvų
vietų.

-ANYKŠTA

Emigracija keičia ir laidojimo papročius
Lietuviai ima nebesureikšminti atsisveikinimo su mirusiais. Tai
rodo praėjusių metų pabaigoje tarptautinės rinkos tyrimų bendrovės „Berent“ atliktas visuomenės nuomonės tyrimas. Tyrimo
metu buvo apklausta 1012 respondentų.

Lietuvoje kelių dienų šarvojimas, naktinis budėjimas prie mirusiojo kūno, raudos keliauja užmarštin – 63 proc. gyventojų linkę
į modernesnį artimojo išlydėjimą,
ir tik vos 7 proc. nesutinka atsisakyti tradicijų.
Viena pagrindinių laidotuvių
tradicijų, įprastai trunkanti 1-2 dienas, yra šarvojimas. Artimojo išlydėjimas vis dar priimtiniausias šar-

vojimo salėje (taip teigia 80 proc.
apklaustųjų). 65 proc. apklaustųjų
nepriimtinas laidojimas be atsisveikinimo.
Atsisveikinimą velionio namuose ar kitoje mirusiajam brangioje
vietoje rinktųsi 47 proc. gyventojų,
atsisveikinimą jau po kremavimo
(su palaikais urnoje, be šarvojimo)
būtų linkę rinktis 44 proc. tautiečių.

O mirusiojo išlydėjimas į paskutinę kelionę gamtoje (parke, sodyboje, miško paunksnėje) ar kavinėje
atrodo nepriimtinas atitinkamai 38
proc. ir 39 proc. respondentų. Tiesa,
ties šia vieta nuomonės pasiskirstė
maždaug po lygiai – kiek daugiau
nei trečdaliui (35 proc.) toks būdas
atrodytų priimtinas, o likusieji tiesiog neturėjo nuomonės. Vis dėlto
naujos atsisveikinimo vietos labiausiai nepriimtinos atrodo vyresnio
amžiaus žmonėms – taip nurodo
beveik pusė 50-74 m. amžiaus respondentų.
60 proc. respondentų norėtų vi-

sus rūpesčius patikėti laidotuvių
paslaugas teikiančioms įmonėms.
Pasak apklausą užsakiusio ritualinių paslaugų centro „Rekviem“
darbuotojų, tokia paslauga dažniau linkę pasinaudoti ir emigrantai iš Lietuvos, kurie, staiga netekę
artimojo, iki grįžimo į šalį visus
rūpesčius patiki laidotuvių planuotojui. Jie ir dažniau pageidauja
atsisveikinti ne tokioje formalioje
aplinkoje, ir kad atsisveikinimas
būtų kiek įmanoma mažiau dramatiškas.

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

Pagal pranešimą spaudai

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

Tyrimas. Prezidento Algirdo
Brazausko našlės Kristinos Brazauskienės sūnus ir sostinės „Draugystės“ viešbučio vadovas Ernestas Butrimas dėl nekilnojamojo
turto operacijų Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) įtariamas
apgaulingu apskaitos tvarkymu ir
neteisingų duomenų apie pajamas,
pelną ar turtą pateikimu. Įtariama,
kad viešbučio vardu įsigijus, o vėliau pardavus nekilnojamąjį turtą
Jungtinėse Amerikos Valstijose, į
Lietuvos valstybės biudžetą nebuvo sumokėta beveik 40 tūkst. eurų
pelno mokesčio, pranešė su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba
atliktą tyrimą baigusi Generalinė
prokuratūra. Pareigūnai vertindami naujienų portale 15min.lt pasirodžiusią informaciją apie galimą
neteisėtą praturtėjimą nustatė, kad
Vilniuje veikiantis „Draugystės“
viešbutis 2010 metais Floridos
valstijoje įsigijo prabangų nekilnojamąjį turtą, o 2013 metais – dar
vieną nekilnojamąjį turtą. FNTT,
bendradarbiaudama su JAV partneriais, išsiaiškino, kad 2016 metais abu Floridoje turėti brangūs
nekilnojamojo turto objektai buvo
parduoti kone dvigubai brangiau ir
gautas pelnas siekia daugiau kaip
200 tūkst. eurų.
Vizitas. Užsienio reikalų ministras pirmadienį pradeda vizitą Gruzijoje, mininčioje dešimtąsias karo
su Rusija metines.
Tuo pačiu metu Gruzijoje lankysis Lenkijos ir Latvijos užsienio
reikalų ministrai Jacekas Czaputowiczius (Jacekas Čaputovičius) ir
Edgaras Rinkevičius bei Ukrainos
vicepremjeras Pavlo Rozenka.
Mirtys. Lietuvoje žuvusiųjų
keliuose skaičius perkopė šimtą – po savaitgalio avarijų aukų
skaičius išaugo iki 103. Lietuvos
kelių policijos tarnybos duomenimis, rugpjūčio pirmąjį savaitgalį,
penktadienį–sekmadienį, šalies
keliuose įvyko 53 eismo įvykiai,
kuriuose nukentėjo žmonės.
Žuvo 4 eismo dalyviai: 3 vairuotojai, 1 pėsčiasis, 1 dviračio
vairuotojas.
Sužeisti 63 žmonės, iš jų – 7
nepilnamečiai (3 keleiviai, 2 dviračių ir 1 mopedo vairuotojai –
pastarajam 17 metų, 1 pėsčiasis).
Įvykiuose daugiausia sužeista
vairuotojų – 26 (4 motociklų, 3
mopedų) ir keleivių – 19. Taip
pat nukentėjo 10 pėsčiųjų (4 –
pėsčiųjų perėjose) bei 8 dviračių
vairuotojai. Praėjusiais metais
tomis pačiomis dienomis buvo
užregistruoti 32 eismo įvykiai,
žuvo 2 žmonės, 37 buvo sužeisti
(8 nepilnamečiai). Dėl neblaivių
vairuotojų kaltės buvo įvykę 2
įvykiai.
Žemės drebėjimas. Indonezijos saugumo ir gelbėjimo tarnybų darbuotojai pirmadienį skuba
padėti žmonėms, nukentėjusiems
nuo Lomboką ir aplinkines salas
supurčiusio naujo galingo žemės
drebėjimo, nusinešusio mažiausiai 91 žmogaus gyvybes.
Be to, stiprūs pakartotiniai
smūgiai dar labiau kursto baimę
saloje, vos prieš savaitę nukentėjusioje nuo ankstesnio stipraus
drebėjimo.
Gelbėtojai ieško gyvų likusių
žmonių sugriuvusiuose namuose,
mečetėse ir mokyklose. Per sekmadienio vakarą įvykusią nelaimę sugriuvo tūkstančiai pastatų.
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spektras
Žaibas. Suomijos rytuose du
broliai buvo rasti negyvi prie savo
vasarnamio, o pareigūnai kelia
prielaidą, kad jie žuvo nuo žaibo
iškrovos, kai kūreno pirtį, šeštadienį pranešė policija.
1950 ir 1953 metais gimę broliai kartu su seserimi penktadienį
vakare atvyko į savo sodybą Jūkoje – apie 3,2 tūkst. gyventojų
turinčiame miestelyje Šiaurės Karelijos regione. Kai vyrai išėjo užkurti pirties, lauke pasigirdo labai
garsus trenksmas. Iš namo išbėgusi moteris rado brolius gulinčius
ant žemės. Taip pat buvo pažeista
netoliese auganti eglė. Policijos
nuomone, žaibas trenkė į medį, o
drėgna žeme pasklidęs galingas
elektros išlydis vyrams buvo mirtinas.
Keliautojas. Rusijos Tolimuosiuose Rytuose sulaikytas amerikietis, atplaukęs į šalį valtimi iš
Aliaskos, tebelaikomas ligoninėje.
„Jis iš tikrųjų yra pas mus, užkrečiamųjų ligų skyriuje. Jam viskas
gerai“, – naujienų agentūrai „Interfax“ pranešė vienas klinikos
atstovas.
Anot jo, kol kas nežinoma, kada
amerikietis bus išrašytas iš gydymo įstaigos. Anksčiau pranešta,
kad Rusijos pasieniečiai trečiadienį Čiukčių autonominėje apygardoje sulaikė Aliaskos sostinės Ankoridžo gyventoją Johną Martiną
(Džoną Martiną), valtimi pasiekusį
Rusijos krantus. Pats keliautojas tikina, jog norėjo nuplaukti į Kiniją.
Tragedija. Šveicarijos kalnuose
nukritus senoviniam Antrojo pasaulinio karo laikų orlaiviui, galimai žuvo iki 20 žmonių, sekmadienį pranešė vietos žiniasklaida.
Naujienų
agentūros
ATS
duomenimis,kolekcinis lėktuvas
„Junker JU52 HB-HOT aircraft“,
pagamintas vokiečių 1939-aisiais,
priklauso su Šveicarijos oro pajėgomis ryšius palaikančiai bendrovei „JU-Air“.
Minėjimas. Hirošimoje pirmadienį vėl suskambo varpas, Japonijai minint pirmojo pasaulyje
atominio bombardavimo 73-ąsias
metines, o miesto meras perspėjo,
kad pasaulyje stiprėjantis nacionalizmas kelia pavojų taikai.
Dangus virš Hirošimos taikos
memorialo buvo giedras – kaip ir
ankstų 1945 metų rugpjūčio 6-osios rytą, kai amerikiečių bombonešis B-29 numetė savo pražūtingą
krovinį ant uostamiesčio, kuriame
buvo nemažai karinių objektų. Atominės bombos sprogimas nusinešė
iš viso 140 tūkst. žmonių gyvybių.
Hirošimos meras Kazumi Matsui
(Kadzumis Macujis), per kasmetinę ceremoniją stovėdamas parke,
įrengtame šalia sprogimo epicentro, vėl paragino pasaulį atsisakyti
branduolinių ginklų ir perspėjo dėl
kylančios nacionalizmo grėsmės.
Lobis. Gruzijos archeologai senovinio miesto tvirtovės Samšvildės griuvėsiuose šalies pietuose
šeštadienį aptiko XII–XIII amžiaus aukso ir bronzos monetų
lobį. Kaip pranešė Gruzijos nacionalinė kultūros paveldo apsaugos
agentūra, monetos buvo rastos
medinėje dėžėje, paslėptoje po
vienų iš citadelės patalpų grindimis. Iš viso buvo aptikta per 270
monetų: valant jas paaiškėjo, kad
bent trys yra Gruzijos monarchų
laikų.
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Abejojama, ar gyventojams pakaks
lėšų prisijungti prie nuotekų tinklo
Gyventojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų gyvenvietėse tapo svarbia tema šalyje po to, kai pernai Europos Komisija pradėjo prieš Lietuvą pažeidimo procedūrą, dėl kurios šaliai gresia milijoninės baudos. Kiek neprisijungusių prie nuotekų
tinklų gyventojų yra Anykščių rajone – nežinia. UAB „Anykščių
vandenys“ direktoriaus pavaduotojo Alvydo Gervinsko teigimu,
bendrovė tokios statistikos neveda.

UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas Alvydas
Gervinskas sakė, kad iki rudens prie centralizuotų nuotekų tinklų bendrovė nemokamai prijungs 118 vartotojų.
„Mes prijungimus prie centralizuotų nuotekų tinklų darome tada,
kai to prašo patys gyventojai. O
šiuo metu yra skirtos valstybės
biudžeto lėšos – 100 000 Eur ir
savivaldybės lėšos – iš viso apie
140 000 Eur gyventojus prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungti
nemokamai. Už šiuos pinigus pla-

komentarai

nuojame prijungti 118 vartotojų
Anykščių mieste iki lapkričio 15
dienos“, - „Anykštai“ sakė A. Gervinskas.
Vyriausybės nutarimo projekte
numatyta, kad aglomeracija laikoma urbanizuota teritorija, kurioje
gali susidaryti 2 tūkst. gyventojų
atitinkanti tarša.

Pas mus žmonės darbo netenka už
daug menkesnius prasižengimus.
O jei seniūnui pačiam neužtenka
drąsos pasitraukti - sprendimą turėtų priimti jo darbdavys“.

Svarstys ir
partija

Lukas PAKELTIS, liberalas:
,,Manau, kad turėtų būti sudėtinga toliau dirbti kaip niekur nieko.
Nuobauda - pastaba ar papeikimas - čia nieko nepakeis. Garbingiausia būtų pačiam seniūnui
pasitraukti iš pareigų, nelaukiant
komisijos išvadų. Seniūnas, kaip
nekaip, yra vadovaujantis asmuo.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
reikia sumažinti skurdą, kad būtų
galima centralizuoti vandens tiekimą bei nuotekų šalinimą. Anot
Vyriausybės vadovo, nors vandens
tiekimo bendrovės savo lėšomis
įrengs vamzdynus šalies gyventojams, neaišku, ar patiems gyventojams pakaks lėšų savo namuose
įsirengti nuotekų tinklus. Aplinkos
ministras Kęstutis Navickas, parlamentaro Gintaro Vaičekausko
paklaustas, kaip visgi gyventojai
bus priversti įsirengti vandentiekį
savo namuose, kad būtų išvengta
EK baudos, teigė, kad komunikacijos iki namų bus tiesiamos nemokamai.
Vyriausybė nusprendė įtvirtinti nuostatą, kad žmonės privalo
prisijungti prie nuotekų tinklų.
Tačiau posėdyje Europos teisės
departamento generalinis direktorius Deividas Kriaučiūnas atkreipė
dėmesį, kad tokių pastangų gali
nepakakti, nes EK reikalavimai
yra griežtesni.
Taip pat siūloma, kad tokiose
teritorijose nuotekų ir geriamojo
vandens tinklai būtų centralizuoti,
išskyrus atvejus, kai tai padaryti
yra labai brangu arba tai neduos
naudos aplinkai.
Jeigu gyventojai atsisakytų, kad
nuotekų tvarkytojai įrengtų infrastruktūrą, tai reikėtų daryti savo lėšomis. Tais atvejais, kai jie neprisijungtų prie centralizuotų tinklų,
grėstų baudos iki 100 eurų.

Bausti negalima pasigailėti...

Anykščių seniūnas, socialdemokratas Eugenijus Pajarskas policijos pareigūnams įkliuvo neblaivus prie vairo. Tuomet ,,Anykštai“ jis aiškino, kad ,,su spaudimu kažkas buvo. Kažkas su sveikata buvo, gal virškinimas sustojęs ar panašiai.”
Anykščių savivaldybės administracijos direktorius Audronius
Gališanka dėstė, kad E.Pajarsko elgesį svarstys komisija. Beje,
A.Gališanka yra seniūno žmonos, savivaldybės administracijos
darbuotojos Audronės Pajarskienės pusbrolis.
Anykščių rajono tarybos narių klausėme, ar, jų nuomone,
E.Pajarskas gali turėti vilties išlikti seniūno poste.

Turėtų
pasitraukti pats

„Pas mus tokia aglomeracija yra
Anykščių mieste, kuriai priklauso
Ažuožeriai ir Elmininkai. Dabar
ES lėšomis yra pakloti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai“, sakė A. Gervinskas.
Paklaustas, ar realu, kad kada
nors vidury rajono laukų stovinti
gryčelė su lauko tualetu būtų prijungta prie centralizuotų nuotekų
tinklų, A. Gervinskas sakė: „Jeigu
stovi vidury laukų ir reikėtų nuotekų tinklus tiesti 300 ar 400 metrų
– tikrai nerealu. Vertinant nuotekų tinklų nutiesimo ir jų surinkimo kainą, atsipirkimo absoliučiai
nėra“.
Europos Komisija dėl per didelio Lietuvos gyventojų, neprisijungusių prie centralizuotos nuotekų
sistemos, skaičiaus pažeidimo
procedūrą pradėjo praėjusių metų
vasario 15 dieną.
Pagal Europos Sąjungos Miestų nuotekų direktyvą, 58 Lietuvos
gyvenvietėse ir miestuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 2 tūkst.
žmonių (aglomeracijose), ne mažiau nei 98 proc. nuotekų turi būti
tvarkoma centralizuotose nuotekų tvarkymo sistemose, o likę ne
daugiau nei 2 proc. nuotekų - individualiose nuotekų tvarkymo
sistemose, kurios turi atitikti reikalavimus.
O Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis suabejojo, ar šalies
gyventojai išgalės prisijungti prie
centralizuotų nuotekų tinklų ir
atsisakyti lauko tualetų. Anot jo,

Dainius ŽIOGELIS, socialdemokratas:
,,Nesu aš ,,veryganas“, tačiau

jeigu man taip atsitiktų - greičiausiai traukčiausi iš pareigų. Valstybės tarnyboje neturėtų būti toleruojamas toks požiūris. Kita vertus,
aš abejoju, ar jis gali likti darbe
jau vien dėl pareigybinių nuostatų. Seniūnas lyg ir privalo turėti
B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Socialdemokratų partijos
Anykščių skyriaus etikos komisija
svarstys E.Pajarsko poelgį ir teiks
pasiūlymą, kokią skyriaus tarybai
nuobaudą jam taikyti. Tačiau koks
etikos komisijos sprendimas bebūtų, akivaizdu, kad tai yra ir partijos
vardo žeminimas“.

Teises pragėrusį
apsauginį
atleistų

Nori pasikalbėti

Vaidutis ZLATKUS, Darbo
partijos atstovas:
,,Nėra geras variantas, bet reikia
išsiaiškinti, su juo pačiu pakalbėti.
Ar prie butelio!? Na, ne. Ne prie
butelio. Man pačiam alkoholio
tema nėra aktuali. Nėra gerai taip
elgtis, kaip pasielgė E.Pajarskas“.

Raimundas
RAZMISLAVIČIUS, partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ atstovas:
,,Kadangi aš nesu rajono vadovas - negaliu atsakyti. Reikia
išsiaiškinti visas aplinkybes. Jau
vien dėl teisių yra problema. Jeigu
teises prarastų mano darbuotojas,
kuriam pagal pareigybę privaloma
vairuoti - aš jį arba atleisčiau iš darbo, arba perkelčiau į kitas pareigas.
Sakot, ne tik teisės svarbios, bet ir
nepriekaištinga reputacija... Bet ta
reputacija juk plačiau vertinama.
Kokiais faktoriais remiantis ji vertinama? Nežinau valstybinės politikos, kokiais atvejais tarnautojas turi
prarasti darbą. Tačiau toks atvejis,
kuris atsitiko, yra skausmingas dalykas“.

-ANYKŠTA

IŠ ARTI
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Angelų muziejui suteikė daugiau mistikos
(Atkelta iš 1 p.)
„Medalininkas Jonas Žukas padovanojo medalį „Utena“ ir nežinomo
XVIII a. pabaigos meistro nukaltą
žvakidžių kompoziciją su angelais.
Specialiai muziejui angelą sukūrė
vienetinius darbus kuriantis juvelyras iš Italijos Franco Coccopalmeri. Kartu su juvelyru Anykščiuose
lankėsi meno kritikas Andrea Del
Castello. Jis muziejui padovanojo
F. Coccopalmeri sukurtą Roccaraso
miestelio simbolį – L’ Angelo Custode. Antrojo pasaulinio karo metu
visas Roccaraso miestelis buvo sugriautas, o bažnyčios griuvėsiuose
išliko nuolauža su nepažeistu angelo
atvaizdu. Šis angelas tapo miestelio
simboliu. Muziejuje lankėsi ir Italijos ambasadorius Stefano Taliani De
Marchio su menininke Vittoria Lepore ir muziejui padovanojo „Mėlynąjį angelą“. Į Anykščių menų centro
kvietimą dovanoti angelus muziejui
atsiliepė ir Rusijos Ambasada, padovanojusi Evgenij Pečerskij grafikos
darbą „Ateinantis angelas“ ir Liev
Michailovič Šierstianoj paveikslą
„Angelas dykumoje“. Dailininkas
Valerijus Bodiajus akvareles atsiuntė iš Anglijos, Lenkijos dailininkė
Eva Pohlke padovanojo paveikslą
„Susimąstęs angelas“, grafikė Si-

savaitgalio diskusija

gutė Chlebinskaitė padovanojo Mariaus Jonučio skulptūrų“, - veiklos
ataskaitoje rašė T.Tuskenis.
Anykščių
Koplyčia-Pasaulio
anykštėnų kūrybos centras taip pat
papildė savo fondą – gavo iš skulptoriaus, medalininko Jono Žuko 25
medalius.
Rengė unikalius projektus
Pernai Anykščių menų centras
įgyvendino nemažai projektų, kuriuos direktorius T.Tuskenis pavadino „unikaliais“.
„Penktąjį kartą surengtas festivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“. Paraiškos teiktos Lietuvos
kultūros tarybai (gauta 4500 Eur)
ir Anykščių r. savivaldybei (gauta
3000 Eur). Festivalio metu klasikinės muzikos gerbėjams pasiūlyta
įdomi ir įvairi programa.
Lietuvos kultūros tarybos finansuotas (3200 Eur) tęstinis projektas
„Meno Taku“ vyksta jau šeštus metus. Projekte dalyvavo profesionalūs
menininkai – dailininkai, dailėtyrininkai: Kęstutis Vasiliūnas, Jonas
Daniliauskas, Vėtrė Antanavičiūtė,
Zita Inčirauskienė, Kazimieras Inčirauskas, menotyrininkė Regina Urbonienė, Nijolė Šaltenytė, Roberta

Formavo meno pojūtį
Kartu su Pasaulio anykštėnų
bendrija Anykščių menų centras
parengė projektą „Menininkų sugrįžimai“, kuriam Lietuvos kultūros
taryba skyrė 3500 Eur.
Surengti 4 parodų pristatymai:
tapytojo Tomo Jurkėno jungtinė
paroda su grafike Viktorija Daniliauskaite ir skulptoriumi Liutauru
Grieže, dailininko Algimanto Švėgždos ,,Anykščių šilelio“ iliustracijoms
kurtų piešinių paroda, skulptoriaus
Osvaldo Neniškio, medalininko
Jono Žuko vieno kūrinio paroda.
Parodas pristatė dailėtyrininkas dr.
Viktoras Liutkus, prof. Arvydas Šaltenis, prof. Osvaldas Neniškis ir kt.
Atnaujintas Angelų muziejus
Anykščių menų centro direktoriaus T.Tuskeinio teigimu, vienas iš
svarbesnių praėjusių metų projektų -

Angelų muziejaus atnaujinimas.
„Muziejuje įdiegėme specialų
apšvietimą, kuris leidžia tinkamai
pristatyti eksponatus, tausoja juos,
jų nežaloja esamu šviesos srautu.
Šis apšvietimas sumažina elektros
energijos išlaidas, nes visi gamintojo šviesos šaltiniai prožektoriuose
yra LED“, - apie naujoves Angelų
muziejuje veiklos ataskaitoje rašė
T.Tuskenis.
Gavus Lietuvos kultūros tarybos finansavimą projektui „Angelų
istorijos: Angelų muziejaus interaktyvios ekspozicijos sukūrimas“
buvo pradėtas pačios ekspozicijos
kūrimas, eksponavimo formavimas
taip atnaujinant ekspozoną antrame
muziejaus aukšte.
Dirbo visas dienas per savaitę
Pernai menų centre dirbo 14 darbuotojų (3 administracijos, 9 kultūros
ir meno specialistai, 2 darbininkai po
0,5 pareigybės), prasidėjus šildymo
sezonui pasikeitė tik darbininkai,
laisvų pareigybių įstaigoje nebuvo. 9
menų centro darbuotojai turi aukštąjį
universitetinį išsilavinimą, 3 - aukštesnįjį, 2 - vidurinį.
Menų centras žiemos sezono metu
dirbo pirmadieniais–šeštadieniais,
o vasaros sezono metu – visomis
savaitės dienomis, įskaitant ir šventines.

Diskutavusieji apie komunistus - kategoriški

Seime registruotas įstatymo projektas dėl Lietuvos komunistų
partijos (LKP) paskelbimo nusikalstama. Projektu Lietuvos komunistų partija būtų pripažįstama „nusikalstama organizacija,
1940–1941 metais ir 1944–1990 metais SSRS okupuotoje Lietuvoje įtvirtinusi diktatūrą“. TS-LKD vadovas Gabrielius Landsbergis anksčiau BNS sakė nepritariantis dviejų frakcijos atstovų
siūlymui LKP pripažinti nusikalstama organizacija ir sakė, kad
tokia iniciatyva skaldo visuomenę.
Portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje skaitytojų klausėme:
,,Kaip vertinate dalies parlamentarų iniciatyvą LKP paskelbti
nusikalstama? Iš tiesų, ar tai nesuskaldys visuomenės? Kaip už šį
įstatymo projektą turėtų balsuoti anykštėnų išrinktieji Seime?“
XX: ,,Įdomu , kiek dar likę gyvų
LKP narių , juk tada jie nusikaltėliai , o nusikaltėliai turi sėdėt kalėjime , kažin Vytukui tas negresia?“
Nagi: (atsakymas į XX): ,,Tubis, Obelevičius komunistai.“
XXX: „O jeigu dar įtraukus
spaliukus - Lenino anūkus ,komjaunuolius- gėrimo ir darbo spartuolius , tai beveik visas Seimas
- NUSIKALTĖLIAI !!“
Upė: ,,Baikit skaldyti visuomenę. Tai jau buvo. Gudrūs dabar
teisti. Istorijos pakeisti neįmanoma

Vaigeltaitė, Dalia Truskaitė, edukacinius užsiėmimus vedė Rita Juodelienė, Jūratė Vingrienė. Anykštėnai
ir miesto svečiai mėgavosi tapydami
ant šilko ir klausydamiesi gongo
garsų. Projekte dalyvavo animatoriai
Valentas Aškinis ir Jūratė LeikaitėAškinienė. Buvo sukurtas animacinis filmukas, kurį galima pažiūrėti
www.youtube.com puslapyje.
Tęstinis projektas „Su klausančia
dvasia“ vyko jau trečius metus. Finansavimą (11 000 Eur.) skyrė Lietuvos kultūros taryba, o Anykščių
rajono savivaldybė parėmė knygos
„Pasaka apie Anykščius“ leidybą
(1250 Eur). Gauta per 20 pasakų
iš visos Lietuvos. Konkurso laureatų pasakos sugulė vienoje gražioje
knygoje „Pasaka apie Anykščius“, Lietuvos kultūros taryba (5000
Eur) parėmė projektą „Surask...
Angelų kelias Anykščiuose“, tapusį
vienu sėkmingiausių rajono turistinių projektų. Jis buvo pastebėtas ir
turizmo paslaugų tiekėjų apdovanojimuose „Turizmo gilės 2017“.
Miesto svečiai lankė Anykščius keliaudami „Angelų keliu“. Tai skirtingų amžiaus grupių lankytojams
pritaikytas maršrutas, į kurį įsitraukti
ir turizmo paslaugų teikėjai, ir maitinimo įstaigos. Maršrute – 10 vietų.

Lietuvos kultūros taryba finansavo projektą „Angelų istorijos: Angelų muziejaus interaktyvios ekspozicijos sukūrimas“. Gauta 10 400 eurų
parama, už kurią atnaujinta Angelų
muziejaus antrojo aukšto ekspozicija.
Iš viso pernai per projektinę veiklą Anykščių menų centras gavo 37
100 Eur (2016 m. – 13 900 Eur).

nors ir galima, bet tai bus kažkieno
nustatyta istorija. Neveidmainiaukime patys prieš save.“
Taigi: ,,Sutinku, kad LKP būtų
pripažinta nusikalstama organizacija, tik su sąlyga, kad jos nariai
būtų pripažinti nusikaltėliais, o jų
palikuonys būtų vertinami kaip
nusikaltėlių išauklėti asmenys.“
Nusišnekantiems: ,,Vadovaujant“ nusikalstamai LKP“ žmonės
gyveno normaliai, nebuvo kalbos
apie badaujančius ar mokyklinių
prekių neįperkančius mokinius.

Vadovaujant jūsų garbinamiems
milijonieriams daugybė žmonių
nepakeldami skurdo išvyko iš tėvynės, kiti tapo etatiniai pašalpų
gavėjai, šia ,,privilegija“ besinaudodami įgiję 25-30 metų pensinį
stažą.“
Alvydas Janickas: ,,Vienareikšmiškai be jokių abejonių LKP (komunistai), jų padėjėjai, kgbistai,
sovietinė nomenklatūra turi būti
paskelbta nusikalstama organizacija už vykdytus nusikaltimus lietuvių tautai ir jos žmonėms. Lietuvos komunistai, kaip ir Vokietijos
naciai, vykdė Lietuvos tautos ge-

nocidą - gyventojų žudymą ir naikinimą: žudė vaikus, inteligentus,
ūkininkus, mokytojus ir visą Lietuvos šviesuomenę. Komunistai, kaip
ir naciai, bandė sukurti pasaulį be
Dievo, be Tikėjimo ir be Meilės.
Komunistų ir nacių eksperimentas sukurti pasaulį be Dievo per
II pasaulinį karą kainavo apie 52
milijonus žuvusiųjų. Lietuvoje komunistų eksperimentai mūsų tautai
kainavo per 300 tūkst. ištremtųjų,
dešimtis tūkst. nužudytųjų ir suluošintų lietuvių likimų./.../.“
Cicilikas (atsakymas Alvydui
Janickui): ,,Nieko čia doro iš tavo
to Dievo ir tikėjimo. Ką tik sugrįžus
kapitalistinei santvarkai į Lietuvą,
per pamokas mokiniams vėl brukamos tikėjimo į Dievą dogmos. Jau
nebe viduramžiai, o jau dvidešimt
pirmas amžius.Didžiuliai mokslo
pasiekimai, mokslas aiškiai prieštarauja religijos dėstomai teorijai

ir dauguma žmonių jau nebetiki
antgamtinėmis pasakomis.Bet valdžios vienintelis tikslas tebėra matyti savo liaudį tamsią, tik tikėjimo
į Dievą paremtomis pasakomis,
prieštaraujančiomis dabartiniam
mokslui ir žmonių gyvenimui, juk
valdžioje visi tokie, nebejuokaukit,
jie ant savęs priims istatymą, dar
ilgai šitame šūde mirksim, kol kalašnikovai nesutratens, jie visada
bus valdžioje, tik per juos Lietuvos
žmonės skursta ir tik jie apvogė ir
apvaginėja žmonelius./.../.”
Ich: ,,Sovietinė tvarka išperėjo
korumpuotus išsigimėlius, pakalikes davatkas ir visą jūrą vergų.
Nusikalstama santvarka, nusikaltėliai yra ir jos pagrindiniai dalyviai
- komunistų partijos nariai“.

-ANYKŠTA
(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.

Katarakta – liga, kelianti pavojų regėjimui
Akies lęšiukas savo funkcijas atlieka gerai tik tada, kai jis yra skaidrus, tačiau
yra tokių akių ligų, kurios trukdo lęšiukui tinkamai funkcionuoti. Viena iš jų – katarakta. Kas tai per liga, kada reiktų susirūpinti ir kaip gydyti kataraktą, klausiame
A.Klinikos „Akių chirurgijos centro“ gydytojo Saulius Ačo.
- Katarakta – kokia tai liga?
- Katarakta – akių liga, kai akies viduje
esantis lęšiukas drumstėja. Pradinėse
stadijose katarakta gali nesukelti regėjimo problemų, tačiau su metais drumstys
ryškėja, plečiasi, tai lemia palaipsniui
blogėjantį regėjimą. Sergant katarakta
silpnėja matymo ryškumas, vaizdai tampa išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro rūką.
Drumstėdamas lęšiukas iškraipo spalvas, dingsta kontrastinis matymas. Kad
ir kokius akinius žmogus užsidėtų matymas nepagerėja. Ligai progresuojant
regėjimas silpnėja, atskiriama tik šviesa
nuo tamsos ar visiškai apankama.
- Kada reikėtų kreiptis į specialistą?
- Pastebėjus palaipsniui silpstantį regėjimą, lęšiuko drumstims pradėjus trukdyti
visaverčiam gyvenimui, darbinei veiklai –

reikėtų nedelsti ir kreiptis į specialistą.
- Kaip katarakta gydoma?
- Vienintelis kataraktos gydymo būdas
– operacija: sudrumstėjusį lęšiuką pakeičiant dirbtiniu. Naudojant šiuolaikišką
mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių – akyje pro 2–3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj
jo implantuojamas dirbtinis. Kataraktos
operacija yra neskausminga procedūra,
dažniausiai atliekama naudojant vietinę
nejautrą. Operacija trunka apie 30 minučių, po operacijos nereikalingas stacionarus gydymas, pacientai gali vykti namo.
- Ar delsimas turi įtakos operacijos
rezultatams?
- Pastebėjus pirmuosius ligos požymius
rekomenduojama iškart kreiptis į gydytoją. Katarakta gydoma daug sėkmingiau

jos pradinėje stadijoje, kol dar nėra ryškių pakitimų. Subrendusios kataraktos
operacija – techniškai sudėtingesnė, padidėja pooperacinių komplikacijų rizika,
regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį.
Be to, kataraktai progresuojant, gali padidėti akispūdis, rizikuojama susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus, regėjimo
sugrąžinti nebeįmanoma.
- Į ką reiktų atkreipti dėmesį ruošiantis kataraktos operacijai ir kokių rezultatų galima tikėtis?
- Sėkmingas operacijos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: naudojamos
mikrochirurginės įrangos, pasirinkto lęšiuko
kokybės, kataraktos stadijos, gydytojo meistriškumo. Jeigu nėra kitų akies, sisteminių
ligų ar operacijos komplikacijų, tai staigus
regėjimo pagerėjimas pastebimas pirmomis
dienomis po operacijos, tačiau galutiniam
nusistovėjimui gali prireikti ir keleto savaičių. Svarbu, kad pacientai laiku atkreiptų
dėmesį į pirminius ligos požymius, neleistų
kataraktai progresuoti iki aklumo.

Modernios ir saugios operacijos.
„Akių chirurgijos centre“ operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų meistriškumą bei naujas
technologijas. Operacijas atlieka savo srities profesionalai – gydytojai Saulius Ačas, Algirdas
Šidlauskas ir Vytautas Jašinskas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistai, kurie atliko ne tik
šimtus kataraktos operacijų, tačiau ir ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, tai leido įgyti neįkainojamos patirties. „Akių chirurgijos centre“ dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. Čia atvykę pacientai džiaugiasi, kad profesionalią pagalbą galima gauti nelaukiant ilgose eilėse, ypač tai aktualu, jei katarakta sparčiai
progresuoja.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66,
Kaune. Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt		
Užsak. Nr.: 771
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Anykščių rajono savivaldybės administracija
Parduodamas nekilnojamasis turtas: aukcionas, vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://
www.evarzytynes.lt/Parduodamas nekilnojamasis turtas: aukcionas, vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
1. 39/100 pastato-gyvenamojo
namo, unikalus Nr. 3493-20016013, paskirtis – gyvenamoji
(vieno buto pastatai), namo bendras plotas – 142,70 kv. m; 1/3
pastato-ūkinio pastato, unikalus
Nr. 3493-2001-6024, užstatytas
plotas – 39,00 kv. m; 39/100
kitų inžinerinių statinių-kiemo
statinių, unikalus Nr. 3493-20016046, aprašymas – šulinys k, tualetas v; 314/795 dalies (0,0314
ha) žemės sklypo, kadastro Nr.
3403/0020:109, unikalus Nr.
4400-0907-5210, Vilniaus g. 71,
Anykščiai, Anykščių r. sav. Bendra turto ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 6 700,00
Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 5 700,00 Eur; žemės
sklypo pradinė pardavimo kaina
– 1 000,00 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 100,00
Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 20,00
Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 670,00 Eur.
Dalyvių registracijos pradžia –
2018-09-24, 00.00 val., pabaiga
2018-09-25, 23.59 val. Aukciono pradžia – 2018-10-01, 09.00
val., pabaiga 2018-10-04, 13.59
val. Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: VI – elektros
linijų apsaugos zonos; LII – dirvožemio apsauga; XXXIV – nacionaliniai ir regioniniai parkai;
XLIX – vandentiekio, lietaus ir
fekalinės kanalizacijos tinklų ir
įrenginių apsaugos zonos; I
– ryšių linijų apsaugos zonos;
IX – dujotiekio apsaugos zonos. Žemės sklypo pagrindinė
naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – gyvenamosios
teritorijos; naudojimo pobūdis –
mažaaukščių gyvenamųjų namų
statybos.
2. pastatas-daržinė, unikalus
Nr. 3497-2005-8028, užstatytas
plotas – 24,80 kv. m; pastatastvartas, unikalus Nr. 3497-20058030, užstatytas plotas – 50,53
kv. m; pastatas-ūkinis pastatas,
unikalus Nr. 3497-2005-8040,
užstatytas plotas – 5,52 kv. m;
0,0621 ha žemės sklypas, kadastro Nr. 3426/0002:517, unikalus
Nr. 4400-1231-0010, Žvejų g.
13A, Elmininkų I k., Anykščių
sen., Anykščių r. sav. Bendra
turto ir žemės sklypo pradinė
pardavimo kaina – 440,00 Eur,
iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 350,00 Eur; žemės
sklypo pradinė pardavimo kaina – 90,00 Eur. Mažiausias
kainos didinimo intervalas –
50,00 Eur.Aukciono dalyvio
registravimo mokesčio dydis
– 20,00 Eur. Aukciono dalyvio
garantinio įnašo dydis – 44,00
Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2018-09-24, 00.00 val.,
pabaiga 2018-09-25, 23.59 val.
Aukciono pradžia – 2018-10-01,
09.00 val., pabaiga 2018-10-04,
13.59 val. Specialiosios žemės ir
miško naudojimo sąlygos: VI –
elektros linijų apsaugos zonos;
XXI – žemės sklypai, kuriuose
įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos bei įrengi-

niai. Žemės sklypo pagrindinė
naudojimo paskirtis – žemės
ūkio; naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Aukciono laimėtojas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
žemės ūkio paskirties žemės
įsigijimo įstatymo 7 straipsnio
3 dalimi, iki pirkimo-pardavimo
sutarties sudarymo privalės pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
išduotą sutikimą įsigyti aukcione parduotą žemės ūkio paskirties sklypą.
3. butas-patalpa-butas Nr.
4, unikalus Nr. 3496-80194012:0004, su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis:
4-1 (1/2 iš 3,43 kv. m), 4-2 (1/2
iš 5,26 kv. m), bendras plotas
35,85 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), aukštas 1, O.
Sedelskytės g. 22-4, Čekonių
k., Debeikių sen., Anykščių r.
sav.; 564/4627 dalies (0,0564
ha) žemės sklypo, kadastro Nr.
3424/0006:658, unikalus Nr.
4400-4226-6926, O. Sedelskytės
g. 22, Čekonių k., Debeikių sen.,
Anykščių r. sav. Bendra turto ir
žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 3000,00 Eur, iš jų:
turto pradinė pardavimo kaina –
2700,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 300,00
Eur. Mažiausias kainos didinimo
intervalas – 50,00 Eur. Aukciono
dalyvio registravimo mokesčio
dydis – 20,00 Eur.
Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 300,00 Eur.
Dalyvių registracijos pradžia
– 2018-09-24,00.00 val., pabaiga 2018-09-25, 23.59 val.
Aukciono pradžia – 2018-1001, 09.00 val., pabaiga 201810-04, 13.59 val. Specialiosios
žemės ir miško naudojimo sąlygos: II – kelių apsaugos zonos;
VI – elektros linijų apsaugos zonos; LII – dirvožemio apsauga;
XXIX – paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos; XLIX –
vandentiekio, lietaus ir fekalinės
kanalizacijos tinklų ir įrenginių
apsaugos zonos; XXI – žemės
sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai.
Kelio servitutas – teisė važiuoti
transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus
(tarnaujantis), plane pažymėtas
simboliu „S“. Žemės sklypo
pagrindinė naudojimo paskirtis
– kita; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir
bendrabučių teritorijos.
4. pastatas-medicinos punktas, unikalus Nr. 3496-90110013, paskirtis – gydymo,
bendras plotas 96,35 kv. m, kiti
inžineriniai statiniai-kiemo statiniai, unikalus Nr. 3496- 90110024, aprašymas šulinys, takai; 0,0575 ha žemės sklypo,
kadastro Nr. 3466/0001:109,
unikalus Nr. 4400-4377-9851,
Beržų g. 1, Staškūniškio k., Kurklių sen., Anykščių r. sav. Bendra turto ir žemės sklypo pradinė

pardavimo kaina – 4975,00 Eur,
iš jų: turto pradinė pardavimo
kaina – 3990,00 Eur; žemės
sklypo pradinė pardavimo kaina – 440,00 Eur; žemės sklypo
parengimo išlaidos – 545,00 Eur.
Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50,00 Eur.
Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 20,00
Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 497,00 Eur.
Dalyvių registracijos pradžia –
2018-09-24, 00.00 val., pabaiga
2018-09-25, 23.59 val. Aukciono pradžia – 2018-10-01, 09.00
val., pabaiga 2018-10-04, 13.59
val.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: II – kelių
apsaugos zonos; VI – elektros linijų apsaugos zonos; I
– ryšių linijų apsaugos zonos.
Servitutas – aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), servitutas
pažymėtas simboliu „S“. Žemės
sklypo pagrindinė
naudojimo paskirtis – kita;
naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Turtas
šiuo metu išnuomotas.
5. negyvenamosios patalposmedicinos punktas, unikalus Nr.
3496-8003-9014:0003, paskirtis
– gydymo, bendras plotas 48,41
kv. m; pastatas-ūkinis pastatas,
unikalus Nr. 4400-4830-3151,
užstatytas plotas – 20,09 kv. m;
1/3 pastato-lauko tualeto, unikalus Nr. 3496-8003-9047, pažymėjimas plane v1, v2, Pagraužių
g. 24-1, Burbiškio k., Anykščių
sen., Anykščių r. sav.; 345/1400
dalies (0,0345 ha) žemės sklypo, kadastro Nr. 3416/0001:21,
unikalus Nr. 3416-0001-0021,
Pagraužių g. 24, Burbiškio k.,
Anykščių sen., Anykščių r. sav.
Bendra turto ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 770,00
Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 690,00 Eur; žemės
sklypo pradinė pardavimo kaina
– 80,00 Eur. Mažiausias kainos
didinimo intervalas – 50,00 Eur.
Aukciono dalyvio registravimo
mokesčio dydis – 20,00 Eur.
Aukciono dalyvio garantinio
įnašo dydis – 77,00 Eur. Dalyvių
registracijos pradžia – 2018-0924, 00.00 val., pabaiga 2018-0925, 23.59 val. Aukciono pradžia
– 2018-10-01, 09.00 val., pabaiga 2018-10-04, 13.59 val.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; VI – elektros
linijų
apsaugos zonos; I – ryšių linijų apsaugos zonos. Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto
priemonėmis (tarnaujantis), aprašymas – teisė eiti, važiuoti per
sklypo dalį D (0,0133 ha). Žemės
sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas –
gyvenamosios teritorijos.
6. butas/patalpa-butas Nr.
1, unikalus Nr. 3433-10001010:0002, paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas
48,18 kv. m, Saulės g. 1-1, Surdegis, Troškūnų sen., Anykščių
r. sav.; pastatas-tvartas, unikalus Nr. 3433-1000-1020, užstatytas plotas – 34,81 kv. m; 1/2
dalis pastato-daržinės, unikalus
Nr. 3433-1000-1031, užstatytas

plotas – 59,98 kv. m; 1/3 dalis
kitų inžinerinių statinių-kiemo
statinių,
unikalus Nr. 34331000-1042, aprašymas – šulinys k1; 396/1539 dalis (0,0396
ha) žemės sklypo, kadastro Nr.
3468/0002:251, unikalus Nr.
4400-1219-3025,
Saulės
g.
1, Surdegis, Troškūnų sen.,
Anykščių r. sav. Bendra turto
ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 700,00 Eur,
iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 630,00 Eur; žemės
sklypo pradinė pardavimo kaina
– 70,00 Eur. Mažiausias kainos
didinimo intervalas – 50,00 ur.
Aukciono dalyvio registravimo
mokesčio dydis – 20,00 Eur.
Aukciono dalyvio garantinio
įnašo dydis – 70,00 Eur. Dalyvių
registracijos pradžia – 2018-0924, 00.00 val., pabaiga 2018-0925, 23.59 val. Aukciono pradžia
– 2018-10-01, 09.00 val., pabaiga 2018-10-04, 13.59 val. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: VI – elektros linijų
apsaugos zonos; I – ryšių linijų
apsaugos zonos. Žemės sklypo
pagrindinė naudojimo paskirtis
– kita; naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos.
7. pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 4400-10040789, bendras plotas – 131,59
kv. m, būklė – avarinė; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr.
4400-1004-0794, užstatytas plotas – 29,00 kv. m, Juozapavos
vs. 1, Debeikių sen., Anykščių
r. sav. Pradinė turto pardavimo
kaina – 830,00 Eur. Mažiausias
kainos didinimo intervalas –
100,00 Eur. Aukciono dalyvio
registravimo mokesčio dydis
– 20,00 Eur. Aukciono dalyvio
garantinio įnašo dydis – 83,00
Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2018-09-24, 0.00 val.,
pabaiga 2018-09-25, 23.59 val.
Aukciono pradžia – 2018-10-01,
9.00 val., pabaiga 2018-10-04,
13.59 val. Specialiosios žemės
ir miško naudojimo sąlygos: LII
– dirvožemio apsauga; XXVIII
– vandens telkiniai; XXIX – paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos
juostos; II – kelių apsaugos zonos. Žemės sklypo pagrindinė
naudojimo paskirtis – žemės
ūkio. Turto naudojimo sąlyga:
pastatas yra privačiame žemės
sklype (registro Nr. 34/17646,
kadastro numeris 3424/0001:111
Debeikių k. v. Turtui eksploatuoti aukciono laimėtojas sudaro
sutartį su žemės sklypo savininku.
8. pastatas-ūkinis pastatas,
unikalus Nr. 3494-0138-7015,
fiziškai pažeistas (likę 64%),
bendras plotas – 515,35 kv. m,
Kreivoji g. 3E, Smėlynės k.,
Troškūnų sen., Anykščių r. sav.;
2436/22281 dalies žemės sklypo
(unikalus Nr. 4400-4074-2854,
kadastrinis Nr. 3410/0001:708
Aukštakalnio k. v.), Kreivoji g.
3C, Smėlynės k., Troškūnų sen.,
Anykščių r. sav. Bendra turto ir
žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 1 024,00 Eur, iš jų:
turto pradinė pardavimo kaina
– 800,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina metiniam
žemės sklypo nuomos mokesčiui
apskaičiuoti – 224,00 Eur. Ma-

žiausias kainos didinimo intervalas – 50,00 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis
– 20,00 Eur. Aukciono dalyvio
garantinio įnašo dydis – 102,00
Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2018-09-24, 00.00 val.,
pabaiga 2018-09-25, 23.59 val.
Aukciono pradžia – 2018-10-01,
09.00 val., pabaiga 2018-10-04,
13.59 val. Specialiosios žemės ir
miško naudojimo sąlygos: LII –
dirvožemio apsauga; VI – elektros linijų apsaugos zonos; XIX
– nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos;
II – kelių apsaugos zonos; XXIX
– paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos; XXIX
- paviršinio vandens telkinių
apsaugos juostos. Žemės sklypo
pagrindinė naudojimo paskirtis
– konservacinė; naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų
žemės sklypai. Žemės servitutai:
teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku,
varyti galvijus (tarnaujantis),
paž. simboliu „S1“; teisė statinių
savininkui naudotis žemės sklypu, paž. simboliu „S4“, „S3“,
„S2“.
Turto naudojimo sąlyga: pastatas nėra įrašytas į Kultūros
vertybių registrą, tačiau patenka į nekilnojamosios kultūros
vertybės – Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas – 70) teritoriją. Kultūros paveldo objektų
naudojimas ir tvarkymas bei
kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymu bei kitais
teisės aktais. Žemės sklypo
nuomos terminas – 9 (devyneri) metai. Sprendimas dėl žemės
sklypo dalies nuomos termino
priimtas atsižvelgiant į tai, kad
minėtas žemės sklypas patenka
į nekilnojamosios kultūros vertybės – Troškūnų dvaro sodybos
(unikalus kodas – 70) teritoriją,
o žemės sklypo dalies nuomos
terminas nustatytas atsižvelgiant
į ekonomiškai pagrįstą pastatoūkio pastato (unikalus numeris
3494-0138-7015)
naudojimo
trukmę.
9. pastatas-ūkinis pastatas,
unikalus Nr. 3494-0135-4012,
bendras plotas – 212,64 kv. m;
0,1510 ha žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-3988-5406, kadastrinis Nr. 3410/0001:707
Aukštakalnio k. v., Dvaro g.
10, Smėlynės k., Troškūnų sen.,
Anykščių r. sav. Bendra turto
ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 707,00 Eur, iš jų:
turto pradinė pardavimo kaina
– 567,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina metiniam
žemės sklypo nuomos mokesčiui
apskaičiuoti – 140,00 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50,00 Eur. Aukciono
dalyvio registravimo mokesčio
dydis – 20,00 Eur. Aukciono
dalyvio garantinio įnašo dydis
– 70,00 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2018-09-24, 00.00
val., pabaiga 2018-09-25, 23.59
val. Aukciono pradžia – 201810-01, 09.00 val., pabaiga 201810-04, 13.59 val.
(Nukelta į 6 psl.)
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Anykščių rajono savivaldybės administracija
(Atkelta iš 5 psl.)
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; VI – elektros
linijų apsaugos zonos; XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; XXIX
- paviršinio vandens telkinių
apsaugos juostos. Žemės sklypo
pagrindinė naudojimo paskirtis
– konservacinė; naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų
žemės sklypai. Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto
priemonėmis, naudotis pėsčiųjų
taku (tarnaujantis), paž. simboliu „S“. Turto naudojimo sąlyga:
pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą, unikalus objekto
kodas – 37638 taip pat patenka
į nekilnojamosios kultūros vertybės – Troškūnų dvaro sodybos
(unikalus kodas – 70) teritoriją.
Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų
statinių, esančių jo teritorijoje
statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymu bei kitais teisės aktais.
Žemės sklypo nuomos terminas
– 9 (devyneri) metai. Sprendimas
dėl žemės sklypo dalies nuomos
termino priimtas atsižvelgiant į
tai, kad minėtas žemės sklypas
patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Troškūnų dvaro
sodybos (unikalus kodas – 70)
teritoriją, o žemės sklypo dalies
nuomos terminas nustatytas atsižvelgiant į ekonomiškai pagrįstą
pastato-ūkinio pastato (unikalus
numeris 3494-0135-4012) naudojimo trukmę.
10. pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 4400-02068111, bendras plotas – 263,14 kv.
m, būklė – avarinė; pastatas-mokykla, unikalus Nr. 4400-02068188, bendras plotas – 386,53
kv. m; 0,3068 ha žemės sklypu
(unikalus Nr. 4400-4377-7635,
kadastrinis Nr. 3440/0002:401
Mačionių k. v.), Gečionių g. 32,
Gečionių k., Skiemonių sen.,
Anykščių r. sav. Bendra turto ir
žemės sklypo pradinė pardavimo
kaina – 3 475,00 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 3
058,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 302,00
Eur; žemės sklypo parengimo
išlaidos – 115,00 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas
– 100,00 Eur. Aukciono dalyvio
registravimo mokesčio dydis –
50,00 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 347,00
Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2018-09-24, 00.00 val.,
pabaiga 2018-09-25, 23.59 val.
Aukciono pradžia – 2018-10-01,
09.00 val., pabaiga 2018-10-04,
13.59 val. Specialiosios žemės
ir miško naudojimo sąlygos: VI
– elektros linijų apsaugos zonos, II – kelių apsaugos zonos.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo
būdas – vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų teritorijos;
visuomeninės paskirties teritorijos.
11. pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 3494-90099011, bendras plotas – 110,93
kv. m; 0,1322 ha žemės sklypu
(unikalus Nr. 4400-4641-5649,

kadastrinis Nr. 3474/0003:568
Šerių k. v.), Jakšiškio k. 4, Kavarsko sen., Anykščių r. sav.
Bendra turto ir žemės sklypo
pradinė pardavimo kaina – 1
582,00 Eur, iš jų: turto pradinė
pardavimo kaina – 854,00 Eur;
žemės sklypo pradinė pardavimo
kaina – 728,00 Eur. Mažiausias
kainos didinimo intervalas –
100,00 Eur. Aukciono dalyvio
registravimo mokesčio dydis
– 50,00 Eur. Aukciono dalyvio
garantinio įnašo dydis – 158,00
Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2018-09-24, 00.00 val.,
pabaiga 2018-09-25, 23.59 val.
Aukciono pradžia – 2018-10-01,
09.00 val., pabaiga 2018-10-04,
13.59 val. Specialiosios žemės ir
miško naudojimo sąlygos: VI –
elektros linijų apsaugos zonos.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo
būdas – vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Turto apžiūros laikas: 2018-0820. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas
turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono
dalyvio registravimo mokesčiui,
garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti Nr.
LT167182100000130648,
AB
Šiaulių bankas, banko kodas
71816 (būtina nurodyti mokėtojo
kodą). Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų
pardavimo viešo aukciono būdu
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014-10-28 nutarimu Nr. 1178
„Dėl valstybės ir savivaldybių
nekilnojamųjų daiktų pardavimo
viešo aukciono būdu tvarkos
aprašo patvirtinimo“ ir Anykščių rajono savivaldybės organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodami nekilnojamieji
daiktai, vykdymo informacinių
technologijų priemonėmis taisyklėmis, patvirtintomis Anykščių
rajono savivaldybės administracijos 2017 m. birželio 29 d.
įsakymu Nr. 1-AĮ-562. Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą
terminas ir tvarka: su aukciono
laimėtoju Nekilnojamojo turto
pirkimo-pardavimo sutartis turi
būti sudaryta per 25 (dvidešimt
penkias) dienas, o žemės sklypo
pirkimo-pardavimo sutartis turi
būti sudaryta per 30 (trisdešimt)
dienų nuo pardavimo aukcione
vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo
kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų
po nekilnojamojo turto ir žemės
sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių pasirašymo. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis
su aukciono laimėtojais sudaro
valstybės įmonė Turto bankas,
bei už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14 7044 0600 0044 3912,
AB SEB bankas.
Viešųjų pirkimų ir turto
skyriaus vyriausioji specialistė Alvyta Vitkienė (tel. (8
381) 58 047, mob. tel. 8 610
13 791, el. p. alvyta.vitkiene@
anyksciai.lt) teikia informaciją
apie objektą, sutarčių projektus
bei iš anksto derina nekilnojamojo turto apžiūros laiką. Vie-

šo aukciono sąlygos paskelbtos
Anykščių rajono savivaldybės
tinklapyje www.anyksciai.lt.

Parduodamas
nekilnojamasis
turtas
tiesioginiame
aukcione:
1. pastato-gyvenamojo namo
dalis (45/100), unikalus Nr.
3496-6004-2010, bendras pastato dalies plotas – 34,43 kv. m,
būklė – avarinė; pastatas-ūkinis
pastatas, unikalus Nr. 34966004-2020, užstatytas plotas
– 28,00 kv. m; pastatas-tvartas,
unikalus Nr. 3496-6004-2031,
užstatytas plotas 50,00 kv. m ir
½ kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 34966004-2097, aprašymas tualetas-v1 ir tualetas-v2; 1125/2500
dalis žemės sklypo (unikalus Nr.
4400-4429-0842, kadastrinis Nr.
3416/0001:158 Burbiškio k. v.),
Pagraužių g. 2A, Burbiškio k.,
Anykščių r. sav. Bendra turto
ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 458,00 Eur, iš jų:
turto pradinė pardavimo kaina –
201,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 118,00 Eur;
žemės sklypo parengimo išlaidos
– 139,00 Eur. Mažiausias kainos
didinimo intervalas – 50,00 Eur.
Aukciono dalyvio registravimo
mokesčio dydis – 20,00 Eur.
Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 45,00 Eur. Dalyvių
registracija – 2018-09-24, 9.00
-16.00 val. Aukciono vykdymo data ir laikas – 2018-09-25,
9.00 val. Specialiosios žemės ir
miško naudojimo sąlygos: LII –
dirvožemio apsauga; II – kelių
apsaugos zonos; VI – elektros
linijų apsaugos zonos; XXXIV
– nacionaliniai ir regioniniai
parkai. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita;
žemės sklypo naudojimo būdas
– vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
2. pastatas-katilinė, unikalus
Nr. 3498-6016-9019, bendras
plotas – 42,83 kv. m; 0,0710
ha žemės sklypas (unikalus Nr.
3438-0002-0260,
kadastrinis
Nr. 3438/0002:260 Levaniškių
k. v.), Ateities g. 2, Levaniškių
k., Anykščių r. sav. Bendra turto
ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 780,00 Eur, iš jų:
turto pradinė pardavimo kaina
– 660,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 120,00
Eur. Mažiausias kainos didinimo
intervalas – 50,00 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 20,00 Eur. Aukciono
dalyvio garantinio įnašo dydis
– 78,00 Eur. Dalyvių registracija – 2018-09-24, 9.00 -16.00
val. Aukciono vykdymo data ir
laikas – 2018-09-25, 15.00 val.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; VI – elektros
linijų apsaugos zonos; XLIX –
vandentiekio, lietaus ir fekalinės
kanalizacijos tinklų ir įrenginių
apsaugos zonos; XXIX – paviršinio vandens telkinių apsaugos

zonos ir pakrantės apsaugos
juostos; XLVIII – šilumos ir
karšto vandens tiekimo tinklų
apsaugos zonos. Žemės sklypo
pagrindinė naudojimo paskirtis
– kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.
3. pastatas-kultūros namai,
unikalus Nr. 3490-0013-3011,
bendras plotas – 639,14 kv. m,
pagrindinė naudojimo paskirtis – kultūros; kiti inžineriniai
statiniai-kiemo statiniai, unikalus Nr. 3490-0013-3022; 0,1282
ha žemės sklypas (unikalus Nr.
4400-2791-0014,
kadastrinis
Nr. 3428/0001:53 Janušavos k.
v.), Jurginų g. 1, Janušavos k.,
Kavarsko sen., Anykščių r. sav.
Bendra turto ir žemės sklypo
pradinė pardavimo kaina – 1
263,62 Eur, iš jų: turto pradinė
pardavimo kaina – 824,00 Eur;
žemės sklypo pradinė pardavimo
kaina – 150,00 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 289,62
Eur. Mažiausias kainos didinimo
intervalas – 50,00 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 20,00 Eur. Aukciono
dalyvio garantinio įnašo dydis
– 126,00 Eur. Dalyvių registracija – 2018-09-24, 9.00 -16.00
val. Aukciono vykdymo data ir
laikas – 2018-09-25, 14.00 val.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: I – ryšių
linijų apsaugos zonos. Žemės
sklypo pagrindinė naudojimo
paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties
teritorijos.
4. 46/100 dalys pastato-gyvenamojo
namo-mokyklos,
unikalus Nr. 3496-4011-1014,
pagrindinė naudojimo paskirtis
– gyvenamoji (vieno buto pastatai); pastatas-ūkinis pastatas,
unikalus Nr. 3496-4011-1020,
užstatytas plotas 8,00 kv. m;
46/100 dalys kitų inžinerinių
statinių-kiemo statinių (lauko
tualetų v1 ir v2, kanalizacijos
šulinio r), unikalus Nr. 3496
- 4011-1116; 2216/4817 dalis žemės sklypo (unikalus Nr.
4400-2114-1837, kadastrinis Nr.
3424/0006:602 Debeikių k. v.),
O. Sedelskytės g. 26, Čekonių
k., Debeikių sen., Anykščių r.
sav. Bendra turto ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 1
157,00 Eur, iš jų: turto pradinė
pardavimo kaina – 1 007,00 Eur;
žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 150,00 Eur; Mažiausias kainos didinimo intervalas
– 50,00 Eur. Aukciono dalyvio
registravimo mokesčio dydis
– 20,00 Eur. Aukciono dalyvio
garantinio įnašo dydis – 115,00
Eur. Dalyvių registracija – 201809-24, 9.00 -16.00 val. Aukciono
vykdymo data ir laikas – 201809-25, 13.00 val. Specialiosios
žemės ir miško naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga;
II – kelių apsaugos zonos; VI –
elektros linijų apsaugos zonos;
XLIX – vandentiekio, lietaus ir
fekalinės kanalizacijos tinklų ir
įrenginių apsaugos zonos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo
būdas – visuomeninės paskirties
teritorijos; vienbučių ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

5. butas-patalpa-butas Nr. 41,
Anykščių g. Nr. 2, kambariai
41, 42, 61, 62, 64 ir patalpos 63,
65, 66, 67 su bendro naudojimo
patalpa a-73 (17,68 kv. m). Iš
viso 102,01 kv. m, unikalus Nr.
3496-1011-3012:0012, bendras
plotas 84,33 kv. m, Anykščių g.
1A-41, Raguvėlės k., Troškūnų
sen., Anykščių r. sav. Turto pradinė pardavimo kaina – 379,00
Eur. Mažiausias kainos didinimo
intervalas – 50,00 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 20,00 Eur. Aukciono
dalyvio garantinio įnašo dydis
– 37,00 Eur. Dalyvių registracija – 2018-09-24, 9.00 - 15.59
val. Aukciono vykdymo data ir
laikas – 2018-09-25, 11.00 val.
Turto apžiūros laikas: 2018-0820. Aukciono vykdymo vieta –
Anykščių rajono savivaldybės
administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, III aukštas Nr. 304.
Asmenys, ketinantys dalyvauti
aukcionuose, dokumentus registravimui pateikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų ir turto skyriui
Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 102
kab. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis
įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti.
Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti
Nr.
LT167182100000130648,
AB Šiaulių bankas, banko kodas
71816 (būtina nurodyti mokėtojo kodą). Aukcionas vykdomas
tiesiogiai, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo
aukciono būdu tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 „Dėl valstybės
ir savivaldybių nekilnojamųjų
daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Anykščių rajono savivaldybės nekilnojamųjų
daiktų pardavimo viešo aukciono būdu sąlygų tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių
rajono savivaldybės administracijos 2016 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-210.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka: su
aukciono laimėtoju nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo
sutartis turi būti sudaryta per 25
(dvidešimt penkias) dienas nuo
pardavimo aukcione vykdymo
dienos. Visa nekilnojamojo turto
kaina sumokėta ne vėliau kaip
per 10 (dešimt) dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Nekilnojamojo turto pirkimopardavimo sutartį su aukciono
laimėtoju sudaro savivaldybės
administracija.
Viešųjų pirkimų ir turto
skyriaus vyriausioji specialistė Alvyta Vitkienė (tel. (8 381)
58 047, mob. tel. 8 610 13 791,
el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt) teikia informaciją apie
objektą, sutarčių projektus bei
iš anksto derina nekilnojamojo
turto apžiūros laiką.
Užsak.Nr.: 770
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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
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai miškus Lietuvoje:
brandžius, jaunuolynus.
Žemę,apaugusią krūmais.
Tel.(8-625) 44123.

Brangiai ir skubiai - automobilius,
mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
Gyvuliai
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.
Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
Kita

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

PERKAME

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

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

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje
Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

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

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Brangiai perka kviečius. Greitas atsiskaitymas, jokių priėmimo mokesčių.
Kompensuojame transporto išlaidas.
Tel.: (8-682) 47857, (8-683) 85009.

Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Automobiliai

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Brangiai - įvairius automobilius, gali būti daužti ar nevažiuojantys, pasiima patys, atsiskaito
vietoje.
Tel (8-646) 17715.

įvairūs

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Rugpjūčio 11 d. į Anykščius atvyksta angiochirurgas E.
Vitkus iš Vilniaus,kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacientams
sergantiems :
● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumu;
● Aortos, klubinių arterijų, rankų ir kojų arterijų ligomis;
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis;
Skambinti tel. (8-698) 33653 nuo 16 iki 18 val.
Tyrimas mokamas.

Paslaugos

VYTAUTO PAMINKLAI

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

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

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.

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

parduoda

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-04-30 atliko žemės sklypo, kadastrinis Nr. 3456/0004:114, priklausančio A.Prapiesčiui, esančio
Liudiškių 8-oji g. 2, Liudiškių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., kadastrinius
matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu, sklypo savininko
Vyto Juozapavičiaus turto paveldėtojus dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. Kontaktinė informacija:
J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel. (8-698) 16608 el. p. info@anmat.lt
PRANEŠIMAS APIE KADASTRINIUS MATAVIMUS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 balandžio
15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų patvirtinimo“, 32.1.1.2. punktu informuojame, kad
2018 m. rugpjūčio 17 d. 11 val. 00 min. bus ženklinamas Augutės
Mizeikienės žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 3484/0004:35,
esantis Gilvydžių k. 6, Viešintų sen., Anykščių r. sav., ir atliekami kadastriniai matavimai. Gretimų žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr.
3484/0004:77, 3484/0003:416, 3484/0003:248, 3484/0004:149 ir
3484/0004:150, savininkai ir paveldėtojai kviečiami dalyvauti ženklinant žemės sklypų ribas prie jų ir Augutės Mizeikienės žemės sklypų
ribos. Jeigu Jūs negalite dalyvauti paženklinant žemės sklypo ribas,
turite pranešti apie savo neatvykimą raštu likus ne mažiau kaip 2
dienoms iki darbų pradžios. Neatvykus ar neinformavus darbai bus
tęsiami Jums nedalyvaujant. Apie neatvykimą pranešti galima K.
Kazlausko IĮ “Geoplius” Saulėtekio g. 10, Lazdijai, tel. 8 685 32727
el. p. geopliusas@gmail.com

Kita

gimė

Ūkininkas - svilintas kokybiškas kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567, (8-686) 80994 .

Smiltė GIEDRYTĖ 07 - 27

Anykščių rajono ugniagesių tarnyba viešojo aukciono
būdu parduoda 1985 m. laidos gaisrinį automobilį ZIL131
V6X6. Aukcionas vyks 2018-08-16 10 val., adresu V.
Kudirkos g. 1, Anykščiai. Parduodamo turto apžiūra 2018
m. rugpjūčio 6-10 d. darbo valandomis.
Tel. pasiteiravimui (8-671) 48891.
Tele loto Žaidimas nr. 1165 Žaidimo data: 2018-08-05
Skaičiai: 64 19 47 13 73 51 02 33 41 68 26 42 27 32 46 60 44 23 61 14 01 18 55 20 53 70 34 36 16
48 49 12 69 57 72 06 37 24 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 67 40 04 63 65 09 50 22 25 62 59 07
(visa lentelė)
Papildomi prizai 0417678 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0360280 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 046*210 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0235076 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0505043 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0393645 Automobilinis šaldytuvas
MOBICOOL 0272237 Automobilis “PEUGEOT 5008” 003*337 Dviratis AZIMUT 03**014 Išmanioji apyrankė BLAUPUNKT 046*804 Kabantis krėslas - KAMUOLYS 047*522 Kavos aparatas DELONGHI
014*753 Kepsninė MUSTANG 049*088 Kepsninė MUSTANG 008*070 Kuponas degalams (30 Eur)
032*806 Kuponas degalams (30 Eur) 036*311 Kuponas kelionei (300 Eur) 032*218 Pakvietimas į TV
studiją 020*342 Pakvietimas į TV studiją 005*898 Pakvietimas į TV studiją 051*172 Pakvietimas į TV
studiją 052*935 Paspirtukas KETTLER 0007906 Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0041260 Porinis
kelialapis į Palangą savaitei 0490239 Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0316772 Porinis kelialapis į
Palangą savaitei 0477500 Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0494693 Pretendentas į 120 000 Eur
014*425 Siurblys - robotas POLARIS 001*939 Sodininko rinkinys FISKARS 034*877 Sodininko rinkinys
FISKARS 012*618 Telefonas SAMSUNG GALAXY J3

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
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„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
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(8-671) 76995.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Donatas, Kajetonas, Sikstas,
Drąsutis, Jogailė, Klaudija,
Jogilė.
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MOZAIKA

skatindami vyrus nešiotis skėčius
nuo saulės – madingą aksesuarą,
įprastai nešiojamą japonių, norinčių apsisaugoti nuo įdegio.
„Aš maniau, kad ši priemonė
apsisaugoti buvo skirta vien moterims. Nemaniau, kad ja laisvai gali
naudotis ir vyrai, – sakė Saitamos
prefektūros pareigūnas Ryoji Kurihara (Riodžis Kurihara). – Supratau, kad naudojamas skėtis visad

Maskvos centre ugniagesiai šeštadienį užgesino gaisrą, įsiplieskusį garsaus Rusijos XIX amžiaus rašytojo Ivano Turgenevo muziejuje,
pranešė Nepaprastųjų situacijų ministerija (NSM).
„Gaisras... likviduotas 10 val. 49
min.“ vietos ir Lietuvos laiku, pra-

ėjus apie 40 minučių nuo tarnybų
gauto iškvietimo dėl šio incidento,
vienas ministerijos atstovas sakė
naujienų agentūrai „Interfax“.
Ugniagesiai gelbėtojai skubiai
atvyko nurodytu adresu ir pradėjo
gesinti rekonstruojamo pastato fasadą, degusį atvira liepsna, anksčiau sakė NSM atstovas.
Informacijos apie nukentėjusius
žmones NSM negavo. Pasak „Interfax“ šaltinio, gaisro paveiktas
plotas sudaro 70 kv. metrų. Anksčiau šeštadienį vienas informuotas
šaltinis sakė „Interfax“, kad I. Turgenevo muziejuje „pasak įvykio
liudininkų, stebimas fasado gaisras
atvira liepsna“. „Pagal pirminius
duomenis, židinys yra pastato viduje“, – pridūrė agentūros pašnekovas. Pasak jo, degė rekonstruojama pastato dalis. I. Turgenevo
meno muziejus įkurtas pastate, iškilusiam po Maskvos gaisro 1812
metais, nusiaubusio Rusijos sostinę per Prancūzijos imperatoriaus
Napoleono invaziją. 1840–1850
metais šiame pastate gyveno rašytojo motina. Nurodoma, kad būtent
šiame name klostėsi įvykiai, įkvėpę I. Turgenevą parašyti garsųjį
apsakymą „Mumu“.
Muziejus pastate buvo įkurtas
2007 metais. Pastatas yra paskelbtas federalinės svarbos kultūros paveldo objektu.
Renovacijos darbai jame buvo
pradėti 2015 metų rugsėjį; nuo
tada muziejus nedirbo.

VĖŽYS. Pirmomis savaitės dienomis nepersidirbkite. Turite taupyti
jėgas. Antroje savaitės pusėje galimas
kilimas karjeros laiptais, o gal tiesiog
sutvirtės jūsų pozicijos dabartinėje
padėtyje. Jei turite vaikų, pasistenkite
šį savaitgalį skirti jiems kuo daugiau
savo laiko ir dėmesio. Sekmadienį
susilaikykite nuo ūmių ir neapgalvotų
sprendimų.
LIŪTAS. Pirmoje savaitės pusėje susilaikykite nuo išlaidų pramogoms. Šią savaitę tikriausiai turėsite
daug galimybių pakeisti savo buitį ar
aplinką. Pasinaudokite bent dalimi jų.
Savaitgalį padovanokite ką nors mylimam žmogui ir pasistenkite neapsikrauti darbais. Poilsio dienas skirkite
poilsiui. Jei negalvosite, ką kalbate,
šeimoje gali kilti įtampa.
MERGELĖ. Pirmoje savaitės
pusėje visas jėgas skirkite darbo ir
karjeros reikalams. Trečiadienį ar ketvirtadienį į jūsų gyvenimą gali grįžti kai kas iš praeities, ką jau manėte
seniai pamiršęs. Bendraudamas su
žmonėmis pasistenkite būti lankstus
ir diplomatiškas, antraip greit pritrūk-

site argumentų.
SVARSTYKLĖS. Pirmadienį ir
antradienį niekam neskolinkite pinigų, ypač didesnės sumos. Jūsų polinkis išlaidauti dabar ypač nepageidautinas. Trečiadienio vakarą verčiau
praleiskite su šeima. Apskritai antroje
savaitės pusėje namų ūkiui labai reikės jūsų dėmesio ir nagingų rankų.
SKORPIONAS. Pirmadienį ir
antradienį daug nuveiksite, jei užsiimsite tik savo asmeniniais reikalais.
Kitomis dienomis jau galite padėti ir
draugams ar giminaičiams, tuo labai
pataisydamas savo reputaciją. Pokyčiai namuose ir asmeniniame gyvenime antroje savaitės pusėje gali būti ne
visiškai tokie, kokių tikėjotės.
ŠAULYS. Pirmomis savaitės dienomis galite visiškai pasitikėti savo
intuicija. Jei darbo dienos neužteks,
nevenkite papildomai padirbėti vakarais namie. Ketvirtadienį ar penktadienį susipažinsite su žmogumi, kuris
ilgainiui gali gerokai pakeisti jūsų
mąstymo ir gyvenimo būdą. Savaitgalį tikriausiai norėsite bent dalį laiko
praleisti vienas.

OŽIARAGIS. Pirmadienio ar
antradienio nakties sapnas gali būti
pranašiškas. Pagaliau išspręsite vieną
profesinę problemą. Antroje savaitės
pusėje niekam neskolinkite pinigų.
Pats pelno galėsite turėti tik įdėjęs
nemažai darbo ir pastangų. Šeštadienį būsite kandus ir kategoriškas. Nepasiduokite pagundai peikti ir teisti
visus ir viską.
VANDENIS.Pirmomis savaitės
dienomis verčiau susilaikykite nuo
tolimos kelionės. Jei tai dalykinė komandiruotė, ji bus smagi, bet neproduktyvi. Nepasitikėkite pažadais - jie
veikiausiai tušti. Jei sugebėsite greitai
atpažinti dėmesio vertą reikalą, antroje savaitės pusėje galite neblogai
pasipelnyti.
ŽUVYS. Pirmoje savaitės pusėje
nepersivalgykite ir nesišvaistykite
nerealiais pažadais. Norėdamas pasipuikuoti galite tik apsikvailinti. Jūsų
laiką šią savaitę veikiausiai tvarkys
kiti, jums liks tik sekti iniciatyviems
draugams iš paskos. Siausdamas su
bičiuliais savaitgalį, nepervertinkite
savo jėgų.

rugpjūčio 08 d.
Dominykas, Tulgirdas, Daina,
Elidijus, Gustavas.
rugpjūčio 09 d.
Romanas, Mintaras, Tarvilė,
Rolandas, Romas.
rugpjūčio 10 d.
Norimantas, Laima, Laurynas,
Asterija, Astra.

mėnulis
rugpjūčio 7 - 10 d. delčia.

anekdotas
Aš nuo mažens domėjausi geografija ir norėjau apsigyventi mieste,
turinčiame įdomų, iš dviejų žodžių
susidedantį pavadinimą, pavyzdžiui,
Buenos Airėse, Los Andžele, Monte
Karle. Mano svajonė dalinai išsipildė... Dabar gyvenu Kazlų Rūdoje!
***
B. Obama paklausė Dievo:
- Kaip ilgai JAV tęsis krizė?
Dievas atsakė:
- 15 metų.
B. Obama pradėjo verkti ir pabėgo.
D. Medvedevas paklausė Dievo:
- Kaip ilgai Rusijoj tęsis krizė?
Dievas atsakė:
- 10 metų.
D. Medvedevas pradėjo verkti ir
pabėgo.
D. Grybauskaitė paklausė Dievo:
- Kaip ilgai Lietuvoj tęsis krizė?
Dievas apsiverkė ir pabėgo.

oras

+25

+16

Japonijos pareigūnai paragino vyrus kuriam laikui pamiršti vietinius lyčių stereotipus ir nešiotis skėčius nuo saulės dėl šiuo
metu per šalį besiritančios karščio bangos.
Japonų pareigūnai ragina
vyrus nešiotis skėčius nuo
saulės
Praėjusį mėnesį nuo karščio
mirė mažiausiai 119 žmonių visoje šalyje, o daugiau nei 49 000
buvo hospitalizuoti.Reaguodami į
nepaprastai aukštą oro temperatūrą, provincijos pareigūnai į šiaurę
nuo Tokijo pradėjo kampaniją,

horoskopai

AVINAS. Tai, ką nuveiksite pirmadienį ir antradienį, bus malonu ir
naudinga ne tik jums. Savaitės viduryje galite per daug pinigų išleisti visai nebūtiniems prabangos dalykams.
Vėliau dėl to teks labai gailėtis. Sekmadienį savo asmenines problemas
pasilaikykite sau, nesukite dėl jų galvos visai niekuo dėtiems žmonėms.
JAUTIS. Pirmomis savaitės dienomis pasikliaukite pirmu įspūdžiu
ir nesibaiminkite veikti intuityviai.
Linksminkitės ar ilsėkitės tik su draugais, kuriuos gerai pažįstate ir pasitikite. Saugokitės pernelyg draugiškai
ir familiariai besielgiančių nepažįstamųjų, tada sekmadienio kelionė ar
iškyla bus maloni ir romantiška.
DVYNIAI. Savaitės pradžioje galite tikėtis finansinio pelno, o trečiadienį turėtumėt sužinoti daug naujo.
Antroje savaitės pusėje nedalyvaukite bendruose projektuose, susijusiuose su pinigais - jie veikiausiai bus
nesėkmingi. Savaitgalį daug džiaugsmo suteiks žmonės, iš kurių to visai
nesitikėjote.

sudaro šešėlį. Tad po juo jaučiuosi
daug vėsiau.“ Saitamos vyriausybės pareigūnė Tomomi Anzai, atsakinga už skėčių nuo saulės kampaniją, pasakojo, kad iniciatyva
buvo sukurta tam, kad sumažintų
šilumos smūgio riziką mieste, iš
kur karščiai niekaip nesitraukia
Tačiau daugumą vyrų labiau nei
saulės smūgio rizika jaudino tariamas pažeminimas vaikštant su tokiu moterišku aksesuaru. „Aš nenoriu juo naudotis. Tai moteriška...
Užtat dėviu kepurę arba išsitepu
kūną kremu nuo saulės“, – sakė
23-ejų studentas Shige Kato (Šigė
Katas). Praėjusią savaitę Saitamos
sostinėje Kumagajoje buvo nustatyta rekordinė 41,1 laipsnio Celsijaus temperatūra.
Tą pačią dieną termometro stulpelis Tokijuje pasiekė daugiau nei
40 laipsnių. Japonijos meteorologijos agentūra perspėjo, kad didžioji
šalies dalis rugpjūčio pradžioje ir
toliau „keps“ 35 laipsnių ar aukštesnėje temperatūroje.
Maskvoje degė rašytojo
I. Turgenevo muziejus

Anykščių rajono savivaldybė pradėjo įgyvendinti
miesto ir rajono kelių remontus
Prasidėjo Anykščių miesto Kęstučio gatvės dalies nuo Šaltupio
gatvės iki Taikos gatvės rekonstrukcijos darbai. Bus įrengta nauja gatvės asfaltbetonio danga su visais pagrindais, šaligatviai ir
dviračių takas. Bus įrengtas naujas gatvės apšvietimas, nauji lietaus nuotekų tinklai. Darbų pabaiga pagal pasirašytą sutartį su
rangovu UAB „Fregda“ 2019 m. gegužės mėn.
„Nuolat ieškome būdų, kaip atlikti daugiau darbų per trumpesnį
laiką ir nesukeliant didelių nepatogumų miesto gyventojams.
Būkime pakantūs ir supratingi
darant miestą tvarkingesniu“ –
kalbėjo Anykščių r. savivaldybės
meras Kęstutis Tubis.
Anykščių rajono seniūnijose

taip pat vykdomi kelių remontai.
Televizijos gatvėje Viešintose
jau įrengta gatvės danga (303 m.
atkarpa). Anykščių mieste Dvaro g. darbai vykdomi (liko įrengti
asfaltbetonio dangą). Svirnų II
kaime Kalno g. Kavarsko sen.
darbai vykdomi (bus baigti šį mėnesį). Andrioniškio mstl. gatvėje

šalia bažnyčios darbai vykdomi
(bus baigti šį mėnesį). Anykščių
sen. kelio Nr. A 299 (atkarpos
šalia šiltnamių) darbai vykdomi
(bus baigti šį mėnesį). Artimiausiu metu bus pradėti darbai Svėdasų sen. Svėdasų mstl. Liepu g.
ir Buivydaitės a., o Troškūnų sen.
Troškūnų mstl. Vytauto g. ir Raguvėlės k. Liepų g.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
Anykščių r. savivaldybės
informacija
Užsak. Nr. 770

Viešintų miestelio Televizijos g. prieš ir po remonto darbų.

