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Anykščių turguje, dėl dažnai tiesiog ant žemės  išdėliotų dra-
bužių ,,iš antrų rankų“ anykštėnų meiliai vadinamo ,,pievele“, 
šiandien skraidė kūrybos mūzos. 

Anykščių menų inkubatorius – menų studija, padedant Lietuvos 
Kultūros tarybai ir Anykščių savivaldybei, organizavo madų šou.

Turguje sukonstruotu podiumu žengė įvairaus amžiaus ir su-
dėjimo anykštėnės, demonstruodamos dizainerių sukurtus, o 
įdomiausia  - ir čia pat, šį rytą, iš turgaus prekybininkų pasisko-
lintus parduodamus drabužius, kuriuos sukomplektavo dizaine-
rės Kristina Kruopienytė ir Rita Kaupelienė.

Brandaus amžiaus manekenės susilaukė daugiau aplodis-
mentų. 8 psl.Jaunųjų dizainerių kolekcijas demonstravo Anykš-

čių mokyklų moksleivės.

Anykščių turguje buvo podiumas

„Debesų gatvės“– ypatingas 
atmosferos reiškinys Vytautas BAGDONAS

Gegužės 9-osios, ketvirta-
dienio, popietę kai kurių ša-
lies vietų gyventojai (tarp jų 
ir Anykščių krašto), pažvelgę į 
dangų, galėjo stebėti gana keis-
tą reiškinį. Kiek tiktai akys už-
mato, saulės nušviestu mėlyno 
dangaus skliautu vinguriavo 
įspūdingai atrodančios lygia-
grečiai horizontaliai išsidėsčiu-
sios baltos debesų juostos. 

Panašios juostos kai kada 
pastebimos praskridus lėktu-
vui. Tačiau lėktuvas palieka 
dangaus žydrynėje tiktai vieną 
nelabai ryškią ir siaurą baltą 
juostą, o tą popietę buvo gali-
ma suskaičiuoti dešimtis stam-
bių, sodrių ir ryškių juostų. 

5 psl.Šią nuotrauką rašinio autorius padarė Svėdasų seniūnijos Vaitkūnų kaime, stebėdamas atmosferos 
reiškinį iš savo sodybos kiemo.

Festivalis. Alternatyvios muzi-
kos festivalis „Devilstone“, vie-
nuoliktą kartą vyksiantis liepos 
11–14 dienomis Anykščių Dainu-
vos slėnyje, pristatė galutinį atli-
kėjų sąrašą. Keturiose festivalio 
scenose pasirodys daugiau nei 50 
skirtingas muzikines kultūras re-
prezentuojančių vardų.

Bedarbystė. Registruotas ne-
darbas Anykščių rajone balandžio 
mėnesį buvo 11,2 proc. – 0,1 proc. 
mažesnis nei kovą. Iš viso Anykš-
čių rajone gegužės 1 dieną buvo 
užregistruota 1 tūkst.586 darbo ne-
turinčių žmonių.

Susitikimas. Gegužės 8 die-
ną Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius sostinėje susitiko 
su Tėvynės Sąjungos - Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos pir-
mininku, Seimo nariu Gabrieliumi 
Landsbergiu. Anykščių rajono sa-
vivaldybė skelbia, kad  susitikime 
aptarti savivaldos klausimai.

Termometras. Gegužės 10 die-
ną ugniagesiai gavo pranešimą, 
kad Anykščiuose, Liudiškių gatvė-
je, sudužo medicininis termome-
tras. Atvykus ugniagesiams,buvo  
atlikta mechaninė cheminė  de-
merkurizacija. Surinkta apie 2 g 
gyvsidabrio, kuris bus perduotas į 
stambiagabaričių atliekų surinki-
mo aikštelę.

Egzaminas. Šeštadienį abitu-
rientai laikė užsienio kalbos (an-
glų) valstybinio brandos egzamino 
klausymo, skaitymo ir rašymo dalį. 
Laikyti šį egzaminą Anykščių rajo-
ne užsiregistravo 156 kandidatai.

Darbotvarkės. Pirmadienį  Anykš-
čių rajono savivaldybės vadovų ka-
binetuose nebuvo - meras vis dar 
viešėjo Italijoje, o vicemeras išvyko 
į pajūrį. Anykščių mero pavaduoto-
jas Dainius Žiogelis šį pirmadienį 
dalyvavo Lietuvos kurortų asociaci-
jos suvažiavime Nidoje. Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius iš-
vykęs į Pietra Ligurę, Italijos miestą, 
dalyvauti floristinių kilimų parodoje 
„Pietra Liguri in fiore“ ir susitikti su 
miesto meru dėl bendradarbiavimo 
galimybių.

Ukrainos 
angelai 
leidžiasi 
Anykščiuose

2 psl.

Rinkimai 
Anykščiuose - 
šalies 
balsavimo 
atspindys

3 psl.

Rinkimų rezultatai nenustebino
Raimondas BALSYS, Anykš-

čių rajono tarybos narys, ,,vals-
tietis”:

...„Valdančiajai partijai visada 
būna sunku, todėl geresnio prem-
jero Sauliaus Skvernelio pasirody-
mo nesitikėjau“... 

3 psl.

Vytenis 
Andriukaitis 
grąžintų 
gydytojų 
,,paskyrimus“

5 psl.
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. Gegužės 10 dieną,  

apie 20.14 val., namuose Anykščių 
seniūnijos Rubikių kaime, Didžio-
joje g., konflikto metu neblaivus 
(nustatytas 2,44 prom. girtumas) 
vyras (g. 1961 m.) smurtavo prieš 
brolį (g. 1952 m.).

 Smurtas II. Gegužės 10 dieną,  
apie 11.46 val., gautas Anykščių 
Antano Baranausko mokyklos di-
rektorės pranešimas, kad namuose 
Anykščių seniūnijos  Janydžių vien-
sėdyje, Janydžių g., globėja (g. 1977 

m.) smurtavo prieš globotinį (g. 
2010 m.). 

Avarija. Gegužės 11 dieną, apie 
14.42 val., Debeikių seniūnijos  Če-
konių kaime, O. Sedelskytės g., ne-
blaivus (nustatytas 2,21 prom. girtu-
mas) vyras (g. 1998 m.), gyvenantis 
Čekonių kaime, vairuodamas auto-
mobilį ,,VW GOLF”, jo nesuvaldė, 
nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į 
medį. 

Vairuotojas II. Gegužės 11 dieną,  
apie 19.30 val., Troškūnų seniūnijos 
Ramanavos kaime sustabdyto pa-
tikrinimui automobilio ,,Audi 80” 

vairuotojui (g. 1985 m.) (įtrauktas 
į gyvenamosios vietos neturinčių 
asmenų apskaitą) nustatytas 2,23 
prom. girtumas. 

Įsibrovimas. Gegužės 11 dieną,  
apie 17.00 val,. pastebėta, jog įsi-
brauta (išlaužtos durys) į vyrui (g. 
1957 m.) priklausantį namą  Debei-
kių seniūnijos  Bebarzdžių kaime. 
Viduje išvartyti daiktai, tačiau niekas 
nepagrobta. Padaryta 100 eurų žala. 

Konfliktas. Gegužės 12 dieną,  
apie 07.00 val., namuose Kavarsko 
seniūnijos Šerių kaime, Ramiojoje 
g., vyras (g. 1983 m.) (nustatytas 2,46 

prom. girtumas) smurtavo brolio (g. 
1984 m.) (nustatytas 1,31 prom. gir-
tumas) atžvilgiu, dėl to buvo sukeltas 
fizinis skausmas. 

Motociklas. Gegužės 10 dieną  
vyras (gim. 1964 m.), gyvenantis 
Rokiškyje, pranešė, kad  7.30 val. 
atėjęs į savo garažą, esantį namo kie-
me, pastebėjo, jog iš garažo pavogtas 
jam priklausantis motociklas „BMW 
F650“. Nuostolis – 1 500 eurų.Tą pa-
čią dieną  23 val. motociklas rastas 
Troškūnų seniūnijos Gurskų kaime. 
Įtariamasis (gim. 1998 m.), gyvenan-
tis Rokiškyje, sulaikytas.

Ukrainos angelai leidžiasi Anykščiuose
Gegužės 18 dieną, šeštadienį, 20 valandą Angelų muziejuje – Sa-

kralinio meno centre (Vilniaus g. 11, Anykščiai) atidaroma Ukrai-
nos liaudies ikonų paroda „ANGELO ATVAIZDAS XVIII-XIX a. 
UKRAINOS LIAUDIES IKONOSE“. 

Joje eksponuojamos 36 ikonos ir 
3 skulptūros. Anykščių sakralinio 
meno centras – Angelų muziejus 
šiemet švenčia dešimties metų jubi-
liejų ir ši paroda yra vienas iš  šven-
tės akcentų.  

Parodos atidaryme dalyvaus ir 
ikonų kolekciją pristatys Ukrainos 
liaudies ikonų ir antikvarinių daik-
tų muziejaus „Ukrainos dvasia“ 
muziejaus įkūrėja, kolekcininkė, 
filosofijos ir medicinos mokslų 
daktarė Olga Bogomolets (Ольга 
Богомолець) ir Ukrainos liaudies 
ikonų muziejaus direktorė Alina 
Gaiduk (Аліна Гайдук), Ukrainos 
ambasados atstovai. 

Ukrainos liaudies ikonų paroda 
„ANGELO ATVAIZDAS XVIII-
XIX a. UKRAINOS LIAUDIES 
IKONOSE“ suteiks galimybę kie-
kvienam apsilankiusiam pažvelgti 
į praeitį, prisiliesti prie ukrainie-
čiams būdingo savito santykio su 
tikėjimu, Dievu, krikščioniškąja 
pasaulėjauta, tautinės dievoieškos 
subtilybėmis. Kiekvienas paro-
dos eksponatas – tiek ikonos, tiek 
skulptūros – spinduliuoja ir švyti 
per šimtmečius išgyventą ir subtiliai 
bei dvasingai įkūnytą širdies šilumą 
bei meilę, skaidriai plazdančią viltį 
ir tikėjimą Ukrainos žmonių, visos 
tautos dvasios jėga. 

Ikonų kolekcija atkeliauja iš 
Ukrainos liaudies ikonų ir anti-
kvarinių daiktų muziejaus „Ukrai-
nos dvasia“ (Музей українських 
домашніх ікон та старожитностей 
"ДУША УКРАЇНИ”). Radomys-
lio pilyje įsikūręs  XVII – XX a. 
Ukrainos liaudies ikonų muziejus – 

didžiausias Rytų Europoje. Jo įkū-
rėja - žymi visuomenės veikėja, ko-
lekcininkė, medicinos ir filosofijos 
mokslų daktarė Olga Bogomolets 
(Ольга Богомолець). Ji surinko ir 
nuo sunaikinimo išgelbėjo daugiau 
nei 5000 liaudies ikonų iš visos 
šalies. Tarp muziejaus eksponatų 
- miniatiūriniai namų ikonostasai, 
mažos kelioninės ikonėlės, kazokų 
ir hutsulų sulankstomosios ikonos, 
taip pat  ikonos, nutapytos ant dro-
bės, išlietos iš metalo, išdrožtos iš 
medžio,  nemaža  muziejuje senovi-
nių krikščioniškų medinių ir akme-
ninių skulptūrų. 

Skirtingai nei profesionalai, liau-
dies menininkai, tapę ikonas,  rė-
mėsi ne  nusistovėjusiais kanonais, 
bet savo pačių nuovoka, individu-
aliu santykiu su tikėjimu. Kiekvie-
name Ukrainos regione liaudies 
ikonografija išsiskyrė unikaliomis 
savybėmis, spalvų derme, apdaila, 
atlikimo stiliumi ir ikonografijos 
technika. Liaudies ikonos skiriasi 
nuo kanoninės Bizantijos tradicijos, 
nes jų vaizdai  gyvesni, humaniš-
kesni, šventųjų veiduose išreikštos 
emocijos. Kiekvienas šventasis pa-
sižymi individualiais žmogiškais 
bruožais ir savybėmis. Ukrainos 
namų ikonos skiriasi tuo, kad jos 
kiekvienai šeimai buvo tapomos 
individualiai, atsižvelgiant į kon-
krečios šeimos ar asmens dvasinius 
poreikius. Todėl kiekviena ikona – 
didžiulės gelmės ir unikalios pras-
mės kūrinys, įkūnijantis užkoduotą 
tikslą, saugojęs asmenį nuo tam 
tikro blogio, atspindėjęs Ukrainos 
šeimų svajones ir viltis. 

 Anykščių sakralinio meno centre 
- Angelų muziejuje, kuriame saugo-
ma ir monsinjoro Alberto Talačkos 
meno kūrinių kolekcija, ir Beatričės 
Vasaris surinkti darbai angelų te-
matika, idėja pristatyti kitos šalies  
krikščioniškąjį meną, atspindintį 
tautos santykį su tikėjimu ir malda,  
kilo Anykščių menų centro direk-
toriui Tomui Tuskeniui. Anykščių 
garbės ambasadorius Ukrainoje 
ponas Virginijus Strolia muziejaus 
darbuotojus supažindino su Ukrai-
nos muziejų atstovais ir padėjo or-
ganizuoti tarptautinę parodą. 

Paroda Anykščių Angelų muzie-
juje–Sakralinio meno centre veiks 

iki rugsėjo 30 d.  Šis renginys yra 
muziejaus sukakčiai pažymėti pa-
rengto projekto „DEŠIMT METŲ 
PO SAKRALUMO ŽENKLU“ tę-
sinys.

Projekto partneriai - Ukrainos 
liaudies ikonų ir antikvarinių daik-
tų muziejaus „Ukrainos dvasia“ 
(Музей українських домашніх 
ікон та старожитностей "ДУША 
УКРАЇНИ”). 

Projektą iš dalies remia LR Kultū-
ros ministerija, Lietuvos kultūros ta-
ryba, Anykščių rajono savivaldybė.

Parodą kuruoja Margarita Mila-
šienė.

Anykščių menų centras

Šokio festivalyje – trys premjeriniai spektakliai
 Gegužės 15 – 19 dienomis  Anykščių kultūros centre  vyks Tarp-

tautinis šokio festivalis „Pėdos“. Šiemet žiūrovams bus pristatyti 
penki šokio spektakliai, trys iš jų – šių metų premjeros.

„Tai - labai jaunas savo amžiumi, 
bet  prasmingas ir įdomus bei ne-
tradicinis savo forma ir turiniu ren-
ginys, kuris jau sugebėjo sudominti 
ne tik anykštėnus, bet ir Lietuvos 
žiūrovus. Projekto tikslas yra su-
burti ryškiausius šalies bei užsienio 
šokio teatrus, pavienius šokėjus ir  
pristatyti jų kuriamus spektaklius, 
supažindinti jaunimą su šiuolaikinio 
šokio specifika, žanrais“, - sakė fes-
tivalio idėjos autorė ir meno vadovė, 
Anykščių kultūros centro Troškūnų 
skyriaus renginių organizatorė Jo-
lanta Pupkienė.

Lietuvos kultūros taryba festivalio 
„Pėdos“ įgyvendinimui  šiemet sky-
rė 9 tūkst. 900 Eur. Dalinai projektą 
remia ir  Anykščių rajono savival-
dybė. Pasak režisierės J.Pupkienės, 
festivalio dalyvių apgyvendinimo 
bei maitinimo išlaidoms padengti  

Savivaldybė skirs 2 tūkst. eurų.
Visi festivalio „Pėdos“ rodomi 

spektakliai vyks Anykščių kultūros 
centre. Anykščių menų inkubatoriu-
je vyks šokio kūrybinės dirbtuvės 
Anykščių jaunimui, kurias ves šokio 
teatrų choreografai, šokėjai iš Lietu-
vos, Filipinų bei JAV.

Režisierė J.Pupkienė atkreipė dė-
mesį, kad festivalyje „Pėdos“  bus pri-
statomos trys 2019 metų premjeros. 

Kauno šokio teatro „Aura“ rodys 
spektaklį „Kaunas ZOO (choreogra-
fė Birutė Letukaitė). „Auros“ kūry-
binė veikla įvertinta daugiau kaip 50 
miesto, šalies ir tarptautinių apdo-
vanojimų. 2006 metais B. Letukaitė 
buvo apdovanota „Auksiniu scenos 
kryžiumi“. Spektaklyje šoka Lietu-
vos, JAV, Filipinų, Rusijos, Prancū-
zijos, Italijos, Kinijos šokėjai.

Šeiko šokio teatras pristatys prem-

jerą „BOLÉRO – EXTENDED“. 
Tai šokio ir gyvos muzikos spekta-
klis šokėjams ir violončelėms (cho-
reografas Palle Granhøj (Danija). 
Pirmą kartą pasaulyje „Boléro“ bus 
vienos valandos trukmės. Choreo-
grafiją spektakliui sukurti pakviestas 
garsus danų choreografas P. Gran-
høj, savo kūryboje dažnai derinantis  
šiuolaikinio šokio kompozicijas su 
klasikine muzika. Spektaklyje gyvai 
muziką atliks Klaipėdos violončelių 
oktetas.

Festivalį atidarys gegužės 15 d. 
aktoriaus, režisieriaus Vido Barei-
kio režisuotas spektaklis „Kelionė 
namo“. Spektaklio kūrėjai ir atli-
kėjai - urbanistinio šokio teatras 
„LOW AIR“. Spektaklyje dalyvauja 
aktoriai Larisa Kalpokaitė bei Jonas 
Braškys. „Kelionėje namo“ susijun-
gia skirtingos meno sritys: šokis, 
vaidyba, muzika ir literatūra. Spek-
taklio ašis – tėvų ir suaugusių vaikų 
santykiai bei pastangos kalbėtis apie 
tai, kas skaudu, nutylima, bet tikra,  

ko nedrįstame ar nemokame vieni 
kitiems pasakyti. Scenoje skambės 
gyva muzika.

Teatras iš Estijos sostinės Tali-
no „FINE5“ pristatys inovatyvaus 
sprendimo spektaklį „Trisolde“, ku-
riame naudojamos ypatingos vizua-
laus vaizdo 3D instaliacijos ir švie-
sos efektai (režisierius, choreografas 
Renne Noomik). Spektaklis buvo 
pristatytas pasauliniame šiuolaikinio 
šokio festivalyje.

Feativalį uždarys šokio teatras 
„INTRUM“ iš Klaipėdos. Spektaklio 
kūrėjai ir atlikėjai - Neringa Šatraus-
kaitė ir Dainius Biskis. Tai  šokio 
spektaklis apie vieną įdomiausių XX 
amžiaus meno pasaulio porų Salva-
dorą ir Gala Dali. Jų gyvenimą dar ir 
šiandien gaubia daugybė paslapčių, 
skandalų bei neįtikėtinų istorijų.

Šiemet vyksiantis festivalis „Pė-
dos“ – jau antrasis. Pernai Anykš-
čiuose buvo parodyti aštuoni šokio 
spektakliai.

-ANYKŠTA

Derybos. Didžiosios Britanijos 
konservatorių vyriausybė ir opozi-
cijoje esantys leiboristai pirmadienį 
atnaujina „Brexit“ derybas, abiems 
šalims toliau nesutariant dėl Jung-
tinės Karalystės išstojimo iš Euro-
pos Sąjungos sąlygų. Aukšto rango 
konservatorių ir leiboristų pareigū-
nai jau dvi savaites bando susiderėti 
dėl kompromisinio „Brexit“ susita-
rimo, kuriam galėtų pritarti daugu-
ma parlamento narių. Ministrė pir-
mininkė Theresa May atmetė naujo 
referendumo galimybę ir pareiškė, 
kad rinkėjai jau išreiškė savo nuo-
monę 2016 metais, nedidele pers-
vara pasisakę už išėjimą iš ES. 
Jeigu derybos tarp partijų žlugs, vy-
riausybė turėtų pateikti parlamento 
balsavimui kelis „Brexit“ varian-
tus. Anksčiau vykę balsavimai dėl 
skyrybų sutarties parlamente buvo 
nesėkmingi.

Baiminasi. Europos Sąjungos 
teisingumo ir vartotojų apsaugos 
komisarė Vera Jourova išreiškė 
nuogąstavimą dėl galimos dezin-
formacijos kampanijos per Europos 
Parlamento rinkimus, kurią, be kitų, 
galėtų vykdyti ir Rusija, pirmadie-
nį pranešė vokiečių transliuotojo 
„Deutsche Welle“ radijas. „Negali-
me leisti, kad rinkimus bent vienoje 
ES valstybėje narėje iškreiptų ma-
nipuliacijos“, – vokiečių žiniasklai-
dai sakė V. Jourova. JAV laikraštis 
„The New York Times“ anksčiau 
rašė, kad prieš Europos Parlamento 
rinkimus socialinių tinklų svetainė-
se ir paskyrose, susijusiose su Rusi-
ja ir kraštutinių dešiniųjų organiza-
cijomis, platinama dezinformacija. 
Europos Parlamento rinkimai vyks 
gegužės 23–26 dienomis.

Skambučiai. Nuo trečiadienio 
pinga tarptautiniai skambučiai ir 
trumposios žinutės (SMS) Europos 
Sąjungoje (ES). Nuo šiol iš savo 
šalies į kitą ES šalį skambinantys 
vartotojai mokės iki 19 centų už 
minutę pokalbio ir iki 6 centų už 
SMS (su PVM). 2017 metų birželį 
panaikinus tarptinklinio ryšio mo-
kesčius, ES piliečiai keliaudami ES  
tarptinkliniu ryšiu naudojasi savo 
šalies kainomis. Telekomunikacijų 
operatoriai visoje ES turės pranešti 
vartotojams apie naujas kainų vir-
šutines ribas. Taisyklės nuo gegu-
žės 15 dienos bus taikomos visose 
28 ES šalyse, jos netrukus įsigalios 
ir Norvegijoje, Islandijoje ir Lich-
tenšteine.

Kompensacijos. Žemės ūkio mi-
nisterija (ŽŪM) išmokės 8,5 mln. 
eurų kompensacijų žemdirbiams, 
nukentėjusiems nuo praėjusių metų 
sausros. Tačiau lėšos jiems paimtos 
iš paramos, skirtos karvių ir bulių 
laikytojams. Ministras Giedrius 
Surplys sako, kad tai yra lėšų per-
skirstymas – ūkininkams už bulius 
ir karves pinigai bus išmokėti kitų 
metų sausį. Anot ministro, parama 
už bulius ir karves kitąmet bus išmo-
kama du kartus – sausį už praėjusius 
metus ir lapkritį – už einamuosius. 
Anot G. Surplio, parama mokama, 
nepaisant to, kiek mėsos arba pieno 
ūkininkai  pagamina. Žemės ūkio 
ministro sausį pasirašytu įsakymu 
buvo numatyta išmokėti 5,56 mln. 
eurų nacionalinės paramos už bulius 
ir 3,82 mln. eurų – už karves žinde-
nes bei telyčias. Finansų ministerija 
įpareigota rasti dar tiek pat lėšų, kad 
papildomos išmokos nuo sausros 
nukentėjusiems ūkininkams būtų iš-
mokėtos dar šiemet.

-BNS
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komentarai Rinkimų rezultatai nenustebino
Sekmadienį vykusiuose Lietuvos prezidento rinkimuose Anykščių rajone didžiausio palaikymo 

sulaukė Seimo narė, konservatorė Ingrida Šimonytė, antras liko ekonomistas Gitanas Nausėda, 
trečias – šalies premjeras Saulius Skvernelis. 

Kaip vertinate pirmojo prezidento rinkimų turo rezultatus? Kaip manote, kas lėmė tokį anykštė-
nų pasirinkimą? Ar gyventojams rinkimų agitacijos metu buvo pakankamai suteikta informacijos 
apie kandidatus, jų siekius bei programas?

Valdančiajai 
partijai visada 
būna sunku

Raimondas BALSYS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, ,,vals-
tietis”:

„Pirmojo prezidento rinkimų 
turo rezultatai man nebuvo netikėti, 
tai atsispindėjo ir išankstinėse pro-
gnozėse. Konservatoriai Anykščių 
rajone surinko daugiausia rinkėjų 
balsų per savivaldos rinkimus, 
tai, manau, dėsninga, kad rajone 
didžausio palaikymo sulaukė kon-
servatorių kandidatė prezidento 
rinkimuose. Valdančiajai partijai 
visada būna sunku, todėl geresnio 
premjero Sauliaus Skvernelio pa-
sirodymo nesitikėjau. Tai nėra be-
viltiškas pralaimėjimas, bet nėra ir 
kuo džiaugtis. Rezultatus vertinu 

normaliai, nes jie atspindi visuo-
menės nuomonę.

Manau, kad rinkėjams informa-
cijos apie kandidatus į prezidentus 
užteko. Kitas klausimas dėl pakan-
kamo referendumo išviešinimo. Aš 
iš tikrųjų labia pasigedau diskusi-
jos, nuomonės formavimo, kodėl 
reikalingi referendumai, jie liko 
antraeiliais. O prezidento rinkimų 
kampanija man patiko“.

Atsiras veiklos ir 
nepatekusiems į 
antrąjį turą

Juozas RATAUTAS, Anykščių 
miesto gyventojas:
„Mano favoritas neišėjo į antrąjį 
rinkimų turą, bet dėl to ,,ne-
stradalinu”. Lietuvai esam visi 
reikalingi, atsiras prasmingos 

veiklos ir tiems, kurie liko už 
pakartotinio balsavimo starto 
linijos. Likę du pretendentai yra 
patyrę savo veikla ir dėmesio 
verti idėjomis bei noru tarnauti 
žmonėms. Linkiu jiems garbingos 
kovos, o laimėjusiam - ištiki-
mos tarnystės Lietuvai, vienodai 
teisingam žmonėms, mažesnio 
ambicijų lygio bei užangažavi-
mo vienai ar kitai politinei jėgai. 
Rinkimų rezultatus tegul vertina 
politologai, man, kaip piliečiui, 
labai gaila, kad neįvyko referen-
dumas dėl Seimo narių skaičiaus 
mažinimo ir pritrūko balsų dėl 
dvigubos pilietybės išsaugojimo. 
Akivaizdu, kad toną tam davė  kai 
kurie politikai, pademonstruoda-
mi tai savo pavyzdžiu. Tad jeigu 
jie nepasitiki Valstybe bei jos 
institucijomis, tuomet ką galim 
kalbėti apie dabartį bei perspek-
tyvas. Nesuprantu, kodėl rinkimų 
komisija atėjusio balsuoti vis 
klausė, ar imsit visus biuletenius 
ar kiek jų duoti, tarsi netiesiogiai 
agituodami, piršdami mintį, jog 
už referendumus nereikia balsuoti. 
Gal rezultatas būtų kitoks, jei 
rinkėjas turėtų vieną iš trijų pasi-
rinkimų: eiti ar neiti į rinkimus, o 
atėjus - balsuoti ,,už” ar ,,prieš”, 
dar - sugadinti biuletenį“.

Anykščiuose 
konservatoriai 
,,turi reitingą”

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas:

„Norėjau ir tikėjau, kad į an-
trąjį prezidento rinkimų turą 
išeitų Ingrida Šimonytė ir Gi-
tanas Nausėda. Premjeras Sau-
lius Skvernelis prieš rinkimus 
turbūt šiek tiek prisikalbėjo dėl 
pasitraukimo iš pareigų, nors tai 
daugiau politiniai žaidimai ir, 
manau, bus ieškoma būdų tuos 
žodžius paneigti. Anykščiuo-
se visais laikais konservatoriai 
,,turi reitingą”, jų rinkėjai vi-
sada ateina balsuoti, nepaisy-
dami, kokie orai už lango. Tiek 
I.Šimonytė, tiek Gitanas Nausė-
da yra labai panašūs kandidatai, 
galbūt todėl tarp jų balsų skirtu-
mas nedidelis. Man atrodo, kad 
informacijos apie kandidatus į 
prezidentus pakako, G.Nausėda 
lankėsi Anykščiuose. O dėl I. Ši-
monytės – konservatorių Anykš-
čių skyrius yra stiprus, jis atliko 

savo darbą, kvietė žmones bal-
suoti, todėl rezultatas ir yra“.

Nustebino, kad 
net kaimuose 
pralaimėjo 
Skvernelis

Raimondas GUOBIS, muzieji-
ninkas:

„Aš prezidento rinkimuose pa-
laikiau filosofą Arvydą Juozaitį. 
Galiu pasakyti, kad jis rinkimuose 
gan neblogai pasirodė, turint gal-
voje, kad tiek mažai jis turėjo ga-
limybių save reklamuoti ir skleisti 
savo idėjas. Aišku, nustebino, kad 
net kaimuose nelaimėjo premjeras 
Saulius Skvernelis.Tai iš dalies 
rodo, kad ,,valstiečių” politika ne-
pateisino žmonių lūkesčių. Antra-
jame prezidento ture turime tai, ką 
turime. Neturėjome didelio pasi-
rinkimo politikų, o patekę į antrąjį 
turą yra daugiau liberalių pažiūrų, 
nėra didesnio krikščioniškų, tauti-
nių vertybių akcentavimo“.

-ANYKŠTA

Rinkimai Anykščiuose - šalies 
balsavimo atspindys Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Sekmadienį Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose bei 
abiejuose referendumuose anykštėnai balsavo taip, kaip visa Lie-
tuva. Tiesa, Vyriausybės vadovas, ,,valstietis“ Saulius Skvernelis 
Anykščių rajone surinko beveik 4 proc. daugiau balsų nei šalyje, 
tačiau ir mūsų rajone jis liko trečias.

20-yje Anykščių rinkimų 
apylinkių laimėjo Ingrida 
Šimonytė

Šalyje rinkimus laimėjusi Ingri-
da Šimonyte (31,13 proc) laimė-
jo juos ir Anykščių rajone (32,38 
proc.). Antrąją vietą Lietuvoje 
užėmęs ir kaip ir nugalėtojas į an-
trąjį turą patekęs Gitanas Nausėda 
(30,95 proc.) ir mūsų rajone liko 
antras (28, 69 proc.). Kitų kan-
didatų surinkti balsai procentais  
Lietuvoje ir Anykščių rajone: Sau-
lius Skvernelis (19,72 ir 23,40), 
Vytenis Povilas Andriukaitis (4,79 
ir 6,13), Arvydas Juozaitis (4,69 
ir 4,38), Valdemar Tomaševski 
(4,0 ir 0,42), Mindaugas Puido-
kas (2,58 ir 2,41), Naglis Puteikis 
(0,79 ir 0,79), Valentinas Mazuro-
nis (0,65 ir 0,76).

20 - yje iš 35 Anykščių rajo-
no apylinkių rinkimus laimėjo  
I.Šimonytė, 9 - iose (Šovenių, 
Šerių, Dabužių, Katlėrių, Aulelių, 
Troškūnų, Raguvėlės, Surdegio ir 
Nausodės) - S.Skvernelis, 5 - iose 
(Janušavos, Kavarsko, Piktagalio, 
Ažuožerių ir Svirnų) - G.Nausėda, 
o Burbiškio apylinkėje I.Šimonytė 
ir S.Skvernelis surinko lygiai bal-
sų. 

I.Šimonytė laimėjo visose ketu-

riose Anykščių miesto apylinkėse. 
O absoliučiai geriausią rezultatą 
rajone pasiekė S.Skvernelis Šove-
niuose, kur už jį balsavo net 45,28 
proc. rinkimuose dalyvavusių 
rinkėjų. Antroje vietoje – Andrio-
niškis, 44,58 proc. balsų atidavęs 
I.Šimonytei. 

Net socialdemokratiškose apy-
linkėse tarp prizininkų nepateko 
šios partijos kandidatas, europarla-
mentaras V.P.Andriukaitis. Geriau-
sias jo rezultatas fiksuotas Antruo-
siuose Kurkliuose - 18,12 proc., 
tačiau lyderių trejetas ir šioje apy-
linkėje surinko daugiau balsų nei 
socialdemokratas.

Prezidento rinkimuose šalies rin-
kėjų aktyvumas buvo 56,85 proc., 
Anykščių rajono rinkėjų - 55,7 
procentų. 

Liks 141 Seimo narys

Referendumas dėl dvigubos pi-
lietybės nesurinko reikiamo balsų 
skaičiaus, o referendumas dėl Sei-
mo narių skaičiaus mažinimo nuo 
141 iki 121 - neįvyko. Dvigubos 
pilietybės referendume balsavo 
52,63 proc. rinkėjų, ,,už“ balsavo 
71,86, ,,prieš“ 25,97 proc. Tačiau 
tokio balsų skaičiaus Konstitucijai 
pakeisti neužtenka - reikia pusės 

visų rinkimų teisę turinčių piliečių 
pritarimo. Tad kad šis referendu-
mas būtų buvęs sėkmingas, kone 
visi, atėję į rinkimus, turėjo bal-
suoti ,,už“.

Seimo narių mažinimo refe-
rendume dalyvavo 47,24 proc. 
rinkėjų, o referendumas įvykusiu 
laikomas, kai balsuoja bent pusė 
rinkėjų. Didžioji dauguma balsa-
vusiųjų - 73,7 proc. - pasisakė už 
Seimo narių skaičiaus mažinimą, 
tačiau jų balsas į dangų neis. Pas-
tarajame referendume anykštėnai 
balsavo kiek aktyviau (48,17 proc.) 
nei šalies vidurkis, tačiau 50 proc. 
ribos neperžengė.

Didžioji dauguma balsavusių 
anykštėnų pasisakė už dvigubą pi-
lietybę bei už tai, kad būtų mažina-
mas Seimo narių skaičius.

Prieš Prezidento rinkimus Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
lyderis Ramūnas Karbauskis viešai 
pareiškė, jog jeigu partijos kandi-
datas S.Skvernelis nepateks į an-
trąjį rinkimų turą - partija trauksis 
iš šalies valdžios. Tą patį patvirti-
no ir S.Skvernelis, kuris nustatė ir 
datą - liepos 12-ąją - kada jis paliks 
Vyriausybės vadovo postą, jeigu 
nebus išrinktas į antrąjį turą. 

Pirmadienio rytą ,,Anykštos“ 
pakalbintas Seimo narys, ,,vals-

tietis“ Antanas Baura sakė manąs, 
kad S.Skvernelio rinkimuose pa-
siektas rezultatas yra neblogas. 
,,Matau kaip laimėjimą,“ - kalbėjo 
A.Baura. Kalbas apie ,,valstiečių“ 
traukimąsi iš šalies valdžios - iš 
Vyriausybės ir Seimo daugumos  
A.Baura vertina skeptiškai. ,,R.
Karbauskis gal pasikarščiavo, gal 
sužaidė, bandydamas mobilizuoti 
rinkėjus... Man regis, blaškymasis 
viduryje kadencijos ir rinkėjų aky-
se  turėtų nesolidžiai atrodyti: kam 
už jus balsuoti, vėl paskui nebaigę 
darbų pabėgsite?“ - partijos lyderių 
pasisakymus vertino anykštėnas 
Seimo narys.

Po dviejų savaičių vyksiančiame antrajame Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų ture susikaus  
Ingrida Šimonytė ir Gitanas Nausėda                          BNS nuotr.
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„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. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Investicijos į žemės ūkio valdas didina
konkurencingumą
Balandžio 30 d. baigėsi pirmasis paraiškų teikimo etapas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–

2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama 
investicijoms į žemės ūkio valdas“. Šiam etapui skirta 25 mln. Eur paramos lėšų. Ūkininkai ir 
žemės ūkio kooperatyvai, suinteresuoti ūkių konkurencingumo ir inovatyvumo didinimu, galėjo 
pasinaudoti supaprastinta paramos teikimo tvarka. Parama finansuojama iš Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto.

Įgyvendinimo taisyklėse – 
pakeitimai

„Domėtis reikia nemažai, bet 
iš esmės truputį padirbėjus para-
mą gauti tikrai įmanoma“, – sako 
mėsinių galvijų augintojas iš Šal-
čininkų r. Aidyn Zulfijev. Praėju-
siais metais jam suteikta beveik 
300 tūkst. Eur parama ūkiui mo-
dernizuoti. 

Lyginant su 2017 m., paramą 
gauti iš tiesų paprasčiau, mat 
įgyvendinimo taisyklėse atsi-
sakyta perteklinių reikalavimų. 
Anksčiau pareiškėjas, teikiantis 
paraišką pagal minėtą veiklos 
sritį, privalėdavo dvejus metus 
nepertraukiamai vykdyti žemės 
ūkio veiklą ir gauti iš šios vei-
klos pajamų, dabar pakanka 12 
mėnesių „stažo“. 2017 m. patvir-
tintose įgyvendinimo taisyklėse 
buvo nustatyti aštuoni atrankos 
kriterijai ir 50 atrankos balų, da-
bar atrankos kriterijų liko septy-
ni, o minimalus privalomas balų 
skaičius sumažintas iki 35. 

Maža to, pradėta remti nauja 
žemės ūkio technika (kombainai 
ir traktoriai), o jauniesiems ūki-
ninkams, investuojantiems pen-
kerių metų laikotarpiui po įsi-
kūrimo, paramos intensyvumas 
padidintas 20 proc. 

Žemės ūkio ministerija įgy-
vendinimo taisyklėse įvedė ir 
daugiau lengvinančių pakeitimų. 
Pavyzdžiui, nustatė fiksuotus sta-

tybos įkainius, projekto priežiūros 
rodikliuose panaikino finansinius 
rodiklius, numatė, kad paramos 
lėšos pareiškėjams gali būti moka-
mos ir sąskaitų apmokėjimo būdu.

Paskata įkurti modernią 
fermą

A. Zulfijev pasakoja, kad už 
gautą paramą jo ūkyje iškils mo-
derni ferma. Joje ūkininkas pla-
nuoja laikyti beveik šimtą mėsinių 
galvijų. 

Paramos lėšomis finansuojama 
nauja žemės ūkio technika ir nauja 
žemės ūkio įranga; nauja įranga, 
būtina specializuoto žemės ūkio 
sektoriaus ūkinių gyvūnų biolo-
giniam saugumui užtikrinti; nauji 
technologiniai įrengimai, skirti 
specializuoto žemės ūkio sek-
toriaus pirminiams žemės ūkio 
produktams apdoroti ir (arba) per-
dirbti ir (arba) paruošti realizacijai; 
nauja kompiuterinė ir programi-
nė įranga, susijusi su įsigyjamos 
įrangos ar technologinio proceso 
valdymu; naujos statybinės me-
džiagos; infrastruktūra valdoje; 
kelių įrengimas, rekonstravimas ar 
kapitalinis remontas; vietinio van-
dentiekio ir vietinės kanalizacijos 
sistemų įrengimas, rekonstravimas 
ar kapitalinis remontas; artezinių 
gręžinių, laistymo įrenginių įrengi-
mas, rekonstravimas ar kapitalinis 
remontas bei kiti projektai, įvardy-
ti įgyvendinimo taisyklėse. 

Didžiausia paramos suma vie-
nam projektui – 50 tūkst. Eur, o 
visu 2014–2020 m. laikotarpiu 
paramos gavėjui ji negali viršyti 
400 tūkst. Eur. Susijusių įmonių, 
sutuoktinių didžiausia bendra gau-
ta paramos suma tuo pačiu laiko-
tarpiu negali viršyti 800 tūkst. Eur. 

Gyvulininkystės, sodininkystės, 
daržininkystės ir uogininkystės 
sektoriuose finansuojama 50 proc. 
visų tinkamų finansuoti projekto 
išlaidų. Kaip jau minėta, jos gali 
būti 20 proc. padidinamos, jeigu 
dėl paramos kreipiasi jaunieji ūki-
ninkai, investuojantys penkerių 
metų laikotarpiu po įsikūrimo, taip 
pat pripažinti žemės ūkio koopera-
tyvai, įgyvendinantys kolektyvines 
investicijas. 

Augalininkystės sektoriuje fi-
nansuojama 40 proc. visų tinkamų 
finansuoti projekto išlaidų, kurios 
vėlgi gali būti 20 proc. padidintos 
jauniesiems ūkininkams, investuo-
jantiems penkerių metų laikotarpiu 
po įsikūrimo.  

Kai vykdomas valdoje paga-
mintų arba išaugintų prekinių že-
mės ūkio produktų apdorojimas, 
perdirbimas ir tiekimas rinkai 
arba pripažinto žemės ūkio koo-
peratyvo tik iš savo narių jų val-
dose pagamintų ar išaugintų že-
mės ūkio produktų supirkimas ir 
realizavimas, taip pat supirktų iš 
savo narių jų valdose pagamintų 
ar išaugintų žemės ūkio produk-

A. Zulfijev pasakoja, kad už gautą paramą jo ūkyje iškils mo-
derni ferma. Joje ūkininkas planuoja laikyti beveik šimtą mėsi-
nių galvijų. 

Etaplius.lt archyvo nuotr.

tų perdirbimas ir iš jų pagamintų 
maisto ir ne maisto produktų rea-
lizavimas, finansuojama 50 proc. 
visų tinkamų finansuoti projekto 
išlaidų. Jauniesiems ūkininkams, 
investuojantiems penkerių metų 
laikotarpiu po įsikūrimo, ir pripa-
žintiems žemės ūkio kooperaty-
vams pridedama 20 proc. punktų 
(yra papildomų sąlygų). 

Nespėję paraiškas galės teikti 
rudenį

Šalčininkų r. ūkininkaujantis A. 
Zulfijev prisipažįsta tikėjęsis gauti 
paramą. „Pasiskaičiavau balus ir 
supratau, kad šansų tikrai turiu“, – 
pastebi jis ir ragina kitus ūkininkus 
ateityje nepraleisti progos. 

Antrasis paraiškų teikimo etapas 
pagal priemonės veiklos sritį „Pa-

rama investicijoms į žemės ūkio 
valdas“ vyks nuo šių metų spalio 1 
iki lapkričio 29 d. 

Dėl paramos gali kreiptis ne 
jaunesni kaip 18 m. fiziniai ir ju-
ridiniai asmenys. Fiziniai asmenys 
turi užsiimti žemės ūkio veikla ir 
būti įregistravę ūkininko ūkį ir val-
dą. Juridiniai asmenys turi užsiimti 
žemės ūkio veikla ir savo vardu 
būti įregistravę valdą. Reikalavi-
mas įregistruoti savo vardu valdą 
netaikomas pripažintiems žemės 
ūkio kooperatyvams, kurie super-
ka ir realizuoja iš savo narių jų 
valdose pagamintus ar išaugintus 
žemės ūkio produktus arba pasta-
ruosius perdirba ir realizuoja iš jų 
pagamintus maisto ir ne maisto 
produktus.

Užsak. Nr. 578

Lauko ekrane žiūrovai pasigenda 
įdomesnio turinio
Anykščiuose, šalia Kultūros centro, jau pusmetį veikia lauko 

ekranas, kurį Savivaldybė nupirko už 46 tūkst.657 Eur. Ar stebi-
te, kas rodoma lauko ekrane? Kokios informacijos jame pasigen-
date? Kaip manote, ar nereikėtų lauko ekraną iškelti į kitą miesto 
vietą? Kaip vertinate žinią, kad Anykščių turizmo ir verslo infor-
macijos centras už lauko ekrane rodytą reklamą pernai uždirbo 
85 Eur?

Žiūrėsma: „Tubio teismo tiesio-
ginė transliacija bus?”

Elektros: „Degintuvas geriau 
kokią gatve apšviestų, koks dur-
nius žiūrės į tas reklamas”.

Gintaras G: „Vieta netinkama. 
Žmogus atkreips dėmesį, kuomet 
stovi sankryžoje laukdamas žalio 
šviesaforo signalo. Anykščiams 
nereikalingas dalykas.”

Geras: „85 uždirbti ir 46000 iš-
leisti. Valio”.

Aha: „Stebiu, kai važiuoju pro 
,,Maximą”. Ir kas kartą pagalvoju, 
kad, ačiū Dievui, ir vėl nenulen-
kiau stulpo. O jeigu rimtai, tai labai 

blaško vairuotojų dėmesį. Pastaty-
tas negeroje vietoje. Vieną kartą tai 
baigsis nelaime kelyje.”

Turistė: „Buvau Minske: Batka 
pagrindinėj Minsko aikštėj priešais 
Lenino paminklą lygiai tokį patį 
ekraną pastatęs. Transliuoja ko-
mercines reklamas.”

Be abejo: „kad blaško dėmesį, 
o ypač žiemą. Vieną dieną koks 
blyksnis baigsis nelaime. O rekla-
muojasi, kiek matau, tos pačios 
Savivaldybės įmonės.”

Trinidada: „Labai jau tas te-
levizorius plieskia į akis, negaliu 
ramiai ant suoliuko pasėdėti. Per-
einam su kaimynka paplepėt prie 

bažnyčios. Gal galėtų valdžia ma-
žesnę lempelę įsukt, kad ne taip į 
akis šviestų.”

Nefantazuokit: „Broliai ir se-
sės, joks čia inkilas. Čia tik didin-
gas paminklas augančiai kartai, 
kad prisimintų, jog Anykščiuose 
savu laiku gyveno ir dirbo toks 
principingas valdovas, kuris rūpi-
nosi Anykščių įvaizdžio sukūrimu. 
Juk patys išsirinkot savo valdovu, 
o dabar jau baigiate pamiršti ir jo 
triūso jau nebevertinate, begėdžiai 
kokie pasidarėte ir dar šaipotės.”

Paminklai: „Būna iš akmens 
betono ar metalo, o ne iš išmaniųjų 
telikų“.

manau.kad: „Viskas gerai su 
ekranu, šiek tiek duoda gyvumo 
centre, o tai iš nuobodumo galima 
nukristi. Nueiname į centrą, o ką 
jame, ai, galima ,,grožėtis” našlai-
tėmis, kurių visi kampai prisodi-
nėti, tik ar pasiteisins. Jau reikėjo 
prieš 2 savaites pasipuošti, o dabar 
kiek mažai pažydės ir išraus. Ko-
kia nesąmonė daroma, kiek pinigų 

išleista, ir nieko ypatingo.. Anks-
čiau gerai tvarkėsi KĮKas ir buvo 
gražu, bet yra bet.”

Sake, kad: „nuo rytdienos Lio-
leką ir Boleką prades rodyti. Pilnai 

visas serijas.”

Chi chi chi: „Sėdim per naktis ir 
vis stebim. Gražiai rodo!!!”
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Vytenis Andriukaitis grąžintų gydytojų 
,,paskyrimus“ Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį, gegužės 10-ąją, Anykščiuose lankėsi socialdemo-
kratai -  eurokomisaras Vytenis Povilas Andriukaitis ir Seimo 
narys Juozas Olekas. Abu svečiai - buvę Lietuvos Respublikos 
Sveikatos apsaugos ministrai, abu pagal išsilavinimą gydytojai.

Svečiai lankėsi Anykščių ligoninėje, Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centre bei miesto bibliotekoje susitiko su anykštė-
nais. 

V.P. Andriukaitį ir J.Oleką prie ligoninės pasitiko Anykščių 
rajono vicemeras Dainius Žiogelis ir buvęs ligoninės direktorius 
Dalis Vaiginas, kaip tik tą dieną pradėjęs eiti mero patarėjo par-
eigas. Rajono meras, konservatorius Sigutis Obelevičius penkta-
dienį dar buvo komandiruotėje Italijoje, ligoninės direktoriaus 
Audriaus Vasiliausko taip pat nebuvo Anykščiuose.

V.P. Andriukaičio viešnagė 
Anykščiuose vyko prieš pat Pre-
zidento rinkimus, kuriuose jis už-
ėmė ketvirtąją vietą. Tačiau pats 
V.P. Andriukaitis tiesmuka medikų 
agitacija neužsiėmė. Tik J.Olekas 
sakė, kad šiuose rinkimuose poli-
cininkai turi savo kandidatą, ban-
kininkai - savo, tai ir medikams 
reikėtų remti saviškį.

Susitikime su ligoninės kolektyvu 
Anykščių rajono tarybos narys, kon-
servatorius, ligoninės chirurgas Gie-
drius Klimkevičius ėmėsi pagrin-
dinio svečių kalbintojo vaidmens. 
,,Mano kolegos visi žili, kur besi-
lankyčiau,“ - kokia situacija pro-
vincijų ligoninėse, konstatavo V.P. 

Andriukaitis. Po šio pastebėjimo 
G.Klimkevičius sakė, jog rajoninės 
ligoninės turi dvi problemas - pini-
gų ir kadrų trūkumą. V.P. Andriu-
kaitis, kalbėdamas apie ligoninių 
finansavimą, lėšų trūkumą grindė 
ydinga metodika, o kadrų proble-
mą, jis sakė manąs, galima išspręs-
ti tik grąžinus ,,paskyrimus“.

,,Akmenėje siūlė 30 tūkst. 
eurų įsikūrimui, bet neatsirado, 
kas važiuotų,“ - apie tai, kad pi-
nigai gydytojų važiuoti dirbti į 
rajonus nemotyvuoja, kalbėjo 
V.P. Andriukaitis. ,,Gal ne vie-
ną reikėjo kalbinti,“ - replikavo 
G.Klimkevičius. ,,Aš ne toks 
kvailas, kaip atrodau - bene vieną 

kalbino,“ - atkirto svečias. 
Eurokomisaras dėstė, kad 

Gargždų ligoninėje uždarius gim-
dymo skyrių Klaipėdos rajono 
gyventojos nebeturi kur gimdy-
ti, o išsaugojus Trakų ligoninės 
gimdymo skyrių, jis dabar yra 
apkrautas. ,,Gražiai kalbu ar dur-
nai?“ - medikų klausė svečias. 
,,Gražiai, bet visą laiką tą patį 
kalbam ir niekas nesikeičia,“- 
V.P.Andriukaičiui lyg ir pritarė 
G.Klimkevičius. Kodėl kalbos 
vis lieka tik kalbomis, paaiški-
no J.Olekas. Jis suskaičiavo, kad 
per mažiau nei trisdešimt Lietu-
vos nepriklausomybės metų jau 
pasikeitė 17 Sveikatos apsaugos 

Dalis Vaiginas vėl atsidūrė jam įprastoje pozicijoje - prie Anykščių ligoninės pasitiko aukštus sve-
čius. Priminsime, kad Vytenis Povilas Andriukaitis ir Juozas Olekas -  LSDP nariai nuo pat jos 
atkūrimo, abu jie gydytojai, abu medikai, abu buvę Sveikatos apsaugos ministrai, abu praėjusio 
amžiaus šeštajame dešimtmetyje gimė Sibire. Svečius pasitiko Anykščių rajono vicemeras, LSDP 
Anykščių rajono skyriaus pirmininkas Dainius Žiogelis.

Chirurgas Giedrius Klimkevičius su buvusiais Sveikatos apsau-
gos ministrais ir rajono vadovais aiškinosi, kaip spręsti proble-
mą, kad regionų ligoninėse dauguma gydytojų nebūtų tik svečiai 
ar jo paties bendraamžiai.

ministrų. ,,Opinija, jog rajonuose 
dirba ,,lochai“ - kodėl į provinciją 
sunku pasikviesti jaunus gydyto-
jus, aiškino J.Olekas.

Beje, V.P.Andriukaitis, kalbė-
damas apie kadrų problemą medi-
cinos įstaigose, sakė, kad Lietuva 
nėra išskirtinė šalis. Du Lietuvos 
universitetai ruošia gydytojus, 
tačiau jų vis tiek trūksta, nes Lie-
tuvos valstybės lėšomis paruošti 
specialistai emigruoja į tas šalis, 
kuriose aukštesnis pragyveni-
mo lygis. ,,Iš Graikijos 60 tūkst. 
daktarų išvažiavo. Slovakijos 
sostinėje Bratislavoje gyvenantys 
daktarai dirba Vienoje. Europoje 
nėra gerai su daktarais,“ - sakė 

V.P.Andriukaitis. Nuo Bratislavos 
iki Austrijos sostinės Vienos - vos 
60 kilometrų. 

Pasak V.P.Andriukaičio, Lietu-
vos sveikatos apsaugos politikoje 
trūksta ir elementaraus kalbėjimo 
ir susikalbėjimo. ,,Kai aš dirbau 
ministru, sukūrėme naują klimatą, 
ligoninių vadovų pasitarimai buvo 
norma, į problemas stengėmės žiū-
rėti sistemiškai,“- Anykščių medi-
kams sakė svečias.

Beje, V.P.Andriukaitis - vienin-
telis iš buvusių 9 kandidatų į Lietu-
vos Respublikos Prezidento postą 
- Kovo 11-osios Akto signataras. Į 
šį faktą dėmesį atkreipė jį lydėjęs 
kolega J.Olekas.

„Debesų gatvės“– ypatingas atmosferos reiškinys
(Atkelta iš 1 psl.)

Atrodė, kad kažkas danguje pa-
ruošė vagas, primenančias tas, ku-
riomis pavasarį išvagojamos bul-
vių ar daržų sodinimui paruoštos 
dirvos. Dar galėjai prilyginti tuos 
lygia greta išsirikiavusius debe-
sis su ...šeimininkių gaminamais 
sluoksniuotais pyragais...

Tie, kas regėjo savo akimis šias 
grožybes ar spėjo įamžinti mobi-
liaisiais telefonais, planšetiniais 
kompiuteriais ar fotoaparatais, 
gali didžiuotis, nes tapo ypatingo 
ir labai reto atmosferos reiškinio 
liudininkais. Meteorologijos spe-
cialistai tokius neįprastus debe-
sis apibūdina „gravitacijos bangų 
debesimis“. Pasaulyje populiariai 
šis reiškinys dar vadinamas „De-
besų gatvėmis“ (angliškai „Cloud 
streets“). Internete aiškinama, kad 
gravitacijos bangų debesys susi-
formuoja susidūrus kylančioms ir 
besileidžiančioms šilto ir šalto oro 
kolonoms atmosferoje. Ilgos para-
lelios kamuolinių debesų juostos 
susidaro, kai įkaitusio oro kolonos 

kyla atmosferoje ir stumia karštį 
tolyn. Susidūrusios su šaltesnio 
oro sluoksniu, įkaitusio oro kolo-
nos ritasi ir verčiasi, formuodamos 
besisukančio oro cilindrus. Tokiu 
būdu aukštesniame atmosferos 
sluoksnyje susiformuoja debesų 
„vagos“, o žemesniuose - lieka 
giedras dangus. 

Kadangi tokių reiškinių pasitai-
ko retai, jie visuomet susilaukia 
didžiulio tiek visuomenės, tiek ir 
mokslininkų dėmesio.

„Debesų gatvės“ labai aiškiai 
buvo pastebimos ketvirtadienio 
popietę maždaug nuo 15 valandos. 
Beje, jos buvo susiformavusios tik-
tai vienoje dangaus skliauto pusėje. 
Kitur aplinkui matėsi įprastiniai, 
dažną giedrą dieną pastebimi debe-
sys. Šis neįprastas reiškinys aiškiai 
matėsi neilgai, gal kokį pusvalandį 
ar šiek tiek daugiau. Pamažu debe-
sų juostos pradėjo sklaidytis, nyk-
ti, blėsti, virto  baltais kamuoliais, 
plaukiančiais dangumi, prarado 
ryškumą, unikalumą ir ką tik turėtą 
neįprastą išvaizdą.

Panašias, tačiau gerokai siauresnes juostas, kartais palieka ir praskrendantys lėktuvai. 
Autoriaus nuotr.
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AVINAS. Kažkas iš draugų 
gali turėti nepaprastai įdomų ir 
konstruktyvų pasiūlymą. Būti-
nai įsiklausykite! Jei savaitgalį 
užmegztumėte malonų flirtą, 
žymiai pagerėtų jūsų paties sa-
vijauta ir dvasinė būklė. Pama-
tysite, kaip nejučia įsitrauksite į 
jums siūlomas pramogas ar net 
nedidelius nuotykius.

 
JAUTIS. Savaitės pradžioje 

pasistenkite kuo mažiau šaipytis 
iš aplinkinių. Žvirbliu išskridęs, 
savaitės viduryje žodis gali su-
grįžti akmeniu. Susitaikymas 
šeimoje savaitgalį atneštų didelį 
palengvėjimą, bet jis įmanomas 
tik tokiu atveju, jei sutiksite šį 
tą paaukoti. Ar jums neatrodo, 
kad turėtumėte labiau susirūpin-
ti savo sveikata?

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
būsite itin energingas ir pilnas 
naujų idėjų. Savaitės vidury-
je dienai ar dviem pasidarysite 
kur kas didesnis namisėda nei 
paprastai. Savaitgalį jumyse vėl 
turėtų nubusti nuotykių ieškoto-
jo dvasia...

VĖŽYS. Namuose šią savaitę 
viešpataus vienybė ir sutarimas, 
ką turėtumėte branginti ir saugo-
ti, nes labai lengvai gali viskas 
pasikeisti. Ketvirtadienis - pa-
lankiausia diena nuoširdžiam 
asmeniškam pokalbiui. Svarbius 
sprendimus priimkite atsižvelg-

dami į šeimos nuomonę.

LIŪTAS. Visą savaitę ka-
muos saviraiškos problemos. 
Būsite pilnas jėgų ir energijos, 
tik nežinosite, kuria linkme ją 
tinkamai nukreipti. Ypač skaus-
mingai reaguosite į visokiausio 
plauko suvaržymus ir apriboji-
mus. Penktadienis - ribinė die-
na. Daug kas baigsis ir daug kas 
prasidės.

MERGELĖ. Griebsite kie-
kvieną pasitaikiusią progą, kad 
tik save realizuotumėte. Ir dėl 
to veršitės į priekį ne visuomet 
pačiomis garbingiausiomis prie-
monėmis. Pasinaudokite savo 
šansu palypėti karjeros laiptais. 
Nuo trečiadienio tempas turėtų 
kiek sulėtėti.

SVARSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje būsite draugų ir ben-
dradarbių dėmesio centre. Paga-
liau sulauksite pripažinimo. Šią 
savaitę turite nuveikti daugybę 
darbų. Įgysite naujų vertingų 
žinių. Savaitgalio vakarėlis tu-
rėtų pavykti puikiai.

SKORPIONAS. Seniai ne-
matytas bičiulis padės atgauti 
dvasinę pusiausvyrą. Turėtumė-
te labiau pasitikėti žmonėmis. 
Susitikimas savaitės viduryje 
atneš apčiuopiamos naudos - 
susitarsite dėl visko, ko tikitės. 
Gal reikalai susiklostys taip, 
kad galėsite leisti sau trumpą 
poilsinę kelionę.

ŠAULYS. Artimieji bandys 
perkelti ant jūsų pečių visas 
savo problemas. Saugokitės 
tapti atpirkimo ožiu. Jei savait-
galį būsite pakviestas į vestuves 
ar šiaip kokį vakarėlį, būtinai 
nueikite. Labai gali būti, kad 
ten sutiksite būsimą draugą ar 
net meilę.

OŽIARAGIS. Ženkite šiek 
tiek mažesniais žingsneliais! 
Neforsuokite per jėgą savo pro-
jektų. Pasistenkite suteikti kuo 
daugiau džiaugsmo savo šei-
mai, kad ji nesijaustų atstumta. 
Per savo darbus jūs visai pamir-
šote, kad turite dar ir privatų 
gyvenimą.

VANDENIS. Puiku, kad jūs, 
nors ir labai sunku, sugebate 
neužkrėsti savo bloga nuotaika 
aplinkinių. Geri santykiai su 
kolegomis padės geriau suprasti 
patį save. Verčiau iš anksto susi-
taikykite su tuo, kad šią savaitę, 
kad ir ko imtumėtės, visur jūsų 
lauks apribojimai, suvaržymai, 
draudimai ir panašūs dalykai.

ŽUVYS. Sąžiningas planavi-
mas įeina į jūsų pareigas kaip ir 
kantrybė bei kruopštumas. Jei 
jūs visą tai sugebėsite įgyven-
dinti, šią savaitę neturėtų iškil-
ti didelių problemų, o gal net 
padarysite pradžią dideliems 
darbams. Atidžiai įsiklausyki-
te į kritiką - šiomis dienomis ji 
turėtų būti ypač konstruktyvi ir 
naudinga.

Gegužės 15 d. 18 val. (Anykščių 
kultūros centras (AKC) 

Vilniaus miesto šokio teatras 
„LOW 

AIR“. 55 min. 
Spektaklis „Kelionė namo“ 
Režisierius Vidas Bareikis 
Bilieto kaina 5, 8 EUR

Gegužės 16 d. 18 val. (AKC) 
Šokio teatras „Fine5“ (Talinas, 

Estija) 
Spektaklis „Trisolde“. 45 min. 
Choreografas-režisierius Renee 
Nõmmik 
Bilieto kaina 5, 8 EUR 

Gegužės 17 d. 18 val. (AKC) 
Kauno šokio teatras „Aura“ 
2019 metų premjera. Spektaklis 

„Kaunas Zoo“. 60 min. 
Choreografė Birutė Letukaitė 
Bilieto kaina 8 EUR

Gegužės 18 d. 18 val. (AKC) 
Šeiko šokio teatras 
2019 metų premjera. Šokio ir gy-

vos muzikos spektaklis „BOLÉRO 
– EXTENDED“ 60 min. 

Choreografas Palle Granhøj (Da-
nija) 

Bilieto kaina 5, 8 EUR 

Gegužės 19 d. 18 val. (AKC) 
Šokio teatras „Intrus“ 
Spektaklis „Dali y Gala“ 45 min. 
Spektaklio kūrėjai ir atlikėjai Ne-

ringa Šatrauskaitė ir Dainius Biskis
Bilieto kaina 5, 8 EUR

Bilietų kainos nurodytos išankstinės ir 
spektaklio dieną

AKC kasos darbo laikas d.d. 11-18 val. 
Pietų pertrauka nuo 14 iki 15 val. Gegužės 
18-19 d. 3 val. iki spektaklio.

 Daugiau informacijos: www.anyksciukc.
lt FB paskyroje „Anykščių Kultūros Cen-
tras“ Tel.: 8 381 52239

Informacinis rėmėjas „Anykšta“

siūlo darbą

Įmonė Vli Timber ieško 
gamybos darbininko

Darbo pobūdis
Operatoriaus darbas prie 

medienos apdirbimo staklių 
pagal slenkantį darbo grafiką 

(3 darbo dienos, 3 laisvadieniai).
Siųsti CV: vilte@vli.lt

Skambinti tel.: (8-670)67674

Mini krautuvo “Bob-cat” operato-
riui. Alga nuo 1200 eurų. 

Tel. (8-670) 00646. 

Patikimas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje, be jokių 
įdarbinimo mokesčių. Amžius neri-
bojamas, kalba nebūtina. 

Tel. (8-672) 41083. 
www.superdarbas.com 

ĮMONEI DARBUI AUKŠTAITIJOJE REIKALINGI:

1.Kelininkas-kelių statybos darbų vadovas.

Darbų pobūdis: vadovauti kelių tiesimo darbams, organizuoti 
statybos darbus objekte, kontroliuoti darbų kokybę, ruošti tech-
ninę dokumentaciją, vykdyti numatytų resursų bei medžiagų 
tiekimo kontrolę.

Reikalavimai: kelių statybos technologijų išmanymas, gebėji-
mas skaityti brėžinius, gebėjimas savarankiškai organizuoti ir 
valdyti statybos procesą, darbo patirtis kelių statybos srityje.

Atlyginimas: nuo 2500 Eur. (su mokesčiais)

2.Kelio darbininkai.

Darbų pobūdis: sankasų, pralaidų įrengimas,kelio pagrindų 
įrengimo darbai, kelio bortų statymas, trinkelių klojimas.

Reikalavimai: darbo patirtis.

Atlyginimas: pagal atliktus darbus, nuo 1300 Eur. (su mokes-
čiais)

Kreiptis: UAB „Vėjo birža“ J.Basanavičiaus g.29, 
Anykščiai

Tel.:+370 687 45530

Kunigo Antano Pauliuko 1918–
1941 m. rašytas dienoraštis iš dau-
gelio kitų išsiskiria tuo, kad buvo 
rašomas kiekvieną dieną. Per dau-
giau kaip 20 metų praleista vos 
keletas dienų. Buvo aprašoma vis-
kas: ne tik įspūdžiai, patirti nuola-
tinėse kunigavimo vietose – Troš-
kūnuose, Pakruojyje, Teresdvaryje 
bei klajonės po kaimynines ir toli-

mesnes parapijas, bet ir tai, ką apie 
pasaulį galėjo sužinoti žingeidus 
nedidelio miestelio klebonas. Taip 
radosi tikra Lietuvos provincijos ir 
to meto žmogaus pasaulėvaizdžio 
kronika. Kasdienybės, vietos isto-
rijos tyrinėtojams šis dienoraštis 
– tiesiog neįkainojamas šaltinis. 
Dienoraščio apimtis labai didelė, 
todėl publikacija padalyta į tris 
maždaug vienodo storio knygas: 
I. 1918 m. rugsėjo 1 d.–1926 m. 
birželio 30 d.; II. 1926 m. liepos 1 
d.–1934 m. kovo 30 d.; III. 1934 
m. gegužės 1 d.–1941 m. vasario 
23 d.

naujos knygos

Antanas Pauliukas
,,Dienynas“
1918–1941 m.

Karatė I. Praėjusį šeštadienį, ge-
gužės 11 dieną, Kėdainiuose vyko 
Lietuvos kyokushin karatė vaikų 
čempionatas. Varžybose dalyvavo 
54 Lietuvos Kyokushin karatė sporto 
klubai, atstovaujami 592 sportininkų. 
Anykščių karatė sporto klubui atsto-
vavo 13 sportininkų. Pirmąją vietą 
iškovojo ir Lietuvos čempione tapo 
Gabrielė Šilaikaitė. Antrąją vietą ir 
Lietuvos vicečempionu tapo Ainis 
Triznickas. Trečiąsias vietas iškovo-
jo Ronaldas Nikitinas, Gabija Marija 
Matelytė, Saulė Žiukaitė.

Karatė II. Gegužės 5 dieną Anykš-
čių karatė klubo TAKAS auklėtiniai 
dalyvavo atvirame Vilniaus karatė 
lygos čempionate. Varžybos buvo 
skirtos tiek pradedantiesiems, tiek 
aukšto sportinio meistriškumo spor-

tininkams. Anykščiams atstovavo 32 
sportininkai nuo 10 iki 18 metų. Var-
žybose anykštėnai iškovojo 7 pirmą-
sias, 10 antrųjų ir 13 trečiųjų vietų.

Žūklė. Savaitgalį žvejai Dabužių 
tvenkinyje kovojo dėl Kavarsko se-
niūnės Šarūnės Kalibataitės taurės. 
Pirmjąją vietą iškovojo Jurgis Ladi-
ga, antrąją -  Dinas Šajevičius (abu 
anykštėnai), trečiąją - Petras Kubilius 
iš Panevėžio. Moterų įskaitoje nuga-
lėjo  anykštėnė Kristina Rudokaitė. 
J.Ladiga sugavo ir didžiausią važybų 
žuvį -  pusės kilogramo lyną.  Jau-
niausias važybų dalyvis - vienuoli-
kmetis Donatas Šleikus, vyriausias 
- 69-erių Kazimieras Jakšys. Varžybų 
organizatorius - Valdas Bačkulis

Jojimas. Gegužės 9-12 dienomis 
vyko žirgų konkūrų varžybos Hor-
semarket equestrian spring tour. Šia-

me tarptautiniame turnyre dalyvavo 
Anykščių raitelė Gabrielė Baužaitė 
su žirgu Carma. Pirmą dieną raitelė 
užėmė pirmąją vietą. Kartu su  anykš-
tėne raitele varžėsi dar apie 30 duetų 
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos,Rusijos 
ir Vokietijos. 

Imtynės I. Laisvųjų imtynių tur-
nyre Vilnius CUP 2019 anykštėnė 
Raminta Puodžiūnaitė iškovojo an-
trąją vietą, o Vitautė Tamašauskaitė ir 
Judita Ivanauskaitė užėmė trečiąsias 
vietas.

Imtynės II. Šiauliuose graikų - ro-
mėnų imtynių U-13 varžybose trys 
anykštėnai - Mangirdas Braždžiūnas, 
Mantas Vilys ir Augustas Vaitiekūnas 
- tapo nugalėtojais. Naglis Pupkis iš-
kovojo antrąją vietą. Komandinėje įs-
kaitoje anykštėnai užėmė 3-ąją vietą 
tarp 14 komandų.      

Mūsų laikraštyje galite  pasveikinti savo 
artimuosius 

vestuvių,  jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, 

Anykščiai

Kunigo Antano Pauliuko dienoraštis išleistas dviem knygomis, 
apimančiomis 1918 - 1926 ir 1926 - 1934 metų laikotarpius.
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Vyr. redaktorė

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, (8-699) 34217. 

Superkame karves, 
bulius ir telyčias 

„krekeNavOs 
aGrOFIrMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 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.

Paslaugos

Atlieka fasadų šiltinimą, fasa-
dų apdailos darbus. Tinkuoja, 
deda dekoratyvinį tinką. Dengia 
šlaitinius stogus. Mūro darbai. 

Tel. (8-676) 52289. 

ŠILŲ ŪKIS prekiauja ROSS 
– 308 VEISLĖS VIŠČIUKAIS 

BROILERIAIS, UŽAUGINTAIS BE 
ANTIBIOTIKŲ 

Siūlome 1 – 5 savaičių 
paaugintus viščiukus.

 Prekiaujame penktadieniais ir 
šeštadieniais 13-16val.

 Užubalių k., Raguvos sen., 
Panevėžio raj.

 Informacija ir registracija
 tel. (8-613) 47475.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai. Skarda 0,6 - 0,8 

mm storio.
Kaminų remontas, galvutės 

mūrijimas, skardinimas, 
židinių statyba. Stogų dengimas. 

Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, 

(8-652) 37118.

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, geni 

šakas, tvarko aplinką, 
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

Gegužės 17 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
Registruotis tel. (8-698) 33653 nuo 16 iki 18 val.
Tyrimas mokamas.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, C, CE kategorijų vairuotojų 
kursus. 

Renkama nauja grupė 2019 m. gegužės 16 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ 

Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156,
(8-698) 70127.

gimė

Tajus BUTRIMAVIČIUS, 
gimęs 04 21

2019.05.24 11 val. Utenos apsk., Anykščių raj., Svedasų sen., 
Daujočių k., numatomi žemės sklypų Nr. 3422/0001:357 ir Nr. 
3422/0001:356 geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvau-
ti matavimuose gretimų žemės sklypų Nr. 3422/0001:465 ir Nr. 
3422/0001:466 savininkus. Matavimus atliks R. Barono žemė-
tvarkos darbų įmonė: Taikos g. 5, Rokiškis; tel. (8-458) 68144, 
mob. (8-683) 55319, el. p. j.keliuotis@gmail.com

dovanoja
Mažus ožiukus.
Tel. (8-674) 34114.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
GEGUŽĖS 16 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukštyno 
vakcinuotais,sparčiai augančiais ROSS-
309 veislės vienadieniais mėsinias broile-
riais, 1-2-3-4 savaičių paaugintais mėsi-
niais broileriais, vienadienėmis vištytėmis 
(Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. 
Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. Priimami išankstiniai užsakymai 
tel. (8-608) 69189.   

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 16:00 tur-
gus, Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis 16:20, 
Kavarskas 16:30, Svirnai 16:40.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą Zarasų r. ant Antalieptės 
marių kranto. 2001 m. statyba. 
Namas, ūkinis, lauko virtuvė su 
veranda, pirtis. Kaina sutartinė.

Tel. (8-698) 04260.

Troškūnų centre pusę medinio 
namo (45 kv. m, 2 kambariai, vir-
tuvė, plastikiniai langai, baldai, 
buitinė technika arti 9 a kolektyvi-
nis sodas). Kaina 2900 Eur.

Tel. (8-687) 92609.

kuras

Beržines, juodalksnio, drebulės mal-
kas rąsteliais po 3 m ir kaladėlėmis.

Tel. (8-610) 66077.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490. 

Malkas 3 m ilgio rąsteliais, prista-
tymo kiekis 30-60 erdm. Kaladėmis, 
pristatymo kiekis 7 erdm. 

Tel. (8-656) 01913.

kita

Rotacines šienapjoves, bulvių 
sodinamąsias, kasamąsias, purkš-
tuvus, vagotuvus, frezus, kultivato-
rius, lėkštinius skutikus, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Perku pienines 
veršingas telyčias 

(sėklintas, veršingumas 
virš 6 mėn.). 

Tel. (8-655) 44667.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploataci-
jai arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
šeštadieniais dirba iki 13.00 
val., tel.:  (8-622) 60349, (8-699) 
60871.

Nekilnojamasis turtas

Žemę visoje Lietuvoje, gali būti 
nedirbama, su bendraturčiais, 
išnuomota. Padeda sutvarkyti 
dokumentus. Siūlyti įvairius va-
riantus. 

Tel. (8-671) 08059.

Įvairaus amžiaus mišką visoje 
Lietuvoje. Siūlyti visus variantus. 

Tel. (8-609) 27149.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Apmoka notaro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

Butą. Gali būti visoks (su-
remontuotas ir be remonto). 
Žinantiems atsilygins už infor-
maciją.

Tekl. (8-670) 37592.

automobiliai

Važiuojančius, nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko do-
kumentus. 

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“  veršelius 
auginimui. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

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

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

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

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti! 
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Dėl prenumeratos galite skambinti „Anykštos“ redakcijai telefonu 8-381 59458 arba mob tel. (8-686) 33036.

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 

Jums nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykš-

tos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai
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oras
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anekdotas

gegužės 14 - 17 d. - priešpilnis

mėnulis

šiandien

gegužės 16 d.

gegužės 17 d.

gegužės 15 d.

vardadieniai

Motiejus, Gintaras, Vilda, 
Bonifacas, Gintarė.

Izidorius, Sofija, Algedas, 
Jaunutė, Zofija.

Andriejus, Ubaldas,
Vaidmantas, Bitė, Andrius.

Paskalis, Virkantas, Gailė, 
Bazilė.

Ji:
- Kodėl jūs visą laiką sekiojate 

paskui mane?..
Jis:
- Dabar, kai atsisukote, aš klau-

siu savęs to paties...

***

Draugas pasakoja draugui:
Einu per mišką, lietus pliaupia, 

vėjas, naktis, sušalau visas...
Žiūriu - mašina stovi, prieinu, 

pažiūriu per langą į vidų - ten nie-
ko nėra.

Duris timptelėjau - atsidarė, tai 
ir įlipau į vidų, sėdžiu...Staiga ma-
šina pradėjo važiuoti, man akys 
išsprogo, mašina važiuoja, aš gale 
sėdžiu, o už vairo - nieko!..

Staiga, iš kažkur, atsirado plau-
kuota ranka, pavairavo ir dingo... 
man visi plaukai ant užpakalio iš-
silygino...

Štai ir kaimas prasidėjo, keli na-
mai pasirodė, ir staiga mašina su-
stojo, į saloną toks kresnas vyrukas 
lipa ir klausia:

- O ką tu čia darai???
- Nu, ką, ką - važiuoju...
- Nu šakės!!! Ne, visai galas, aš 

stumiu, o jis, matai, - važiuoja!..

***

Susėdę miško žvėrys - meška, 
liūtas, lapė, vilkas ir vėžlys - pra-
dėjo gerti. Gėrė gėrė, kol degtinė 
baigėsi. Visi sako: „Kas eis iš mūsų 
visų?“ Taip nulėmė, kad vėžlys, na 
ir išėjo vėžlys.

Praeina valanda, dvi. Kaip nėra, 
taip nėra vėžlio, visi žvėrys pradė-
jo keiktis, sakyti: „Kur tas vėžlys? 
Baigiam jau išsipagiriot...“

Staiga iš už durų balsas:
- Jei dar ant manęs blogai pakal-

bėsit - visai neisiu.

Anykščių turguje buvo podiumas

(Atkelta iš 1 psl.)
Renginys ,,Madinga. Kūrybinga. 

Atsakinga“ buvo skirtas pristatyti 
naujausias madų tendencijas ir pa-
rodyti moterims, kad ir apsirengus 
dėvėtais drabužiais galima gražiai 
atrodyti. 

Didžiausių ovacijų susilaukė ne 
renginio pradžioje pirmiausia pri-
statytos jaunųjų dizainerių kolek-
cijos - Evelinos Kupšytės (VDU/ 
UCLAN universtitetai) kolekcija 
„Tikkun Olam“ , Esterės Gedvi-
laitės Valatkienės  (VDU/ UCLAN 
universtitetai) kolekcija „Savęs 
paieška“, Indrės Vaitkevičiūtės 
(Kauno kolegija) kolekcija „Aukso 
ieškotoja/ Gold Digger“ - ir ne jas 
demonstruojančios jaunos, gražios 
merginos. Aplodismentais turgaus 
auditorija sutiko vyresnio amžiaus 
anykštėnes, aprengtas turguje par-
duodamais drabužiais ,,iš antrų 
rankų“, kuriuos parinko ir sukom-
plektavo dizainerės K. Kruopieny-
tė ir R. Kaupelienė, pasirodymas. 

Kad įvertintų dizainerių kūrybiš-
kumą, moterys renginio pradžioje 
podiumu  pražygiavo vilkėdamos 
savo drabužiais.

Vykstant madų demonstravimui, 

prekyba turguje beveik sustojo, o 
po pasirodymo į palapines sugrą-
žinti  manekenes puošę drabužiai 
akimirksniu buvo išpirkti.

Pakalbinta turgaus prekeivė iš 
Panevėžio džiaugėsi, kad apyvarta 
buvusi ypač gera, o dėvėtų drabu-
žių kainoms madų šou įtakos netu-
rėjo. ,,Jūsų kaime - labai faina“, - 
komentavo prekeivė pasirodymą.

Manekenes dažė ir šukavo Anykš-
čių ,,Grožio kampas“ specialistai, 
šalia palapinės, kurioje pasirodymui 
ruošėsi modeliai - vyresniųjų klasių 
moksleivės, dailės mokytojos Rūta 
Pelegrimienė ir Ramunė Prancke-
vičiūtė, Anykščių menų inkubato-
riaus rezidentė Nijolė Davainienė, 
Anykščių bibliotekos darbuotoja 
Indrė Rukšaitė, būriavosi jų palai-
kymo komandos – sutuoktiniai, 
vaikai ir mamytės. 

Anykščių menų inkubatoriaus – 
menų studijos darbuotoja Kamilė 
Bitvinskaitė, kuruojanti šį projektą, 
,,Anykštai“ sakė, kad ,,Dizaino sa-
vaitė“ Anykščiuose vyksta jau ke-
tvirtus metus, o šių metų renginiai 
ypatingi ne tik tuo, kad mados šou 
vyksta visuomenės lankomiausio-
je vietoje – turguje. Žiniomis apie 

madą su anykštėnais dalijosi ir iš 
Anykščių kilusi dizainerė Kristina 
Kruopienytė.

,,Anykštos“ pakalbinta K. Kruo-
pienytė sakė, kad Anykščių turguje ji 
ir dizainerė R. Kaupelienė darbavo-
si nuo pat aštuntos ryto. Dizainerei 
imponavo ,,darbo vietos“ atmosfera, 
modelių bei prekeivių geranorišku-
mas – drabužius jie mielai skolino 
madoms demonstruoti.

 ,,Per porą valandų aprengti še-
šias moteris taip, kad apranga ati-
tiktų ateinančios mados tendenci-
jas, sunku. Buvo streso“, - kalbėjo 
iš Anykščių kilusi menininkė.

K. Kruopienytė sakė turgelyje 
radusi nebrangių, kokybiškų dra-
bužių, avalynės ekspromtinei ko-
lekcijai, tačiau apkūnesnes moteris 
aprengti buvo nelengva. ,,Pastebė-
jau, kad mažai yra didesnių dydžių 
drabužių“, - apie paieškas turgelio 
,,lobiuose“ kalbėjo K. Kruopieny-
tė. Ji sakė norėjusi moteris aprengti 
taip, kad jų drabužiai atspindėtų ir 
pasaulines mados tendencijas, bet 
sukurtas įvaizdis būtų ir toks, kad, 
nulipusios nuo podiumo, moterys 
su parinktais rūbais drąsiai galėtų 
keliauti į gatvę.

Dizainerė juokavo, kad vieną 
iš manekenių – Anykščių menų 
inkubatoriuje reziduojančią ran-
kinių dizainerę Nijolę Deveikienę 
aprengti buvę ypač sunku, nes ši 
moteris turi savo požiūrį į madą. 
Tačiau podiumu N. Deveikienė 
žengė vilkėdama visiškai kito sti-
liaus drabužiais nei dėvi įprastai. 

Tiesa, po pasirodymo dalį di-
zainerės parinktų daiktų Nijolė 
grąžino prekeiviams. Kelios ma-
nekenėmis pabuvusios moterys 
pasinaudojo iš profesionalių gau-
tomis konsultacijomis ir drabužius 
nusipirko.

 K. Kruopienytė sakė, kad  nuo 
jaunystės gerai žino daugelio 
anykštėnių pamėgtą ,,pievelę“.

,,Kai atvykstu į Anykščius, ir 
pati mielai čia apsilankau“, - kal-
bėjo dizainerė. Ji nemato nieko 
bloga, kad žmonės išmestus dra-
bužius prikelia antram gyvenimui. 
Tai kaip tik yra pagirtina, nes pa-
saulis tiesiog užkimštas visokiau-
sių nereikalingų daiktų, o dėvėtų 
drabužių parduotuvėse pilna geros 
kokybės, nesunešiotų rūbų. ,,Ir aš 
pati dėviu 2015 metų savo kolek-
cijos kelnes. Esu už tvarią madą“, 
- sakė dizainerė. 

Ji atkreipė dėmesį, kad didė-
jant gyvenimo tempui žmonėms 
vis mažiau laiko lieka žaidimams 
mada. ,,Pastebėta, kad gyvenantis 
didmiestyje žmogus vos penkias 
minutes skiria apsirengimui, todėl 
jam net patogiau spintoje turėti 
vos keletą tarpusavyje derančių, 
gerų drabužių. Jei anksčiau mote-
ris pirko penkias sukneles, dabar 
pirks dvi. Pastebiu tendenciją rink-
tis sijonus, kostiumėlius, iš kurių 
lengvai galima sukomplektuoti vis 
kitus aprangos variantus. Ieškoti 
stiliuko, per įvaizdį išreikšti save, 
žaisti madą skubančiam žmogui 
tampa prabanga. Tai gali sau leisti 
tik neskubantys arba mažų miestų 
gyventojai“, - apie tai, kaip gyveni-
mo tempas keičia požiūrį į madą ir 
vartojimą, kalbėjo K. Kruopienytė. 

Kitas drabužių iš ,,antrų rankų“ 
privalumas, pasak K. Kruopieny-
tės, yra kaina. Dizaineriai siūna 
paltus, kostiumėlius, sukneles, ta-
čiau siūti kokybiškus marškinėlius 
tiesiog neapsimoka, todėl verta 
tokių daiktų ieškoti ,,pievelėse“, 
- kalbėjo K. Kruopienytė apie tai, 
kaip galima gražiai atrodyti per 
daug neišlaidaujant. 

Nuotraukų galerija - anyksta.lt

Dizainerė Kristina Kruo-
pienytė šypsosi - ,,Žinau aš 
Anykščių ,,pievelę““.

Kolekcijos iš džinso.

Ant podiumo Anykščių bi-
bliotekos darbuotoja Indrė 
Rukšaitė.

Anykščių kūrybos ir dailės 
mokyklos mokytoja Rūta Pe-
legrimienė.


