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ANYKŠČIŲ MENAS. Penkta-
dienį, gegužės 13-ąją, 16 val. 30 
min. A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialinis mu-
ziejus kviečia į albumo „Anykščių 
menas. Dailė ir architektūra“ su-
tiktuves Anykščių sakralinio meno 
centre. Keletą metų rengtą leidinį 
pristatys jo sudarytoja menotyri-
ninkė Dalia Tarandaitė.

Paroda. Gegužės 11 d. (trečia-
dienį) 17:30 val. Anykščių koply-
čioje atidaroma fotomenininko 
Jono Danausko paroda „Takeliu 
per Lietuva ir…“. Atidaryme kon-
certuos dainų atlikėjas, bardas Si-
gitas Stankūnas. Renginys nemo-
kamas. 

Kontrolė. Rajono Taryba patvir-
tino Anykščių rajono savivaldybės 
komunalinių atliekų tvarkymo 
paslaugos kokybės stebėsenos ir 
kontrolės vykdymo tvarkos apra-
šą. Praėjusių metų spalį pateikto-
je UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ veiklos audito ataskaitoje sa-
vivaldybei rekomenduota užtikrin-
ti komunalinių atliekų tvarkymo 
paslaugų kokybės kontrolę.

Konkursas. Paaiškėjo nauja-
sis savivaldybės Statybos skyriaus 
vedėjas. Konkursą laimėjo buvęs 
Ukmergės rajono savivaldybės 
Žemės ūkio ir infrastruktūros sky-
riaus vedėjas Kęstutis Jurkevičius.

Gaisras. Sekmadienį Anykščių 
seniūnijos Šiekštelių kaime 
sudegė vasaros virtuvė. Atvykus 
ugniagesiams, medinis pastatas 
degė atvira liepsna Sudegė vasa-
ros virtuvė, joje buvę 3 dviračiai, 
namų apyvokos daiktai ir šalia 
buvęs šiltnamis. Apsaugotas už 6 
metrų nuo degusio pastato esantis 
gyvenamasis namas ir metalinė 
vandens talpa ant ratų.

Tranzitas. Vakar vyko bene 
svarbiausias metų astronominis 
reiškinys – po pietų buvo galima 
stebėti  Merkurijaus tranzitą. Sau-
lės disku. Mekurijus per Saulę 
praslinko kaip mažas juodas taš-
kas. Tranzitas truko net septynias 
su puse valandos ir, kadangi buvo 
giedra,  neblogai matėsi per tamsų 
stiklą ar specialius filtrus. 

Paprasčiau suskaičiuoti debesis 
danguje nei turistus rajone

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių turizmo informacijos centro duomenimis, pernai 
rajone apsilankė dvigubai daugiau turistų nei 2014 metais, kai 
kurie krašto lankytini objektai sulaukė net keliais kartais dau-
giau lankytojų. Iš viso pernai Anykščių rajonas sulaukė 624 526 
lankytojų (2014 metais – 312 594). Tiesa, visai neaišku, kiek lan-
kytojų skaičiai yra tikslūs, nes vieną į rajoną užsukantį ir skir-
tinguose lankytinuose objektuose besilankantį turistą kiekvienas 
paslaugos teikėjas skaičiuoja kaip naują žmogų.

Labirintų parką aplankė šešis 
kartus daugiau lankytojų

Populiariausias pernai buvo Me-
džių lajų takas, sulaukęs 108 238 
lankytojų. Antroje vietoje pagal 
lankytojų skaičių – vasaros rogu-
čių atrakcionas, kuriuo pasinau-
dojo  63 048 lankytojai. Baseinu 
„Bangenis“ pernai pasinaudojo 55 
153 lankytojai. Labirintų parką ap-
lankė 51 000, Arklio muziejų – 50 

241 lankytojas.
Tarp  labiausiai lankomų objektų 

taip pat yra Anykščių šv.Mato baž-
nyčios apžvalgos aikštelė, į kurią 
pakilo 46 000 turistų.

Žvelgiant į statistinius skaičius, 
labiausiai sekėsi verslininkui Dei-
vidui Diliui. Jo labirintų parką, 
lyginant su 2014 metais, pernai 
aplankė daugiau nei šešis kartus 
daugiau lankytojų (2014 metais 
– 8 120), „Dainuvos nuotykių slė-

nio” lankytojų skaičius išaugo nuo 
5 855 iki 15 400 lankytojų.

Pernai taip pat augo susidomėji-
mas „Anykščių vyno“ gamykloje 
organizuojamomis degustacijomis, 
kurias aplankė 8 374 lankytojai 
(2014 metais – 6 548), siauruko 
keleivių srautai iš Anykščių stoties 
(2014 metais – 7 219, pernai – 10 
381).

Netgi iš pirmo žvilgsnio permai-
ninga žiema labai jau nepakišo ko-
jos kalnų slidinėjimo centrui „Kali-
ta“, kuris sulaukė 5 218 slidininkų 
(2014 metais – 1 854).

Vienintelė L. ir S. Didžiulių so-
dyba pernai turistų sulaukė mažiau 
(2014 metais – 881, pernai – 554).

Lankytojai skaičiuojami 
netiksliai

Užbėgdama už akių klausi-

Plaukikai 
pagerino 
16 rekordų

Geriausias XVIII – ojo tarp-
tautinio plaukimo sprinto festiva-
lio plaukikas suaugusių grupėje 
- anykštėnas Gie-
drius Titenis. 

Viešintų seniūnijoje peiliu 
nudurtas vyras

Šeštadienį, gegužės 8 dieną, Viešintų seniūnijos Balčiūniškių kaime konflikto metu  peiliu mirtinai 
sužalotas vyras. Policijos departamentas praneša, kad incidentas kilo apie 20 valandą 10 minučių. 67 
metų vyras į rankas griebė peilį ir juo smogė į krūtinę 42-ejų posūniui. Dėl durtinės žaizdos nukentė-
jusysis buvo išvežtas į Anykščių ligoninę, tačiau medikams išgelbėti jo gyvybės nebepavyko.

Viešintų seniūnijos Papilių seniūnaitijos seniūnaitis, Nepriklausomybės Akto signataro Jono Šimė-
no sūnus Liutauras Šimėnas geriau pažįsta seniūnijos žmones nei Viešintų seniūnė Janė Každailie-
nė. Tik iš „Anykštos“ sužinojęs apie įvykusią žmogžudystę, Liutauras jau po kelių minučių galėjo 
pasakyti, kuriame kieme įvyko žiauri nelaimė.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

mams, kaip pavyksta tiksliai su-
skaičiuoti rajoną aplankančius 
turistus, Anykščių turizmo infor-
macijos centro laikinoji direktorė 
Vilanda Reikalienė 
pati pateikė paaiš-
kinimą.

Įtariamasis nužudymu buvo 
neblaivus, jam nustatytas 1,66 
promilės girtumas, jis uždarytas į 
areštinę.

Nužudymo tyrimas perduotas 
Utenos apskrities vyriausiojo poli-
cijos komisariato kriminalistams.

„Įtariamasis asmuo yra sulaiky-
tas 48 valandoms ir mes kreipiamės 
į Panevėžio apygardos prokuratūrą 
dėl kardomosios priemonės sky-
rimo. Kokia kardomoji priemonė 
bus paskirta ir kokiam laikotarpiui, 
nuspręs prokuroras”, - „Anykštai“ 
sakė Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Kriminalinės 
policijos nusikaltimų  tyrimo sky-
riaus viršininkas Rimantas Turo-
vas.

Anot R.Turovo, šeima, kurioje 
įvykdytas žiaurus nusikaltinas, po-
licijai anksčiau nebuvo žinoma.

„Į skyriaus, kuris tiria sunkias 
arba labai sunkias nusikalstamas 
veikas, akiratį ši šeima nebuvo pa-
kliuvusi”, - sakė R. Turovas.

Anot viešintiškių, nužudymu įta-
riamas vyras nedirbo, gyveno ūkiš-
kai, turėjo arklį, nebuvo konfliktiš-
kas, kartais išgerdavo. Tuo tarpu jo 
posūnis, į Viešintų seniūniją kartu 
su sugyventine atsikėlęs gyventi iš 
kitos vietovės, buvo bedarbis, esą 
nevengdavo švaistyti patėvio pini-
gų, kartais jį mušdavo.

Anykščiuose 
paminėta 
Pergalės 
diena

„Regitra“ 
paslauga 
Anykščių 
nepasiekia

Pagal dabartinę turistų skai-
čiavimo metodiką gali susi-
daryti įspūdis, kad Anykščiai 
tuoj pralenks ir pačią Palan-
gą.



  
KONKREČIAI 2016 m. gegužės 10 d.

spektras

Temidės svarstyklės
Vagystės. Nuo balandžio 24 d. 

iki gegužės 6 d. Rubikiuose įsi-
brauta į namą ir pavogti du auk-
siniai žiedai ir dvi rankų darbo 
lovatiesės. Nuostolis – 482 euras. 

2016-05-07, apie 11 val., Traupyje 
pastebėta, kad iš 64-erių moters au-
tomobilio pavogta rankinė su doku-
mentais ir apie 310 eurų.

Smurtas. 2016-05-07, apie 12 
val. 30 min., Anykščių seniūnijoje 

Palikuonis. Patriarchas Vytautas 
Landsbergis kadaise Lietuvą valdė 
vadovaudamasis principu “skal-
dyk ir valdyk”. Patriarcho anūkas 
Gabrielius Landsbergis tradicijas 
tęsia. Šiomis dienomis kilęs didžiu-
lis konfliktas tarp partijos vadovų 
ir Lazdijų skyriaus, kuris, gali būti, 
apskritai paliks konservatorius. “Aš 
su tokiais chunveibinais nesiginčiju. 
Ir neinu į jų susirinkimus, kad mane 
teistų. Kai jie bus profesoriai, habili-
tuoti daktarai, tada galės smerkti. O 
dabar aš neturiu apie ką su jais šne-
kėtis. Tai atsitiktiniai žmonės, nety-
čia patekę į politiką ir iškart į tokias 
aukštumas, veržlūs, nieko Lietuvai 
dar nepadarę. Kada jie padarys tiek, 
kiek aš padariau, kada perengs tiek 
specialistų, kurie garsina Lietuvą pa-
saulyje mokslinėje ir praktinėje vei-
kloje, tada kalbėsime su jais”,-  sakė 
Vida Marija Čigriejienė. 

Sukčius.  Netrukus prasidėsian-
tis kazacho Syrymo Šalabajevo 
ekstradicijos teismas ukrainiečiams 
teikia vilties, o jo advokatas teigia, 
kad jo kliento grąžinimas į Ukrainą 
prilygtų mirties nuosprendžiui. Po-
litinį prieglobstį dėl persekiojimo 
Kazachstane Lietuvoje gavęs dviejų 
šalių - Ukrainos ir Kazachstano - ieš-
komas 46 metų S.Šalabajevas vis dar 
negali būti tikras, kad nebus grąžin-
tas ukrainiečiams ir neatsidurs teisia-
mųjų suole. (...) Apie persekiojimą 
Kazachstane šioje istorijoje kalba 
tik pats S.Šalabajevas. Kazachstanas 
bet kokį persekiojimą neigia. 

Knyga. Akvilina Cicėnaitė-Char-
les apdovanojimo už savo romaną 
“Niujorko respublika” atsiimti at-
vyko iš Australijos. Vilniaus uni-
versitete ji studijavo literatūros te-
oriją, vėliau baigė religijų studijų 
doktorantūrą Velingtono Viktorijos 
universitete (Naujoji Zelandija), o 
Sidnėjuje gyvena jau ketvirtus me-
tus. “Niujorko respublika” išrinkta 
ir viena kūrybiškiausių 2015 metų 
knygų. Išimtinai paaugliams rašan-
ti autorė savo knygas sieja su šali-
mis, kuriose gyveno. “Mano tėtis ir 
kiti nesusipratimai” veiksmas vyko 
Lietuvoje ir Naujojoje Zelandijoje, 
“Kengūrų slėnio paslapties” nuo-
tykiai - Australijoje. Penkių knygų 
autorė taip pat rašo apie literatūrą ir 
verčia užsienio rašytojų kūrinius, o 
į Lietuvą grįžta kiekvienais metais. 
 
Kyšiai. “Lietuvos rytas” gavo įra-
šus, kuriuose girdėti, kaip Lietuvos 
banko vadovo Vito Vasiliausko dėl 
moralės giriamas pavaldinys su bi-
čiuliu galimai kalba apie kyšius. 
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) šių 
metų kovą sulaikė vilnietį Valdema-
rą Aleksiuką, kuris iš K.Ratkevičiaus 
vadovaujamos kredito unijos Centro 
taupomosios kasos reikalavo 50 
tūkst. eurų kyšio girdamasis pažin-
timi su Lietuvos banko Priežiūros 
tarnybos viršininku Vytautu Valvo-
niu ir jo bičiuliu teisininku Andriumi 
Labunsku. 

Matuokliai. Praėjusių metų liepą 
kelyje “Via Baltica” greta Marijam-
polės išdygęs vidutinio greičio ma-
tuoklis kol kas yra vienintelis tokio 
tipo matuoklis visoje šalyje. Polici-
jos pareigūnų teigimu, ši naujovė pa-
siteisino, todėl jau šiemet vidutinio 
greičio matuoklių turėtų atsirasti ir 
kitose šalies vietose. Lietuvos kelių 
policijos tarnybos viršininkas Vytau-
tas Grašys vidutinį greitį stebinčias 
sistemas vadina gana efektyvia prie-
mone, kuri daro didelę įtaką eismo 
saugumui. 

Po valandėlės sugrįžusių veidai 
iš nuostabaus pasitenkinimo švytė-
jo, nes iš bagažinės išvilko didžiulį 
kalną į austą lovatiesę supiltų brie-
džiukų. Bus gal du krepšiai ar trys 
kibirai. Ir visi tokie dideli, pirma-

Gausi briedžiukų dovana Raimondas GUOBis

Pirmąją gegužės diena netolimo Svėdasams kaimo pamiškėje 
įsikūrusio vienkiemio gyventoją Motinos dienos proga aplankę, 
pasveikinę giminaičiai sumanė motulės automobiliuką sodžiaus 
keliukais “ pramankštinti” ir gerai žinomame miške pirmųjų pa-
vasario grybų paieškoti. 

pradiškai dailūs, girių karaliui - 
briedžiu būdingu švelniu rusvumu 
švytintys. Svečių būrys didžiąją 
dalį miško gardybių išsivežė. Pa-
liko ir motinėlei nemenką krūvelę, 
o atsisveikindami vis kartojo: „Tik 

žiūrėk, motinėle, du kartus išvirk 
tuos egzotiškus grybus. Tik tada 
valgyk“... 

Juk tai ne tik maistas, bet ir vais-
tas, ne tik gardybė išsiilgtoji, bet ir 
karališkai taurus patiekalas. Į tolimą 
kelelį vaikus, anūkus išlydėjusi se-
noji gudriai nusišypsojo ir pratarė 
„Kiek kartų mes briedžiukų suras-
davom, tai juos vieną kartą išvirda-
vom, valgydavom ir niekad jokio 
blogumo nejautėm...”

Saulėtos dienos ir pavasa-
rinio miško dovana  - kal-
nas egzotiškų briedžiukų.

Autoriaus nuotr.

VPT vertinimo metu gauti doku-
mentai patvirtino, kad perkančiosios 
organizacijos direktorius Gintaras  
Kerbedis 2015 m. lapkričio 25-26 
d. išsiuntė savo darbuotojus į Estijos 
miestą Totsį iš įmonės AS „Baltic 
Marine Group“ pervežti į Lietuvą ši-
lumvežį TU7A. Tuo pačiu metu buvo 
pradėtas vykdyti šilumvežio pirkimas 
- išsiųsti kvietimai galimiems tiekė-
jams. Vienas šių tiekėjų – AS „Baltic 
Marine Group“, kiti, spėjama, fikty-
viai konkurse dalyvavusios įmonės 
UAB „Klasmann-Deilmann ežerėlis“ 
ir  UAB „Durpeta“. Pastarosios dvi 
įmonės nevykdo veiklos, susijusios 

Dėl „siauruko“ šilumvežio detektyvo kreipsis į teisėsaugą
Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) turi pagrįstų įtarimų, kad 

organizuodama šilumvežio pirkimą VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ iš anksto žinojo pirkimo laimėtoją ir klastojo do-
kumentus. VPT pirkimo vertinimo medžiagą perduos Lietuvos 
Respublikos generalinei prokuratūrai.

su pirkimo objektu, todėl tik vieninte-
lis tiekėjas AS „Baltic Marine Group“ 
pateikė pasiūlymą ir buvo pripažintas 
laimėtoju.

Pirkimo sutarties vertė – 15 420 
eurų (su PVM).

VPT ekspertai daro prielaidą, kad 
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ darbuotojai, vykdami į Totsio 
miestą, jau turėjo savo vadovo pasira-
šytą sutarties priedą, kuriame įvardi-
jamas perkamo šilumvežio modelis, 
numeris, kaina, nors viešasis pirki-
mas tuo metu dar nebuvo pasibaigęs. 
Darbuotojai iš Estijos taip pat parvežė 
2015 metų lapkričio  25 dieną pasi-

rašytą sutarties egzempliorių iš par-
davėjo bei patys pasirašė šilumvežio 
perdavimo aktą. VPT nustatė, kad, 
kai šilumvežis jau buvo atgabentas į 
Lietuvą, pirkimo procedūros vis dar 
buvo tęsiamos.

VPT konstatuoja, kad perkančioji 
organizacija 2015-11-25 sutartį su 
AS „Baltic Marine Group“, sudarė 
nesivadovaudama Viešųjų pirkimų 
įstatymo nuostatomis ir tokiu būdu 
eliminavo potencialius šilumvežių 
tiekėjus, o perkančiosios organiza-
cijos oficialiai vykdytas pirkimas  ir 
su tiekėju  2015-12-10 sudaryta su-
tartis yra fiktyvūs. Šiais veiksmais 
perkančioji organizacija siekė įteisinti 
šilumvežio TU7A-3016, nupirkto ir 
pristatyto pagal 2015-11-26 šilumve-
žio priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1, 
įsigijimą.

Atsižvelgiant į nustatytus viešųjų 

Norėdami susitvarkyti vairuotojo 
dokumentus anykštėnai privalės va-
žiuoti į Uteną arba mokėti 6,08 Eur 
mokestį už pažymėjimo pristatymą.

Tačiau nuo gegužės 2 dienos  
pasisekė Druskininkų, Ignalinos, 
Joniškio, Kaišiadorių, Kelmės, 

„Regitra“ paslauga Anykščių nepasiekia
„Regitra“  nuo gegužės mėnesio siūlo vairuotojams dokumentus 

keisti 16 naujų padalinių – nedidelių rajonų centruose. Taip siekia-
ma sureguliuoti vairuotojų srautus, nes metų pabaigoje artėja seno 
pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų galiojimo termino pabaiga. Deja, 
Anykščių rajone vairuotojo pažymėjimo pasikeisti nebus galima. 

Kretingos, Lazdijų, Nemenčinės, 
Pasvalio, Prienų, Radviliškio, Ra-
seinių, Šilutės, Ukmergės, Varėnos  
ir Vilkaviškio gyventojams – jie 
vairuotojo pažymėjimus galės at-
siimti ten esančiose „Regitros“ 
grupėse. 

Kaip ir anksčiau, užsisakyti ir 
atsiimti vairuotojo pažymėjimus 
galima šalies didžiuosiuose mies-
tuose ir daugelyje rajonų centrų 
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, 
Marijampolėje, Utenoje, Tauragė-
je, Telšiuose, Mažeikiuose, Rokiš-
kyje, Biržuose, Kėdainiuose, Jona-
voje, Jurbarke).

Užsisakius naują, senasis ga-
liojantis vairuotojo pažymėjimas 
asmeniui grąžinamas ir asmuo gali 
juo naudotis, kol naujasis gamina-

mas. Tačiau kai užsisakant naują 
pateikiamas jau negaliojantis vai-
ruotojo pažymėjimas, vadovaujan-
tis teisės aktais, negaliojantis vai-
ruotojo pažymėjimas asmeniui jau 
nebegrąžinamas. 

Užsisakant naują pažymėjimą 
„Regitroje“, reikia pateikti galio-
jantį asmens tapatybės dokumentą, 
galiojančią sveikatos patikrinimo 
medicininę pažymą, turimą vairuo-
tojo pažymėjimą, policijos išduotą 
vairuotojo kortelę (jei neprarasta). 
Fotonuotraukos pateikti nebūtina, 
– skaitmeninis asmens atvaizdas 
paruošiamas  „Regitroje“.  

-AnYkŠTA

neblaivus (2,94 prom.) vyras, gi-
męs 1976 m., įžeidinėjo ir panau-
dojo fizinį smurtą prieš savo 69-
erių motiną. Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę. 2016-05-08 
apie 1 val. 10 min. Kavarsko seniū-

nijoje konflikto metu neblaivus 
(1,19 prom.) vyras, gimęs 1981 
m., panaudojo fizinį smurtą prieš 
neblaivią (1,53 prom.) sugyven-
tinę, gimusią 1986 m. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Svėdasiškės studentės fotografijų paroda Seime
Gegužės 3-ąją LR Seimo III rūmų parodų galerijoje atidaryta 

svėdasiškės dabar Kaune Vytauto Didžiojo universitete lietuvių 
filologiją ir leidybą studijuojančios Simonos Bagdonaitės fotogra-
fijų paroda „Gimtajame Vaižganto krašte“. Parodos organizato-
rius ir globėjas - anykštėnas Seimo narys Ričardas Sargūnas.

Į Seimą pasveikinti jaunąją paro-
dos autorę  atvyko Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis, pasidžiaugęs, 
kad Anykščių kraštą garsina savo 
kūryba ne vien tiktai rašytojai, bet 
ir fotografai. 

S. Bagdonaitė, kalbėdama apie 
savo darbus, prisiminė, kad foto-
grafuoti pradėjo dar ankstyvoje 
vaikystėje, kai iš tėvų dovanų gavo 
paprasčiausią fotoapartą, „muiline“ 
vadinamą. Tuomet fotografavo vis-
ką, kas tik „pakliuvo po ranka“. Pa-
mažu tokie vaikystės žaidimai tapo 
mėgiamu laisvalaikio užsiėmimu, 
prasmingu pomėgiu. 

Parodos autorę sveikino Anykščių 
kultūros centro Svėdasų skyriaus 
meno mėgėjų kolektyvas, kolegės 

studentės, Simonos namiškiai. Ir 
jaunajai fotomenininkei, ir visiems 
parodos dalyviams keletą gražių 
dainų dovanojo svėdasiškių meno 
mėgėjų kolektyvas, vadovaujamas 
Rožės Lapienienės. Jaukioje ir er-
dvioje parodų galerijoje šalia Svė-
dasų krašto vaizdų darniai skam-
bėjo Irenos Guobienės, Danutės 
Kutkienės,  Aldonos Dominienės, 
Elvyros Zabarskienės, Gražinos 
Puolienės, Genovaitės Martinonie-
nės, Birutės Karužienės, Vandos 
Mikšienės, Rožės Lapienienės, Vi-
liaus Lapienio, Jaroslavo Vetenkio, 
Albino Maluiškos, Zenono Navic-
ko, Rimanto Karūžos atliekamos 
dainos. 

Fotografę sveikino Seimo nariai 

Sergejus Jovaiša, uteniškė Seimo 
narė Milda Petrauskienė, o Seimo 
narys Bronius Bradauskas net kartu 

su svėdasiškiais dar ir padainavo. 
Paroda Seime veiks iki gegužės 

16-osios. 

 Vytautas  BAGDOnAs

Iš Svėdasų krašto kilęs mokslų daktaras Juozas Lapienis Simonai 
Bagdonaitei įteikė agentūros „Factum“ skirtą rekordininkės pažy-
mėjimą kaip jauniausiai fotografijų albumo autorei už 2011 metais 
jos išleistą albumą „Padangių egzotika fotografijose“.

„Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“ direktorius Gin-
taras Kerbedis vasario pa-
baigoje traukadamasis iš 
pareigų sakė: „Manęs to 
daryti niekas nespaudė. Tai 
– mano iniciatyva“.

pirkimų principų pažeidimus, viešojo 
pirkimo sutartis turėtų būti pripažinta 
niekine ir nutraukta.

Viešųjų pirkimų tarnybos
 informacija
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savaitgalio diskusija

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

spektras

Panaudos. Nepripažintos Kalnų 
Karabacho Respublikos gynybos mi-
nistras Levonas Mnacakanianas neat-
meta galimybės smogti Azerbaidžano 
strateginiams objektams, taip pat ir oro 
uostams, jeigu iškils tokia būtinybė, 
praneša “RIA Novosti”. “Prireikus 
jiems bus smogta, bet dabar tai būtų 
netikslinga. Mūsų ginkluotė gali juos 
pasiekti. Mes turime priemonių, kurios 
pasiektų taikinius, esančius už 120  ki-
lometrų, ir jei reikės, mes jas panaudosi-
me. Mes galime smogti Azerbaidžano 
strateginiams ir kariniams objektams, 
taip pat ir oro uostams”, - teigė jis. 
Pasak L. Mnacakaniano, palei Kalnų 
Karabacho ir Azerbaidžano sąlyčio 
liniją dabar telkiami azerbaidžaniečių 
kariškiai, bet jų judėjimą Stepanaker-
tas kontroliuoja.

Kapai. Jungtinių Tautų pasiuntinys 
nurodė, kad kai kuriose Irako dalyse, 
anksčiau kontroliuotuose vadinamo-
sios “Islamo valstybės” (IS), rasta dau-
giau nei 50 masinių kapaviečių. Apie 
tai praneša BBC. Janas Kubis (Jan 
Kubis) JT Saugumo Tarybai teigė, kad 
kapavietės yra “žiaurių IS nusikaltimų 
įrodymai”. Jos buvo atrastos per kelis 
pastaruosius mėnesius iš IS atkovotoje 
teritorijoje. Balandį Ramadžio mieste 
aptiktame kape gali būti maždaug 40-
ties asmenų palaikai. Pasak J. Kubio, 
tarptautinė bendruomenė turėtų “imtis 
veiksmų ir priversti” IS kovotojus at-
sakyti už nusikaltimus.

Pinga. Naftos kainos prekyboje 
smunka, nes JAV dolerio sustiprėji-
mas nusvėrė tiekimo trikdymą Šiaurės 
Amerikoje dėl masinių miško gais-
rų šalia Kanados naftingųjų smėlių. 
Apie tai informuoja “Reuters”. JAV 
dolerio kursas euro ir jenos atžvilgiu 
sustiprėjo, rinkoms laukiant balandžio 
mėnesio ataskaitos apie užimtumą 
JAV. Prekyboje “Brent” naftos kaina 
smuktelėjo 0,96 proc., iki 44,58 dole-
rio už barelį. Šviesiosios JAV naftos 
WTI ateities sandorių kaina nukrito 
0,49 proc., iki 43,83 dolerio už barelį. 
Dolerio sustiprėjimas bent jau laikinai 
nustelbė gavybos sumažėjimo Šiaurės 
Amerikoje poveikį.

Bausmė. Sekmadienį Afganistane 
pirmą kartą nuo 2014 metų įvykdyta 
mirties bausmė šešiems nuteistiems 
Talibano kovotojams, praneša AFP, 
remdamasi šaltiniu šalies vyriausy-
bėje. Anksčiau Afganistano prezi-
dento administracija patvirtino, kad 
islamistai nuteisti mirties bausme 
pakariant. “Vadovaudamasis Afganis-
tano konstitucija prezidentas Ašrafas 
Gani  leido įvykdyti mirties bausmę 
šešiems teroristams, kurie padarė sun-
kių nusikaltimų taikiems gyventojams 
ir visuomenės saugumui”, - sakoma 
administracijos pranešime. Preziden-
tas ryžosi egzekucijai po didelio teroro 
akto Kabulo centre. Dviejų sprogimų 
Afganistano sostinėje aukomis tapo 64 
žmonės, dar apie 350 buvo sužeisti.

Vaikas. Kinijoje, Hunano provinci-
joje, gimė vaikas, kurio rankos turi 15 
pirštų, o kojos - 16. Be to, kiekviena 
mažylio ranka turi po dvi plaštakas, bet 
nėra nykščių, praneša CNN. Polidakti-
lija (daugiapirštystė) - gana paplitęs 
anatominis nukrypimas, pasitaikantis 
vienam iš penkių tūkstančių naujagi-
mių. Paprastai “atliekamas” pirštas 
pašalinamas dar vaikystėje. Berniuko 
tėvai mėgina surinkti 30 tūkstančių 
dolerių operacijai. Per internetą jiems 
jau pavyko gauti daugiau kaip 6 tūks-
tančius. 

Parengta pagal 
elTA informaciją

@ X – man: „Vanduo ir šiluma 
neatpigo, mokestis už atliekų tvarky-
mą mažesnis nepasidarė. Tokios ten 
permainos, tokie ir pokyčiai, veržlių 
proveržių nesimato.“

@ Gražvydas: „Skaičiau. Man 
pasirodė, kad ten skyrių vedėjų labai 
mizerni nuveikti darbeliai, kuriuos jie 
surašę padavė merui, o meras - ap-
kvailintiems pažadais ir pasakomis 
savo rinkėjams. Jau dabar gaila pra-

Metai tik valdininkų keitimui – 
kuklus rezultatas

Rajono Taryba patvirtino 2015 metų rajono mero Kęstučio Tubio 
veiklos ataskaitą. Anot K. Tubio, gyventojai pernai jo prašė tarpi-
ninkauti ar padėti komunalinio ūkio, atliekų tvarkymo, daugiabučių 
namų renovacijos, šilumos ūkio klausimais, dėl gatvių sutvarkymo, 
žemės mokesčio, privažiavimo kelių, gyvūnų priežiūros, teisės pažeidi-
mų, verslo ir investicijų. „Tiesiogiai išrinkus merą padidėjo gyventojų 
lūkesčiai, kad meras gali išspręsti visas problemas”, - rašoma ataskai-
toje. Kaip manote, kurias gyventojų problemas merui sekėsi spręsti 
geriausiai bei prasčiausiai? Ar pajutote skirtumą, kad K. Tubis yra 
pirmasis tiesiogiai rinkėjų išrinktas meras? Galų gale, ar jau skaitėte 
mero ataskaitą?

rastų metų su šiuo meru.“
@ Blogai: „Vertinu nepatenkina-

mai. Darbo vietų nėra, mieste tamsu, 
keliai duobėti, kainos kyla, bankai už-
sidaro net ir pilies šiemet nebus, nes 
išmetė iś darbo visus, kas galėjo dirb-
ti, tegul.ir buvo vagys, bet vis kažką 
darė, o dabar nieko nevyksta.“

@ Magija: „Man patiko Rasalo 
darbas. Mokam kaip direktorės pava-
duotojui, o prie to už dyka gaunam ir 

dvaro juokdarį.”
@ Aloyzas: „Metų tik valymui-

si, kuris neduoda rezultato, o yra tik 
vienų valdininkų keitimas savais, 
artimaisiais, mažoka. Norėčiau rea-
lių darbų ir veiklų. Jeigu dar metus 
valysimės savivaldybėje, pakeisim 
blogus kadrus naujais, tie nauji dar 
metus mokysis dirbti,kol adaptuosis 
rinkiminiams pažadams liks vieni 
metai. Vadybos prasme gaunasi tu-
pikinė situacija, kai energija išeikvo-
ta permainų siekiams, bet pačioms 
permainoms laiko nėra. Kol kas aš 
pastebiu tik kadrų kaitą, bet ji vyksta 
aiškiai per ilgai ir matyt ne strategijos 
ir gilesnės analizės. Kaip animacinia-
me filmuke -BUS KITAIP, BET NE-
ŽINOM KAIP.”

@ Anykštaitis: „O kodėl ir kur din-

go vienintelis proveržio ženklas: lai-
krodis nuo Savivaldybės pastato ?”

@ Keliautojas: „Važiavau šiandien 
pro Ukmergę ir sustojau pavalgyti. Va 
ten tai klesti miestukas! Pilna krautu-
vėlių, įstaigėlių, kavinių ir kebabinių. 
O žmonių apie 18 val. vakaro pilnos 
gatvės. Ukmergėje buvau prieš pora 
metų taigi nustebau kaip.išaugo ir iš-
gražėjo miestas. Grįžau į Anykščius 
apie 20 val.tai judėjimas buvo matyti 
tiktai prie Maximos. Kaimas Anykš-
čiai su Humana vietoj banko. Nieko 
per metus Tubis nenuveikė tokio, kas 
nors kiek atgaivintų Anykščius. Lajų 
takas atminkim socialdemokratų val-
džios padarytas. Vertinu mero darbą 5 
dešimbalėje sistemoje. 2 balus duodu 
už savivaldybės apsišvarinimą. Bet 
sodinti žulikus ir gaudyti vagis yra 
policijos ir prokuratūros darbas, todėl 
girti už tai mero ir jo komandos ne-
matau už ką.”

-AnYkŠTA
(komentarų kalba netaisyta,-

 red.past.)

Kiaušiniai 
niekada 
nekainavo 7 litų

Donaldas VAIČIŪNAS, Anykš-
čių rajono mero patarėjas:

- Skaičiau Marijono Mikutavi-
čiaus pasisakymą apie šią akciją, 
taip pat išnagrinėjau informaciją 
apie ją ir „Facebook“. Gal ir tei-
singas būdas atkreipti dėmesį į 
išaugusias kainas, bet pats nema-
nau, kad dalyvausiu šioje akcijo-
je. Mūsų šeima tikrai pastebėjo 
pasikeitusias kainas – pavyzdžiui, 
esant litui už dešimt kiaušinių dau-
giausiai esu mokėjęs apie 4 litus. 
Ir tai buvo brangūs, gerais pašarais 
šertų vištų kiaušiniais. O dabar 
tokie patys kainuoja apie 2 eurus, 
taigi apie 7 litus. Man keistas toks 
maisto produktų pabrangimas, juk 
degalų kainos sumažėjo, vadinasi, 
ir transportavimo kaštai turėjo ma-
žėti. Tačiau taip neatsitiko. Maisto 
nesiryžtu pirkti turguje, pirmiausia, 
iki jo reikia nueiti, o antra, šiek tiek 
prisibijau dėl kai kurių produktų 
kokybės. Nors tikriausiai močiutės 
užauginti pomidorai nebus prastes-

Žmonės kviečiami tris dienas neiti į 
prekybos centrus 
Žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose pasipylė raginimai 

kovoti prieš išaugusias maisto produktų kainas ir gegužės 10-12 
d. neiti į didžiuosius prekybos centrus. Vietoj to žmonės kviečia-
mi būtiniausių prekių įsigyti mažose krautuvėlėse arba turguo-
se. Akcijos iniciatoriai sako, kad toks prekybos tinklų boikotas 
parodys verslininkams, kad pirkėjai nesitaikstys su nepagrįstai 
išaugusiomis kainomis.

„Anykšta“ klausė rajono gyventojų, ar jie palaikys šią akciją ir 
nepravers prekybos centrų durų tris dienas.

ni nei prekybos centre... Ir į Len-
kiją nesiruošiu važiuoti apsipirkti 
– gal 20 eurų ir įmanoma sutaupyti 
įsigyjant tam tikrą maisto produk-
tų krepšelį, tačiau suskaičiavus 
kuro kainą, laiko sąnaudas, tokia 
kelionė man atrodo netikslinga.

Į Lietuvą atveža 
riešutų ir kavos

Audronė BEREZAUSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės L. 
ir S. Didžiulių viešosios bibliote-
kos Kraštotyros ir leidybos sky-
riaus vedėja:

- Apie šią akciją mačiau infor-
maciją „Facebook“. Nežinau, ar 
tai geriausias variantas kovoti, bet 
kažką daryti tikrai reikia. Gal bū-
čiau prie tų žmonių, kurie palaiky-
tų šią akciją... Kainos Lietuvoje – 
kosminės. Pasiekėm tokį lygį, kad 
vyras, dirbantis Norvegijoje, iš 
ten į namus veža migdolų riešutų, 
o kavą perka ir parveža iš Švedi-
jos. Jis juokauja, kad tuoj reikės ir 
kruopas ne į Norvegiją, bet iš ten 
vežtis. Mėgstu avokadą, jis kiek 
kainavo litais, dabar tiek kainuoja 

eurais. 
Nors aplink mūsų namus labai 

nederlinga žemė, kiek įmanoma 
bandau pati užsiauginti krapų, 
salotų, svogūnų, braškių. Dažnai 
apsilankau ir turguje, nors kainos 
ir ten pakilę. Kai paklausi kokios 
bobutės, kodėl taip pakilo kaina, 
gauni paprastą atsakymą – jūs pa-
žiūrėkit, kiek kaina pakilo preky-
bos centruose. Gal taip nesijaustų 
kainų didėjimas, jeigu atitinkamai 
didėtų ir atlyginimai. Nuo Naujųjų 
metų „popierinis“ atlyginimas su-
mažėjo 46 eurais, o kainos pakilo 
kelis kartus... Gal ir verta kelias 
dienas pabadauti ir neiti į prekybos 
centrus. Matyt, ne tik tokių akcijų, 
bet ir protestų reikia, kad būtų at-
kreiptas prekybininkų dėmesys.

Valdžioje – 
klounai 

Arvydas ANTANAVIČIUS, 
buvęs rajono Tarybos narys, 
UAB „Stema“ komercijos direk-
torius:

- Girdėjau apie šią akciją, tik 
nemanau, kad ji ką pakeis. Gal tik 
dėmesys labiau atkreipiamas. Nors 
pats pastebėjau, kad kainos, pa-
vyzdžiui, „Norfos“ prekybos cen-
tre kilus šiam ažiotažui šiek tiek 
sumažėjo. Situacija Lietuvoje baisi 
– ir tai esamos valdžios problema. 
Pakėlė PVM, mokesčius, naikina 
viduriniąją klasę, jaunimas emi-
gruoja. Dar tokių klounų valdžio-
je neturėjome, be keiksmažodžių 
apie juos kalbėti neišeina. Prem-
jerui vertėtų iš Vilniaus bent jau 

išvažiuoti, gal suprastų situaciją. 
Jiems tik reikia prabangių mašinų, 
namų, o kas jiems uždirba, jeigu ne 
mes. Pasakysiu taip, šita Vyriausy-
bė moka tik atimti ir pasidalinti. 

Aišku, kad matau neadekvačiai 
pakilusias kainas. Kai turiu gali-
mybę, apsiperku Lenkijoje, nors 
dabar jau ir ten kainos didesnės 
nei buvo prieš dvejus metus. Bet 
tai normalu, kai šitiek žmonių iš 
Lietuvos važiuoja ten apsipirkti, 
lenkai gali sau leisti pakelti kainas, 
nes vis tiek ten jos bus mažesnės.

Nebūtina 
apsipirkinėti 
kasdien

Angelija BALTUŠIENĖ, pen-
sininkė, buvusi vaikų gydytoja:

- Palaikau šią akciją ir pati į par-
duotuvę neisiu tomis dienomis. 
Tiek tikrai galima iškentėti, nėra 
reikalo kasdien vaikščioti po pre-
kybos centrus. Atkreipti dėmesį 
reikia, tik kažin, ar tokios akcijos 
labai kažką pakeis. Tai turi būti 
reguliuojama valstybiniu lygiu. 
Pirmus metus po euro įvedimo 
prekybininkai įsipareigojo nekelti 
kainų, tačiau dabar tos kontrolės 
liko daug mažiau ir kažin, ar jie 
nesavivaliauja... Gal ir nebūtini 
kalafiorai ir trešnės ant kasdienio 
stalo, bet dabar atrodo, kad jie tapo 
auksiniais. 

Anksčiau mėgau krevetes, dabar 
jų nebeperku, nes kaina man tapo 
neįkandama.

-AnYkŠTA
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„Bendras lankytojų skaičius 
gaunamas sudėjus visų tiekė-
jų pateiktus skaičius. Tačiau tai 
nėra unikalūs mūsų lankytojai. 
Tas pats lankytojas suskaičiuo-
tas kelis kartus. Praktikoje nėra 

pritaikyto tikslaus lankytojų 
skaičiavimo modelio. Paprastai 
atvykęs svečias į rajoną aplanko 
ne vieną vietą“, - apie tai, kaip 
skaičiuojami turistai, informavo 
Anykščių turizmo informacijos 
centro laikinoji direktorė Vilanda 

Reikalienė.
Dėl lankytinų  objektų, kuriuo-

se turistams  tenka pirkti bilietus, 
klausimų lyg ir nekyla. Pasidomė-
jome, kaip, pavyzdžiui, skaičiuo-
jami Medžių lajų tako lankytojai.

“Lajų take turistai skaičiuojami 

pagal parduotų Anykščių regioni-
nio parko lankytojo bilietų skai-
čių“, - sakė Anykščių turizmo 
informacijos centro  vadybininkė 
Justina Verbickaitė.

Priminsime, kad Medžių lajų 
taką galima lankyti nemokamai, 

Pasirengimo Rio de Žaneiro 
olimpinėms žaidynėms įkarštyje 
G. Titenis vis dėlto trumpam sugrį-
žo į Anykščius ir šeštadienį 100 m 
krūtine nuplaukė per 59 sekundes. 
Iki festivalio rekordo jam pritrūko 
šimtųjų sekundės dalių. Prieš star-
tą G. Titenis buvo gerai nusiteikęs, 
tačiau lengvos pergalės nesitikėjo, 
nes iš varžovų, ypač latvio Nikola-
jaus Maskalenko bei lietuvio Jono 
Sadausko, pasak plaukiko, visko 
galima tikėtis. Jie, beje, pasidalino 
antrą ir trečią vietas. 

Plaukikai pagerino 16 rekordų
Šeštadienį Anykščių baseine baigėsi tris dienas trukęs XVIII – asis 

tarptautinis plaukimo sprinto festivalis. Jame dalyvavo per 700 Bal-
tarusijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos sportininkų, tarp jų 
ir olimpiečiai. Geriausiais festivalio plaukikais suaugusių grupėje tapo 
pasaulio ir Europos plaukimo čempionatų prizininkas anykštėnas Gie-
drius Titenis ir baltarusė pasaulio ir Europos čempionė, dukart Lon-
dono olimpinių žaidynių vicečempionė Aliaksandra Herasimenia. 

Sportininkui iki olimpinių žaidy-
nių beliko keli pasiruošimo mėne-
siai, per kuriuos jis teigė dar daly-
vausiąs keliuose Europos plaukimo 
turnyruose. Šeštadienį 50 m plau-
kimą laisvuoju stiliumi (22,23 sek.) 
laimėjo ir kitas Lietuvos rinktinės 
narys Mindaugas Sadauskas. 

Jau pirmąją festivalio dieną fes-
tivalio rekordą pasiekė daugkarti-
nė Anykščių plaukimo festivalių 
nugalėtoja A. Herasimenia, 50 me-
trų laisvu stiliumi nuplaukusi per 
23,86 sek., o Klaipėdos „Gintaro“ 

sporto centro plaukikas Mantas 
Kaveckas pagerino beveik 20 metų 
gyvavusį garsaus mūsų šalies plau-
kiko Raimondo Mažuolio Lietuvos 
vaikinų iki 17 metų rekordą 50 m 
laisvuoju stiliumi (23,02 sek.)

Antrąją festivalio dieną, penkta-
dienį, 700 plaukikų iš 5 valstybių 
rungtyniavo individualiose rungty-
se. Festivalio rekordus net 10 kartų 
gerino tik užsieniečiai. 

Šeštadienį festivalis baigėsi 
mišria estafete 7 x 50 m laisvuo-
ju stiliumi, kurioje pirmą kartą 
festivalių istorijoje dalyvavo net 
9 komandos. Ją nauju festivalio 
rekordu laimėjo Minsko miesto 1 – 
osios komandos plaukikai. 

Šiame festivalyje plaukikai pa-
gerino 16 festivalio rekordų. Per 
3 dienas išdalintas 71 medalių 
komplektas ir pusantro šimto orga-
nizatorių ir rėmėjų įsteigtų prizų. 
Medalius pelnė visų festivalyje da-
lyvavusių valstybių sportininkai, 
jais pasipuošė 28 komandų plauki-
kai (dalyvavo 47 komandos) dau-
giausia, net 27 (15 aukso, 9 sidabro 
ir 3 bronzos iškovojo Minsko (Bal-
tarusija) miesto 1–osios komandos 
plaukikai. 

Festivalio dienomis miestas at-
jaunėjo, pradžiugino apgyvendi-
nimo paslaugas teikiančius vers-
lininkus, kavinių, parduotuvių 
savininkus. Festivalio dienomis 
mieste tris dienas juk gyveno dau-
giau kaip 800 festivalio dalyvių ir 
svečių. 

Giedrius Titenis (viduryje) vėl ant aukščiausios pakylos. Jis nebe 
pirmą kartą tapo ir geriausiu festivalio plaukiku. Šiemet 100 me-
trų plaukime krūtine jis net 1,01 sek. aplenkė savo artimiausią 
varžovą latvį Nikolajų Maskalenko ir Joną Sadauską. 

Festivalyje plaukė 27 Anykščių kūno kultūros ir sporto centro 
plaukikai. Treneris Redas Pivoriūnas sako, kad jiems tai gera 
mokykla, puiki ir kol kas bene vienintelė galimybė varžytis su 
geriausiais kitų šalių plaukikais.

Varžybų akimirka. 
Autoriaus nuotr. 

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Minėjimo pradžios laukiantys 
jau garbaus amžiaus anykštėnai 
šnekėjosi, kad kasmet į Pergalės 

Anykščiuose paminėta Pergalės diena
Pirmadienio rytą Anykščių karių kapinėse apie dvidešimt 

anykštėnų susirinko paminėti 71-ųjų pergalės prieš nacistinę 
Vokietiją metinių. Minėjime gvazdikų žiedai įteikti ir dviem jau 
dešimtą dešimtį skaičiuojantiems II-ojo pasaulinio karo vetera-
nams – Vincui Radušiui ir Osvaldui Balnai.

dienos paminėjimą karių kapinėse 
susirenka vis mažiau žmonių, o 
jaunimui apskritai ši diena jau nie-

ko nebereiškia. 
Prie kiekvieno kapinėse esan-

čio paminklo buvo padėta po ke-
lis tulpių žiedus, uždegta po žva-
kelę. Šiemet minėjimas truko vos 
keliolika minučių, kalbą sakė tik 
socialdemokratė, aktyvi visuome-
nininkė, buvusi pedagogė Rima 
Lesnikauskienė. „Mano kalba bus 
daugiau remiantis mano buvusių 
mokinių rašiniais, gal trupučiuką 
kitu kampu, nei visada kalbėdavo-
me. Mes gėrimės pasaulio meno 
kūriniais, kurių paskirtis – išsaugo-
ti žemėje taiką. Kauno IX-ojo for-
to, Ablingos skulptūros, Mamaja-
vo kurganas ir daug daug kitų, visų 
juk neišvardinsi... O kiek karių 
kapų... Visa tai primena, kas netu-
rėtų pasikartoti. Verčia susimąstyti 
poeto, anykštėno Antano Drilin-
gos klausimas: kam būti Žemėje ir 
kam nebūti? Ir įtikinamai skamba 
atsakymas – būti saulei, meilei, 
gyvenimui, džiaugsmui motinų be-
kraščiam, bet nebūti skausmui mūs 
planetos niekados, karui niekada 
nebūti... Šie klausimai jaudino ir 
jaudina viso pasaulio menininkus, 
rūpėjo jie ir Stasiui Krasauskui. 
Paimi į rankas amžinai gyvus jo 
paveikslus ir šiandien vėl atsive-
ria ta amžinai kraujuojanti žaizda, 
primenanti karą. Visų graviūrų lei-
tmotyvas – žemėje gulintis karei-

vis. Jis apibrėžtas balta linija, tarsi 
gyvybės nemirtingumo ženklu...“ 
Kalboje minėtos ir kitų rašytojų 
citatos – Justino Marcinkevičiaus, 
Balio Sruogos. 

Pasak R. Lesnikauskienės, „vien 
Lietuvos žemė saugo kapus 80 
tūkstančių kovotojų, kritusių va-
duojant mūsų šalį iš fašistinės oku-
pacijos“.

Šias metais minėjime nebuvo nė 
vieno valdžios atstovo,  tačiau kaip 
ir kasmet dėmesį fašizmo aukoms 
parodė buvęs rajono Tarybos na-
rys, Darbo partijos narys Artūras 

Šajevičius.
Tiesa, specialiai į minėjimą iš 

Briuselio atskrido Zoja Suleima-
nova, kuri prie tarybinio kario 
paminklo pastatė jau a.a. savo ma-
mos, karo veteranės, Anykščiuo-
se gyvenusios Sonios Čeponienė 
nuotrauką, jos ordinus ir medalius. 
Pažvelgusi į nedidelį būrelį susi-
rinkusiųjų, moteris paragino kitais 
metais atsinešti išdidintas karo da-
lyvių nuotraukas, nes „jie buvo, 
yra ir bus“.

-AnYkŠTA

Kavarskiečiui karo veteranui Osvaldui Balnai gėles įteikė iš 
Briuselio atskridusi Zoja Suleimanova.

II-jo Pasaulinio karo vetera-
nas Vincas Radušis į Perga-
lės dienos minėjimą Anykš-
čiuose atvyksta kasmet.

Prie tarybinio kario paminklo 
šalia gėlių bei žvakių padėta 
ir karo veteranės a.a. Sonios 
Čeponienės nuotrauka.

jono jUneViČiAUs nuotr.

(Atkelta iš 1 p.)

Paprasčiau suskaičiuoti debesis danguje nei turistus rajone o lankytojų bilieto pirkti nepri-
valoma, taigi lankytojų skaičiai 
realiai turėtų būti dar didesni.

Skaičiuojant turistus,taip pat 
neįtraukiami duomenys apie kul-
tūros centro, bibliotekos, spor-
to varžybų dalyvius ir žiūrovus, 
tradicinių švenčių lankytojus, 
atvykstančiuosius pas privačius 
asmenis.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

Pienionys mena 
Sapiegų giminę

Pienionių dvarui, o ir kaimui var-
dą bus davęs Pienios upelis. Kaip 
teigiama Anykščių krašto vietovių 
žinyne, iki XVII amžiaus vidurio 
dvare šeimininkavo buvusi garsi 
Lietuvos didikų Sapiegų giminė. 
1656 metais dvaras atiteko Anta-
nui Daumantui Siesickiui ir iki XX 
amžiaus priklausė jo giminei. Dva-
ras suklestėjo jo savininkais tapus 
Justinui Daumantui Siesickiui, ku-
ris su savo sūnumis Antanu, Vale-
rijonu ir Feliksu pastatė naują gy-
venamąjį namą, įrengė oranžeriją 
ir užveisė landšaftinio planavimo 
peizažinį 9 hektarų ploto parką, 
kurį puoselėjo profesionalus sodi-
ninkas čekas Pranciškus Leineris. 
Dvaras garsėjo puošnia pokylių 
sale, biliardine, gyvenamaisiais ir 
svečių kambariais, prabangiu val-
gomuoju. Tuo metu rūmuose būta 
daug brangių paveikslų, vertingų 
sidabro, porceliano dirbinių. Dva-

Pienionis garsina dvaras jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Jeigu ne dvaras ir sovietmečiu buvusios susivienijimo „Lietžemūktechnika“ dirbtuvės, Pienionys 
vargu ar skirtųsi nuo aplink išsimėčiusių Kavarsko seniūnijos kaimelių. Tačiau dirbtuvių, kuriose 
buvo remontuojami javų nuėmimo kombainų būgnai visam Pabaltijui, neliko nė ženklo, o nuo XVI 
amžiaus pradžios minimas dvaras, nors sovietmečiu apleistas, tebegarsina kaimą ir keliasi naujam 
gyvenimui. Dvaras su išlikusiais pastatais, vartais su liūto skulptūrom ir parku yra valstybės saugo-
mas architektūros paminklas. Pasak Kavarsko seniūno Algirdo Gansiniausko, Pienionyse gyvena-
mąją vietą deklaruoja 43 gyventojai. 

ras garsėjo spirito varykla ir čia 
daromu alumi. 

1848 metais Pienionis nusiaubė 
gaisras, sudegė 13 sodybų. Apie 
1920 metus dvare gyveno penkios 
dešimtys gyventojų. Kai 1926 me-
tais buvo vykdoma dvaro žemės 
parceliacija, J. D. Siesickis valdė 
378 hektarus žemės. Tuomet dva-
rą jis pardavė šio dvaro ūkvedžiui 
Juozui Šablevičiui, kuris nuo 1926 
iki 1940 metų nacionalizacijos val-
dė 88 hektarus žemės. Sovietme-
čiu dvaras ir parkas buvo visiškai 
nugyventas, apleistas. Lietuvoje 
atkūrus nepriklausomybę dvaras 
buvo sugrąžintas Šablevičiams, 
kurie jį 2006 metų birželį pardavė 
vilnietei Birutei Venckienei. 

Dvaro savininkė dvaro teritoriją 
ir pastatus tvarko, tačiau, kas jame 
bus, atskleisti „Anykštai“ nepa-
noro. Nuvažiavus dvaru ir parku 
teliko pasigrožėti per tvorą, vieto-
mis – dvigubą. Dabar dvarą saugo 
ne tik betoniniai vartų liūtai, bet 
ir vaizdo kameros. Jos ir užrašai 

„Privati valda“ pirmiausia krinta į 
akis architektūros paminklą norin-
čiam apžiūrėti  smalsuoliui.   

Dvaro ponią kaime pažįsta...

Nepavykus pabendrauti su dva-
ro ponia, teko apie dvarą pasido-
mėti kaimiečių. Deja, dalis teigė, 
kad dvaras jiems nerūpi išvis.  

Žolę pjovęs šiame kaime gimęs 
ir augęs Vaclovas Riška teigė su 
ponia bendravęs Vilniuje ir jam 
ji palikusi įspūdį, kaip apie kai-
mą turinti prastą nuomonę. „Nors 
daug metų gyvenau Vilniuje, dir-
bau Spaudos rūmuose, niekada 
nemaniau, kad mano kaimas pra-
sigėręs ar degradavęs, - sakė V. 
Riška, pabrėžęs, kad kaime jis - ne 
atėjūnas. – Na, gal yra vienas kitas 
mėlynanosis, tačiau kuriame kai-
me jų nėra? O dėl dvaro man nei 
šilta, nei šalta. Kas čia į tą dvarą 
bevažiuos, kai mano anūkai Vo-
kietijoj ir Anglijoj gyvena? 

V. Riška pasidžiaugė savo 101 
metų dėde Alfonsu Riška, kurį 
šiuo metu Kaune prižiūri jo vaikai. 
„Šitokio amžiaus sulaukęs, o koks 
supratingas,  - stebėjosi V. Riška. 
– Sako savo vaikams, vežkit mane 
kur norit, darykit ką norit, man 
visur bus gerai. Gyvena Kaune, o 
ten ir visi patogumai, ir daktarai. 
Kas čia prilakstytų pas jį į kaimą“. 
Beje, kresnas vyrukas ne iš kelmo 
spirtas buvo ir jaunytėje, prisimi-
nė dvipūdę kilnojęs ir garsiems 
broliams imtynininkams Stasiui, 
buvusiam aplinkosaugininkui ir 
LR Seimo nariui Broniui Bradaus-
kams „užmetęs“...

Kelių Pienionių kaimo sodybų 
šeimininkai bendrauti nepanoro, 
tačiau ypač šiltai mane sutiko Ele-
nos Riškienės sodyboje. Tuo pačiu 

metu į žydinčiose tulpėse skęstan-
čią sodybą įriedėjo anūko Artūro 
ir jo žmonos Lauros automobilis, 
kiemas atgijo dviejų proanūkių 
krykštavimu. Rugsėjo antrąją se-
nolė švęs devyniasdešimtmetį, ta-
čiau nei atmintim, nei sveikata ji 
nelinkusi skųstis. Užauginusi sūnų 
Alvydą ir dukrą Elvyrą, ji susilau-
kė dviejų anūkų ir  keturių proanū-
kių. „Vyrą Kazį palaidojom 1976–
aiais“, -  apgailestavo moteris, 
priminusi minėtose susivienijimo 
„Lietžemūktechnika“ dirbtuvėse 
prieš keturis dešimtmečius spro-
gusią katilinę, kuomet gelbėdamas 
kitus ir pačią katilinę žuvo jos vy-
ras. Moteris nepalūžo ir šiandien 
džiaugiasi nuolat ją lankančių savo 
vaikų, anūkų ir proanūkių šviesiu 
gyvenimu. 

E. Riškienė gerai prisimena 
dvarininkus Šablevičius, nes su 
jų vaikais vaikystėje bėgiojo tais 
pačiais dvaro takeliais. „Gerai 
pažinojau Leonardą, kuris dabar 
Kaune gyvena, Kuršėnuose gyve-
nantį Juozą, o su Palmyra geriau-
sios draugės buvom, - pasakojo 
senolė. – Negaliu apsakyt kokio 
grožio mano vaikystėje buvo par-

Pas Eleną Riškienę (viduryje) nuolat lankosi vaikai ir anūkai. Nuotraukoje (iš kairės): anūkas Artūras 
Riška, proanūkis Kristupas, močiutė Elena Riškienė, jos vyro brolio sūnus Vaclovas, proanūkis Tautvydas 
ir anūko žmona Laura. 

Pienionyse gimęs ir užaugęs 
Vaclovas Riška laisvadie-
niais skuba į gimtinę, nes 
darbų čia nestinga. 

Dabar dvarą saugo ne tik 
liūtai, bet ir vaizdo kameros 
bei įspėjantys užrašai. 

Pienionių kaimo gatvelė, vedanti link dvaro. Pienionių tvenkinys plyti pietvakariniame kaimo pakraštyje.
Autoriaus nuotr.

Beveik buvusi sugriuvusi 
dvaro rūkykla išvalytame ir 
žole apsėtame parke šviečia 
kaip koplyčia. 

kas, kokie pastatai ir kambariai! 
Turiu albumą, kuriame tas grožis 
įamžintas“. Sklaidome išties ne-
plono albumo nuotraukas, kurio 
originalą, sveriantį keliasdešimt  
kilogramų, saugo Šablevičių pa-
likuonys Kaune. Nuotraukose ne 
tik prabanga tviskantys kamba-
riai, retų augalų parko vaizdai, 
bet ir nuo 1916 metų Pienionyse 
buvusios pradžios mokyklos pas-
tatas. Nūnai dar galutinai nesu-
remontuotas, tačiau jau su nauju 
stogu. Kadais joje mokėsi 115 
mokinių, o 1973 metais mokykla 
buvo uždaryta. 

E. Riškienė teigė gerai pažįstanti 
naująją dvaro ponią B. Venckienę. 
„Kai tik atvažiuoja į dvarą, pas 
mane užeina. Kava pasivaišiname, 
pasišnekame“, - džiaugėsi E. Riš-
kienė. 

Skaičiau, kad Anykščių menų 
inkubatoriuje surengtas Lietuvos 
kurortų asociacijos narių visuoti-
nis suvažiavimas, o vicemeras Si-
gutis Obelevičius po suvažiavimo 

Ar kurortas neišnaikins anykštėnų?
paskelbė, kad tikisi, jog dar šiemet 
Seimas paskelbs ir penktąjį šalies 
kurortą - Anykščius. 

Nemanau, kad toks statusas 
mums reikalingas, jau dabar mies-

te nelabai galima ką daryti, daugy-
bė kontroliuojančių organizacijų, 
Regioninio parko visokie reikala-
vimai ir t.t. 

Jei bus dar paskelbtas kurorto 

statusas, tai išvis čia ką nors pada-
ryti, pastatyti kažkokį pastatą bus 
tikras  kosmosas. Gal geriau nerei-
kia – liks dykvietė.

skaitytojas Antanas 
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kampas
Apie 
maršrutus

 

“Teleloto” Lošimas Nr. 1048
Data: 2016-05-08
Skaičiai: 14 69 28 12 20 65 

60 01 27 19 54 70 56 15 40 66 
63 71 51 74 25 33 58 55 24 10 
44 18 37 34 48 49 39 07 57 52 
23 06 (keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės) 26 50 67 42 03 53 
47 36 59 35 75 09 21 13 (visa 
lentelė)

Papildomi prizai

0348155 2500 Eur
0018927 3500 Eur
0482385 Automobilis 

“Hyundai i20”
0257156 Automobilis “Nissan 

Qashqai”
039*879 Pakvietimas į TV 

studiją
045*086 Pakvietimas į TV 

studiją
032*940 Pakvietimas į TV 

studiją
000*620 Pakvietimas į TV 

studiją

horoskopas
AVINAS. Jūsų mintys ir veiks-

mai suksis kasdieninių klausimų 
ir problemų rate. Rūpestį gali kelti 
šeimos narys. Jeigu pasistengsite, 
kai ką sugebėsite sėkmingai iš-
spręsti. Galbūt įsigysite daiktą, ku-
riam anksčiau stigo pinigų.

JAUTIS. Tikėtina, kad turėsi-
te naudos iš komercijos, spaudos, 
reklamos. Kils techninių interesų, 
kuriuos įgyvendinti padės draugas 
ar giminaitis. Gali atsinaujinti seni 
visuomeniniai ryšiai. Galbūt apsi-
spręsite dėl išvykos, viešnagės. 

DVYNIAI. Galite sulaukti pagei-
daujamos pagalbos, informacijos. 
Palanku prekiauti, pirkti reikalingas 
prekes ar paslaugas, tartis dėl nuo-
mos, kredito. Mokėsite pasinaudoti 

užuominomis, intuityviai jausite, 
kas būtų naudinga.

VĖŽYS. Gerai būtų, jeigu dau-
giau laiko praleistumėte ramioje 
aplinkoje, apmąstytumėte ateities 
planus, pasiskaitytumėte psicholo-
ginės, filosofinės literatūros. 

LIŪTAS. Geriau seksis dirbti 
vienumoje, susikaupus, be blašky-
mosi. Būsite nusiteikę ramiai siekti 
savo planinių tikslų. Neafišuojama 
veikla gali duoti pajamų. Galimas 
slaptas naudingas sandoris.

MERGELĖ. Galite būti įparei-
goti spręsti sudėtingas problemas, 
kur yra būtinas mokėjimas skai-
čiuoti, planuoti, apsukrumas. Vaka-
re turėtumėte šauniai praleisti lais-
valaikį, atrasti įdomų užsiėmimą 
ir bendraminčių. Galbūt su kažkuo 
susitaikysite.

SVARSTYKLĖS. Aplinkiniams 
atrodysite mįslingi, galintys protin-
gai analizuoti, patarti. Malonu bus 
jaustis reikalingiems, bet kartu neri-
mą kels atsakomybės našta, būtiny-
bė daryti sprendimus, įsipareigoti.

SKORPIONAS. Geras metas 
tvarkytis su mokslais, arba kur nors 
išvažiuoti, pakeisti aplinką, mokytis 
užsienio kalbų. Palanku pratęsti su-
tartis su verslo partneriais, ypač jei 
jie užsieniečiai. Vakaras tinkamas 
įvairioms atrakcijoms.

ŠAULYS. Būsite išradingi pa-
naudodami brokuotus ar nusidė-
vėjusius daiktus. Aktyviai spręsite 
klausimus, susijusius su verslu, 
investicijomis, draudimu, mokes-
čiais. Galite įgyvendinti seną slaptą 
sumanymą.

OŽIARAGIS. Kažką svarbaus 

sužinosite ir išmoksite bendrau-
dami su dalykiniais partneriais bei 
oponentais. Praplėsite savo požiūrį 
į gyvenimą, tarpusavio santykius. 
Tai padės suderinti interesus ir gal-
būt susitarti dėl to, kas atrodė neį-
manoma.

VANDENIS. Nebijokite atsako-
mybės, nesijauskite išnaudojami, 
jeigu teks dirbti daugiau už kitus. 
Tai išeis jums į naudą. Gali kilti idė-
jų, kaip pagerinti profesinę, finansi-
nę padėtį ar gyvenimo sąlygas. 

ŽUVYS. Nestokosite energijos, 
kūrybingumo, romantiško polėkio. 
Patirsite džiaugsmo iš meno, mu-
zikos, meilės žaidimų, kūrybinių 
gastrolių, bendravimo su vaikais. 
Vakare galimas malonus netikėtu-
mas, žavi pažintis.

-elTA

linas BiTVinskAs

Mūsų politikai mėgsta des-
peratiškai klausti: „Lietuva, 
kur tu eini?“. Nežinantiems 
atsakau – Lietuva dažniausiai 
eina į Didžiąją Britaniją, po 
to - į Airiją, Norvegiją ir Is-
paniją. Dabar Lietuva jau vis 
mažiau eina į Rusiją, Baltaru-
siją ir Ukrainą. Tiesa, atsidarė 
dar vienas taškas, kažkodėl 
traukiantis lietuvius – Lenki-
ja. Bet į Lenkiją Lietuva ne 
eina, o tik įšoka trumpam (į 
artimiausią parduotuvę). Štai 
ir visi Lietuvos maršrutai. 

Politikai, aišku, norėtų, kad 
Lietuva eitų į rinkimus, bet 
jokiu būdu nepageidauja Lie-
tuvos matyti prie Seimo. Taip 
pat būtų gerai, kad Lietuva 
pinigus paliktų prekybos cen-
trų kasose čia, o ne Lenkijoje, 
bet nepageidauja, kad maistas 
Lietuvai kainuotų tiek pat, 
kiek Suvalkuose.

Ir tegu eina ta Lietuva kur 
nori, tuos atsiras tikrų patri-
otų iš kitur. „Pirk prekę lie-
tuvišką“, – ragina vieni kitus 
olandai, už 1 eurą pirkdami 
3 šokolado plyteles, kai pas 
mus viena tokia 1,20 euro 
kainuoja. 

Taip pat karšti patriotai 
buvo baltarusiai, beveik ne-
mokamai gaudavę elektrą. Jau 
nekalbu apie rusus, kurie daug 
pigiau pirkdavo lietuviškus 
pieno gaminius. Ne problema 
patriotų pasigaminti. Tai kam 
tada taip dramatiškai klausti 
„Lietuva, kur tu eini?“.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-05-18, 11.00 val. at-
liks kadastrinius matavimus sklypui, proj. Nr. 199-3, esančiam Anykščių 
r. sav., Andrioniškio sen., Plikiškių k. Kviečiame dalyvauti ribų ženklini-
me gretimo žemės sklypo, kad. Nr. 3462/0003:55, savininką AURIMĄ 
MURAUSKĄ. Iš anksto prašome susisiekti. Kontaktinė informacija: 
Tomas Urvikis, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius 
tel. 8-67122069, el.p. tomas.urvikis@vzf.lt.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-05-04 atliko kadastri-
nius matavimus sklypui, projektinis Nr. 834-1, esančiam Kaupiniškių vs., 
Troškūnų sen., Anykščių r. sav. Prašome atsiliepti gretimo žemės sklypo 
kad. Nr. 3401/0004:0220 savininkus, Leono Kontrimavičiaus turto pavel-
dėtojus ar jų įgaliotus asmenis, dėl sklypo ribų suderinimo. 

Kontaktinė informacija: Ignalina, Ateities g. Nr.18A, prašome atsiliep-
ti per 10 dienų po paskelbimo spaudoje. tel. 8-626-34151, mangirdas.
stockunas@vzf.lt 

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-05-05 atliko kadastri-
nius matavimus sklypui, projektinis Nr. 835-1, esančiam Smėlynės k., 
Troškūnų sen., Anykščių r. sav. Prašome atsiliepti gretimo žemės sklypo 
kad. Nr. 3410/0004:0049 savininkus, Marijos Versockajos turto paveldė-
tojus ar jų įgaliotus asmenis, dėl sklypo ribų suderinimo. 

Kontaktinė informacija: Ignalina, Ateities g. Nr.18A, prašome atsiliep-
ti per 10 dienų po paskelbimo spaudoje. tel. 8-626-34151, mangirdas.
stockunas@vzf.lt

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-05-17 9.30 val. at-
liks kadastrinius matavimus sklypui, proj. Nr.1370-1, esančiam Bajorų 
k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav. Kviečiame dalyvauti ribų ženklinime 
gretimo žemės sklypo kad. Nr.3470/0005:139 savininko Aloyzo Baleišio 
paveldėtojus ar įgaliotąjį asmenį. Kontaktinė informacija: J.Biliūno 28-2, 
Anykščiai, LT-29117, tel. 8-687-56047, dale.vitkuviene@vzf.lt

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-05-17 14:00 val. at-
liks kadastrinius matavimus sklypui, proj. Nr.836-2, esančiam Mašinkos 
vs., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. Kviečiame dalyvauti ribų ženklinime 
gretimo žemės sklypo kad. Nr.3410/0001:214 savininką Arūną Survilą 
ar jo įgaliotą asmenį. Kontaktinė informacija: Ateities g. 18A Ignalina, tel. 
8-626-34151, mangirdas.stockunas@vzf.lt

VĮ ANYKŠČIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS SKELBIMAS
VĮ Anykščių miškų urėdija skelbia nereikalingo ar netinkamo naudoti valstybės turto pardavimą viešame prekių aukcione, kuris vyks 2016-05-

26 10 val. adresu: Vilniaus g. 101, Anykščiai.

Parduodama:
Eil. Nr. Turto pavadinimas Kiekis, vnt. Vieneto kaina, EUR be PVM

1 Barstytuvas smėlio-druskos „Pietch“ (2012 m.) 1 4575,00
2 Krūmapjovė „Husqvarna” 250 R (2007 m.) 2 20,00
3 Purkštuvas motorinis „Stihl” SR-320 (1995 m.) 5 50,00
4 Svėdasų girininkijos pastatas nusigriovimui (po gaisro) 1 1,00

Už aukcione parduotą valstybės turtą atsiskaitoma po aukciono urėdijos kasoje arba pavedimu per 3 darbo dienas.

Svėdasų girininkijos pastatas turi būti nugriautas, medžiagos ir statybinės atliekos išvežtos iki 2016 m. liepos 1 d.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti darbo dienomis pirmadieniais – penktadieniais nuo 8 iki16 val.,prieš tai suderinus laiką telefonu (8 381) 

58090.
Aukciono dalyvio bilieto kaina 3 Eur.

Nepardavus turto pirmajame aukcione, antrasis vyks 2016-06-02 10 val., trečiasis – 2016-06-09 10 val.
Aukciono rengėjas – viršininkas V. Šaučiūnas, tel. Nr.(8 381) 58090.

Miškų urėdas Sigitas KINdERIS

Viešintų seniūnijoje peiliu nudurtas vyras
„Seniai pažįstu tą žmogų, dabar 

įtariamąjį nužudymu, tai jo posū-
nis jį tikriausiai prie to privedė. 
Pakankamai ramaus būdo, nebuvo 
tas, kuris veltųsi į konfliktus. Išgert 
gal ir išgerdavo kaip visi, bet kad 
su kažkuo būtų susimušęs, nesu 

girdėjęs“, - apie įtariamąjį nužu-
dymu pasakojo Viešintų seniūnijos 
Papilių seniūnaitijos seniūnaitis, 
ūkininkas Liutauras Šimėnas.

Šiuo  metu atostogaujanti Vie-
šintų seniūnė Janė Každailienė 
„Anykštai“ sakė tik mačiusi poli-
cijos pranešimą, kuriame nenuro-

domi kruvino konflikto dalyviai, 
todėl esą negalinti spėlioti, kurioje 
šeimoje įvyko kraupi nelaimė. Tie-
sa, pokalbio metu J. Každailienė 
pabrėžė  „pažįstanti beveik kie-
kvieną seniūnijos žmogų”.

Tai – jau antrasis nužudymo 
atvejis rajone šiais metais. Vasario 

17 dieną Kurklių seniūnijos Ka-
liškų kaime rastas negyvo vyro su 
kirstinėmis žaizdomis galvoje kū-
nas. Kraupi nelaimė įvyko žinomų 
keramikų Dangiros Pyragaitės ir 
Andriaus Rozanovo namų kieme. 
Įtariamą, kad Kurklių II-ajame 
kaime gyvenusį  45-erių Sergejų 
Kovaliovą nužudė jo bendraamžis, 
neblaivus (1,17 prom.) A. Rozano-
vas.

(Atkelta iš 1 p.)
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gimė

Erikas ALEKSEJEVAS, gimęs 04 11
Jonas ŠAREIKA, gimęs 05 02
Jonas STANKŪNAS, gimęs 04 29

 
pro memoria

Anykščių mieste
Marė VALANČIŪNIENĖ, gimusi 1949 m., mirė 05 04
Natalija ROMANOVSKAJA, gimusi 1982 m., mirė 04 29
Ona danutė GRAŽIENĖ, gimusi 1933 m., mirė 05 02
Kavarsko seniūnijoje
Kęstutis BLIUKIS, gimęs 1964 m., mirė 04 28
daiva dANYLIENĖ, gimusi 1965 m., mirė 05 04
Monika ŽALEBINIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 05 08
Skiemonių seniūnijoje
Cecilija MIKNEVIČIENĖ, gimusi 1935 m., mirė 05 03
Troškūnų seniūnijoje
Aldona TUSKENYTĖ, gimusi 1931 m., mirė 05 05

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”

palankiomis sąlygomis 
superka

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,35 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,15 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mi-

kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas! 

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

Namą ar sodybą poilsiui ir gyveni-
mui. 

Tel. (8-698) 49854

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės - 
miško sklypą gražesnėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai, 
ž. ū. technika, dalys

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trakto-
rius. 

Tel. (8-601) 53942.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sunkve-
žimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

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

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

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

Kita

Brangiai - juodojo ir spalvotojo 
metalo laužą. Klientui pageidau-
jant išsiveža. 

Tel. (8-682) 69308. Kupiškis, 
UAB “Tormeta”.

Brangiai - juodojo metalo lau-
žą. Klientui pageidaujant pasiima 
savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

parduoda
Kuras

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

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

Malkas.
Tel. (8-688) 16462.

Gyvuliai

Karvę.
Tel. (8-679) 25678.

Karves.
Tel. (8-617) 75507.

Kita

Broilerius (kalakutiniai) 2-3 savaičių. 
Perkant 50 vnt. atveža. Vakcinuoti.

Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.

Ūkininkas - mėsinių kiaulių skerdie-
ną 40-50 kg. Tik kaimiškai svilintos 
dujomis, atvėsintos. Subproduktus. 
Triušius ir jų skerdieną. Atveža ne-
mokamai, greitai.

Tel.: (8-686) 80994, 
(8-611) 34567.

įvairūs
Dovanoja

1,5 mėn. katytę ir katinėlį.
Tel. 5-17-46.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Palankiomis sąlygomis suteiktų 
paskolą nuo 5000 iki 15 000 Eur, 
su užstatu. 

daugiau informacijos 
tel. (8-640) 18698.

dengia, remontuoja stogus, sta-
to malkines, pavėsines, priestatus 
ir t. t. Pasirūpina medžiagomis.

Tel. (8-600) 78285.

Įrengia ventiliacijos ir ekono-
miškas rekuperacines sistemas. 
Savo, kliento medžiagomis. 
deimantinėmis karūnomis gręžia 
skyles. 

Tel. (8-673) 06342.

Šiltiname fasadus, 
atliekame fasadų ap-

dailos darbus.
Tinkuojame, dedame 
dekoratyvinį tinką, 

dažome struktūriniais 
dažais. Dengiame 
šlaitinius stogus. 

Mūro darbai. 
Tel. (8-676) 52289.

Remontuojame  baldus, sofas, 
lovas, čiužinius, kėdes, kampus. 
Keičiame spyruokles, poroloną, 
gobeleną, eko ar natūralią odą. 
Gaminame čiužinius ir sėdmai-
šius. Pasiimame ir parvežame.

Tel. (8-610) 10341,
www.atnaujinkbaldus.lt

Parduodame grikius, kviečius. 
Tel. (8-611) 44130.
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parduoda

UAB „Anykštos redakcija“ 
priima skelbimus į šiuos 

laikraščius: 

„Gimtoji žemė“ 

„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“ 

„Kupiškėnų mintys“

„Molėtų Vilnis“

„Molėtų žinios“

„Mūsų  Ignalina“ 

„Utenis“

 „Utenos apskrities 

žinios“

 
gimė

Dominykas ŠAUČIŪNAS, gimęs 01 05
Kristianas SAVICKAS, gimęs 01 04
Edgaras VILUTIS, gimęs 12 29

 
pro memoria

Anykščių mieste
Kęstutis BURNEIKIS, gimęs 1952 m., mirė 01 07
Zinaida Veronika JUODELIENĖ, gimusi 1953 m., mirė 01 05
Bronė DIDIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 01 02
Domininkas Algirdas BURNEIKA, gimęs 1936 m., mirė 01 04

Anykščių seniūnijoje
Jonas ROZELIS, gimęs 1925 m., mirė 01 05

Debeikių seniūnijoje
Rima KISLAUSKIENĖ, gimusi 1945 m., mirė 01 01

Kavarsko seniūnijoje
Povilas DIGIMAS, gimęs 1957 m., mirė 12 31
Zenonas STANKEVIČIUS, gimęs 1948 m., mirė 01 07

Kurklių seniūnijoje
Aldona MAČIONIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 01 06

Svėdasų seniūnijoje
Morta Liucija RIMEIKIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 01 05

Traupio seniūnijoje
Sigita ŠEMELIŪNIENĖ, gimusi 1972 m., mirė 01 05

Viešintų seniūnijoje
Bronislava SAMAVIČIENĖ, gimusi 1922 m., mirė 01 07

“Teleloto” Lošimas Nr. 1031 
Data: 2016-01-10

Skaičiai: 18 44 21 03 26 29 
23 46 40 47 27 58 28 64 12 69 
53 57 49 07 63 34 71 59 13 52 
60 72 32 56 35 67 51 14 62 10 
33 04 (keturi kampai, eilutė, įs-
trižainės) 16 48 74 31 02 43 22 
73 11 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0436450 4000 Eur 0461390 

500 Eur 0087061 Automobilis 
“Nissan Note” 0404235 
Automobilis “Renault Captur” 
036*687 Pakvietimas į TV stu-
diją 035*480 Pakvietimas į TV 
studiją 037*777 Pakvietimas į 
TV studiją  009*358 Pakvietimas 
į TV studiją

perka

įvairūs

Portretas
Iš nuotraukos 

„Anykštos“
 redakcijoje

darome portretus 
laidotuvėms

 (iki A4 formato). 

Nuotraukos su 
rėmeliais 

kaina – 10,10 Eur.

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.40 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.60 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.
ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkačius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas! 

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

Automobiliai, dalys

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios technikos su-
pirkimas visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Automobilius. Įvairių markių, gali 
būti su defektais, netvarkingi. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-685) 66572.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Brangiai - įvairius automobilius. Gali 
būti su defektais, nevažiuojantys. 
Atsiskaito vietoje, sutvarko dokumen-
tus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Kita

Bendrovė - grūdus, pupas, žirnius.
Tel. (8-680) 85841.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

Nekilnojamasis turtas

4,49 ha (4,19 ha ariama, balas 36.0, 
unikalus 3464-0002-0042) žemės 
sklypą ir medinį gyv. namą 60 kv.m 
bendr. ploto Anykščių r. Skiemonių 
sen. Žiogų k., 11 000 Eur. 

Tel. (8-698) 25253.

Kuras

Malkas. Sausas, skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

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

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

Atraižas pakais ir supjautas. Malkas 
kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-629) 76267.

Kita

Ūkininkas nuolat - kokybišką mėsi-
nių kiaulių skerdieną puselėmis 40-
50 kg. Tik kaimiškai svilintos dujomis, 
atvėsintos. Subproduktus. Triušius 
ir jų skerdieną. Atveža nemokamai, 
greitai.

Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.

Įvairias naudotas plytas, plokštes, 
medieną. Pristato. 

Tel. (8-682) 92949.

Amonio salietrą (16,50 Eur/maišui), 
azofoską (20 Eur/maišui), amonio 
sulfatą (14 Eur/maišui), kitas trąšas. 
Pristato. 

Tel. (8-605) 49513.

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės sausio 14 d. dieną 17 val. 
Liudiškių g. 29 UAB ,,Jonroka’’

Organizuojame visų kategorijų vairavimo mokymo kursus.
Vykdome papildomus vairavimo kursus pažeidusiems KET. 

Būtina išankstinė registracija tel. 8 657 68156,
Liudiškių g. 29, Anykščiai UAB “Jonroka”

Brangiai pirksiu arba išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę Puntuko – Gražiavietės – Kurklių 

kadastrinėje vietovėje.
Mob. tel. (8-687) 76191

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

siūlo darbą
Žemės ūkio veikla besiverčianti 

įmonė - agronomui (-ei). 
Tel. (8-687) 76191, cv siųsti el. 

paštu: vygantas@anratas.lt.

ŽŪB “Elma” reikalingi gyvulinin-
kystės darbuotojai.

Tel. (8-682) 97420.
 
Ūkyje reikalingas fermos šėrikas 

– mechanizatorius, apgyvendina. 
Tel. (8-650) 86625.

Paslaugos

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Reikalingas autovežio vairuoto-
jas dirbti Europoje. 

Tel.: (8-655) 25778, 
(8-652) 52288.

Reikalinga šeima, neturinti žalin-
gų įpročių, dirbti ir prižiūrėti sody-
bą Zarasų rajone. 

Tel. (8-687) 80254.

Reikalingas žmogus, galintis 2 
savaites pavedžioti šunį.

Tel. (8-639) 86412.

Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.,
penktadieniais 8.00 - 16.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.,
šeštadieniais nuo 8.30 - 12.00 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  0,50 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300 egz.       Užs. Nr. 1442
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siūlo darbą
Ieškomas transporto vadybininko 

asistentas (-ė), stabiliai dirbančio-
je tarptautinių pervežimų įmonėje 
Anykščiuose. Siūlomas konkuren-
cingas atlyginimas. 

Tel. (8-610) 00543.

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, ku-
kurūzus, grikius, pašarinius miltus, sė-
lenas. Pristato nemokamai ir greitai.

Tel. (8-611) 47343.

Purkštuvus, trąšų barstomas, rota-
cines šienapjoves, vartytuvus, lėkš-
čiuotuvus, kultivatorius, frezus, bulvių 
sodinamas, kasamas, frontalinius 
krautuvus, kt.

Tel. (8-612) 57075.
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Antoninas, Putinas, Sangailė, 
Viktorina.
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mėnulis

Mamertas, Skirgaudas, Miglė, 
Pilypas.

Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Ne-
rėjas, Nerys, Nerijus.

Tautmilas, Alvydė, Milda.
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sprintas Moterys. Anykščiuose vyko atviros Aukštaitijos regio-
no moterų sunkiosios atletikos varžybos “Heraklio taurė”. 

Kasmet į Anykščius suvažiuoja stipriausios Lietuvos sportininkės, kurios pasi-
bando savo jėgas. Šiais metais jų susirinko net 20, į Anykščius pirmą kartą at-
vyko dalyvauti ir merginos iš Klaipėdos, taip pat dalyvavo Degaičių ir Gargždų 
sportininkės. Anykščiams atstovavo tik keturios merginos: Ligita Silevičiūtė, 
Skaistė Murnikaitė, Gabrielė Šilaikaitė ir Jūratė Silevičiūtė. Jos visos iškovojo 
prizines vietas. L. Silevičiūtė tapo čempione svorio kategorijoje iki 58 kg. S. 
Murnikaitė svorio kategorijoje iki 58 kg  liko antra, G. Šilaikaitė (iki 75 kg) liko 
antra, o J. Silevičiūtė (+75) buvo trečia.

Jojimas. Gegužės 7 dieną Joniškio rajone, Audruvio jojimo sporto bazėje, 
vyko „Sporto klubo Audruvis Taurė“ konkūrų varžybose, kuriose dalyvavo 
Anykščių kūno kultūros ir sporto centro raiteliai: Austėja Žilinskaitė su žirgais 
Saulė ir Chada, Linas Uogela su žirgais Jalta ir Sugarfree bei Gabrielė Baužaitė 
su žirgu Savana ir Otilija Skapaitė su žirgu Fernanda. Atviros klasės konkūre 
Gabrielė Baužaitė su žirgu Savana iškovojo penktąją prizinę vietą, Otilija Ska-
paitė su žirgu Fernanda - šeštąją. Jaunučių įskaitos konkūre Linas Uogela su 
žirgu Jalta iškovojo antrąją vietą.

Origonas. Šį savaitgalį Kaune vykusiose konkūrų varžybose puikiai pa-
sirodė „Origono“ klubo raiteliai. Ovidijus Uogela su Vikingu pagrindiniame 
Taurės konkūre iškovojo pirmąją vietą. Taurės konkūro antroji vieta atiteko 
klubo raitelei Emai Goštautaitei su žirgu Salvė. Jauno žirgo užskaitoje trium-
favo Arūnas Snarskas su žirgu Regbis, iškovojęs pirmąją vietą.  atviros klasės 
konkūre  pirmąją vietą užėmė Agnė Šližytė su žirgu Perlitas, antrąją - Kamilė 
Čičirkaitė su žirgu Frederikas. Puikiai pasirodė ir jaunosios „Origono“ klubo 
raitelės Karolina Kazlauskaitė ir Emilija Bitvinskaitė “Laimingos pradžios 
konkūre” užėmusios  pirmąją ir ketvirtąją vietas.

Užsak. Nr. 584

Apsukę ratą per Pasvalį, Biržus, 
Kupiškį po pietų baikeriai pasiekė 
Anykščius. Anykštėnų tarp moto-
ciklininkų nesimatė. Na, gal kas ir 
buvo, tačiau susitikti nepavyko. 

Dauguma kelionės dalyvių - jau 
solidūs vyrai su solidžiai atrodan-
čiais motociklais, tačiau būta ir 
„geltonsnapių“, matyt, pakeliui 
prisijungusių. 

Taigi, vieni kelyje Anykščiai - 
Kavarskas demonstravo savo su-
gebėjimus važiuodami ant vieno 
rato ir tuo šiurpindami lengvųjų 

Anykščiuose griaudė motociklai
Šeštadienį po pietų į Anykščius atvažiavo šiltąjį sezoną atidarę 

ir ratą po Aukštaitiją apsukę baikeriai. Kelionę organizavo Pane-
vėžio baikerių klubas „Iron X MC“.

Paviešėję Anykščiuose, motociklai nukriokė į Panevėžį, į šventę, 
prieš tai užsukę į Traupį pagerbti ten palaidoto, 2007 metais žu-
vusio draugo Rolando Šaduikio (DRAMBLIO), kuris buvo klu-
bo “IronX MC” prezidentas, atminimą.

jono jUneViČiAUs nuotr.  

automobilių vairuotojus, ypač mo-
teris. Tuo tarpu vienam vaikinui 
bandymas užlipti ant savo galin-
go žirgo baigėsi „atsispaudimais“. 
Bendražygiai vaikinui padėjo, gal 
net pakonsultavo, kaip reikia elgtis 
su galingu ir, matyt, nelengvu plie-
no žirgu. 

Baikerių šventė  - rimtas įspėji-
mas visiems eismo dalyviams būti 
atidiems ir pakantiems. Kaip toj 
reklamoj, vienas ant dviejų, kitas 
ant keturių ratų, tačiau kelyje visi 
lygūs. 

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt


