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KONCERTAS. Gegužės 25 d., 
šeštadienį, 18 val. Koplyčioje - Pa-
saulio anykštėnų kūrybos centre 
Rietavo savivaldybės kultūros cen-
tro choro „JŪRAVA“ (vad. Vytautė 
Jonuškienė) ir Rokiškio kultūros 
centro moterų choro „MEDEINA“ 
(vad. Giedra Markevičienė) kon-
certas. Renginys nemokamas.

Grybai. Gegužės mėnesį prade-
da dygti grybai? Neįtikėtina, bet 
tai 100 procentų tiesa. Gražutėlį, 
nesukirmijusį lepšį Kavarsko se-
niūnijos Šovenių kaime, netoli nuo 
savo sodybos, surado Valentinas 
Gudėnas.

Įvertinimas. Vilniaus muzikos 
klube „Tamsta“ vykusiame kon-
kurse „Gitarų Šėlsmas’19“ anykš-
tėnas Vainius Indriūnas pripažintas 
geriausiu bosistu. Šis konkursas 
skirtas populiarinti muzikai, atlie-
kamai gitara. 

Gaisrai. Gegužės 16 dieną, apie 
04.48 val., Anykščiuose, Smėlio 
gatvėje, degė gyvenamasis namas. 
Per gaisrą nudegė  namo stogas ir 
išdegė dalis įėjimo į antrąjį aukštą. 
Ištraukiamomis kopėčiomis  iš 2-o 
aukšto balkono ugniagesiai nukėlė 
namo savininką ( gim. 1951 m.), 
medikai jį apžiūrėjo vietoje.

Darbas. Anykščių rajono savi-
valdybės administracija šiuo metu 
yra paskelbusi du konkursus į 
valstybės tarnybą. Iki gegužės 24 
dienos laukiama pretendentų tapti 
Teisės, personalo ir civilinės me-
trikacijos  bei Socialinės paramos 
skyrių vyriausiaisiais specialistais. 
Pretenduoti į minėtas pareigas ga-
lima elektroniniu būdu per Valsty-
bės tarnybos portalą.

Kelionė. Anykščių rajono mero 
pavaduotojas Dainius Žiogelis šią 
savaitę vyks į Baltarusiją. Anykš-
čių rajono savivaldybė skelbia, 
kad D.Žiogelis Smurgainiuose da-
lyvaus ekonomikos forume.

Gaisras. Gegužės 19 dieną 
Andrioniškio seniūnijos  Plikiš-
kių kaime  išdegė miško paklotė. 
Ugniagesiai pranešė, kad ugnis 
buvo išplitusi 100 arų plote.

Gydymo įstaigų vadovams - solidūs priedai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį posėdžiausiančiai Anykščių rajono tarybai pateikti penki sprendimų projektai, ku-
riais Savivaldybės valdomų Viešųjų įstaigų vadovams bus skiriami priedai prie atlyginimų.

Anykščių menų inkubatoriaus 
- menų centro direktorei Daivai 
Perevičienei numatoma skirti 20 
proc. priedą prie atlyginimo, VšĮ 

,,Sveikatos oazė“ vadovei Sona-
tai Veršelienei bei Anykščių tu-
rizmo ir verslo informacijos cen-
tro vadovei Kristinai Beinorytei 

- po 15 procentų.
Solidūs, po 40 proc., priedai  

numatyti dar mažiau nei po me-
tus dirbantiems Anykščių pirmi-

nės sveikatos priežiūros centro 
direktorei Sonatai Steniulienei 
bei Anykščių ligoninės direkto-
riui Audriui Vasiliauskui. 

Kiek ligoninės ir PSPC vado-
vai uždirba dabar, pagal viešai 
šių įstaigų internetinėse svetainė-
se skelbiamą informaciją, atrink-
ti nėra įmanoma. Anykščių PSPC 
internetiniame puslapyje skel-
biama, kad administracijos dar-
buotojų algos vidurkis I-ąjį 2019 
metų ketvirtį buvo 1380 eurų. Ta-
čiau nurodoma, kad administraci-
jai priskiriama net 11 darbuotojų, 
taigi direktorės algos vidurkis 
skaičiuojamas kartu su sekretorės 
ir ūkvedžio.

Ligoninės direktoriaus skel-
biama alga - 1992 eurai. Tačiau 
pakartotinai paskelbti duomenys 
apima tik 2018 metų I-ąjį ketvirtį. 
Kitaip tariant, paskelbta ne dabar-
tinio direktoriaus A.Vasiliausko, 
o buvusio ligoninės vadovo Dalio 
Vaigino alga. 

Naujiesiems Anykščių sveikatos priežiūros vadovamas - PSPC direktorei Sonatai Steniulienei bei ligoni-
nės direktoriui Audriui Vasiliauskui -  Anykščių rajono taryba ketina skirti 40 proc. priedus prie algų.

Ukrainos angelai dovanojo šviesą Ona JAKIMAVIČIENĖ

Šeštadienį, gegužės 18 dieną, Anykščių sakralinio meno centre - Angelų muziejuje atidaryta 
Ukrainos liaudies ikonų paroda ,,Angelo atvaizdas XVIII - XIX a. Ukrainos liaudies ikonose“. 

Tai pirmoji tokios meninės vertės Ukrainos liaudies meno paroda Lietuvoje. Įdomu pastebėti, 
kad parodą į Anykščius atvežė buvusi kandidatė į Ukrainos prezidentus Olga Bogomolec. 

Atidaryme dalyvavo Ukrai-
nos liaudies ikonų ir antikvari-
nių daiktų muziejaus ,,Ukrainos 
dvasia“ įkūrėja, kolekcininkė, 
filosofijos ir medicinos moks-
lų daktarė Olga Bogomolec ir 
Ukrainos liaudies ikonų mu-
ziejaus direktorė Alina Gaiduk, 
Ukrainos ambasados Lietuvo-
je patarėjas Sergej Vasilenko, 
Anykščių rajono savivaldybės 
meras Sigutis Obelevičius,jo 
patarėja Gabrielė Griauzdaitė - 
Patumsienė bei kelios dešimtys 
sakralinio meno gerbėjų.

Renginys prasidėjo Georgo 
Fridricho Hendelio ,,Sonata 
smuikui ir fortepijonui Ddur“, 
atliekama Violetos Bugenienės 
ir Stanislovo Aglinsko.   

Anykščių sakralinio meno 
centro - Angelų muziejaus di-
rektorius Tomas Tuskenis, taręs 
įžanginį žodį, dėkojo  visiems 
susirinkusiems, o ypač Anykščių 
rajono merui S.Obelevičiui, pri-
minęs, kad muziejus, švenčiantis  
10 metų veiklos jubiliejų, atsira-
do jo rūpesčiu ir palaikymu. 

5 psl.Ukrainos liaudies ikonų muziejaus direktorė Alina Gaiduk (dešinėje) anykštėnams pristatė dvipusę 
ikoną (kabanti viršuje), kaip didesnio ikonostaso dalį.  

Baigiama 
formuoti 
valdžios 
komanda

2 psl.

Tas pats VW 
POLO - dukart 
suvestinėje

2 psl.

Ką anykštėnai mano apie „Blusturgį“?

3 psl.

Rita KRIPAITIENĖ, Anykščių 
rajono tarybos narė:

...„Dėvėtų prekių neper-
ku“...“

Kaimo turizmo 
sodybų savininkai 
nesutinka 
mokėti 
abonentinio 
mokesčio

4 psl.
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Temidės svarstyklės

14 val. 27 min. Anykščių seniū-
nijos Ažuožerių kaime sustabdyto 
šio automobilio vairuotojui (g. 
1980 m.) nustatytas 2,43 prom. 
girtumas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į Utenos apskrities VPK 

areštinę.
Apie 16 val. 30 min. vyras (g. 

1971 m.), gyvenantis Anykščių 
seniūnijos Vėjališkių kaime, pa-
stebėjo, kad pavogtas jam pri-
klausantis automobilis VW Polo. 

Tas pats VW POLO - dukart suvestinėje Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Gegužės 10 dienos Anykščių rajono policijos komisariato 
suvestinėje du kartus minimas tas pats VW POLO automo-
bilis. 

Automobilis buvęs Vėjališkiuose, 
aptvertoje teritorijoje. 

Kartais pasitaiko, jog po to, kai 
kas nors įkliūva girtas už vairo, au-
tomobilio šeimininkas, bijodamas 
transporto priemonės konfiskaci-
jos, praneša, kad automobilis neva 
buvęs pavogtas. Bet, šiuo atveju, 
panašu, kad girtas vyras realiai 
,,pasiskolino“ svetimą automobi-

lį. Ir dėl vairavimo neblaiviam, ir 
dėl automobilio vagystės pradėti 
ikiteisminiai tyrimai. Anykščių ra-
jono policijos komisariato Veiklos 
skyriaus viršininkė Aušra Staš-
kevičienė ,,Anykštai“ sakė, kad 
abiem  atvejais įtariamasis yra tas 
pats asmuo.  

Pavogtas VW POLO įvertintas 
700 eurų. 

Šokis – mažesnės auditorijos menas Robertas AlEKsIEJūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Gegužės 15 – 19 dienomis Anykščių kultūros centre antrąjį kar-
tą vykęs Tarptautinis šokio festivalis „Pėdos“ pilnų žiūrovų salių 
nerinko. Pasak festivalio idėjos autorės ir meno vadovės Jolantos 
Pupkienės, stebėti šokio spektaklių rinkosi mažesnė, tačiau inte-
lektualesnė publika.

„Tikrai salėje buvo tuščių vietų. 
Bet, kaip sakė patys režisieriai ir 
šokėjai, maksimaliai šokio spek-
takliams pakanka 300 vietų salės, 
o Anykščių kultūros centre jų yra 
500. Šokis yra mažesnės auditorijos 
menas“, - sakė J.Pupkienė.

J.Pupkienė sakė stebėjusi, kokia 
publika Anykščiuose domisi šokio 
menu.

„Publika į spektaklius dažniausiai 
rinkosi ta pati.Tai turbūt ta publika, 
kuri kituose renginiuose lankosi ma-
žiau. Dailės mokytojai, architektai... 
Teko sutikti žiūrovų, kurie festivalio 
spektaklių stebėti atvyko iš Panevė-
žio bei Pasvalio rajonų“, - pasakojo 
J.Pupkienė.

Daugiausia publikos dėmėsio sulaukė Kauno šokio teatras 
„Aura“.

Anykščių kultūros centro nuotr.

Festivalio „Pėdos“ idėjos autorė Jolanta Pupkienė sakė, kad 
vienas jos tikslų – ugdyti žiūrovą.

Kiek į festivalio spektaklius buvo 
parduota bilietų, J.Pupkienė atsakyti 
negalėjo, tačiau atskleidė, kad žiūro-
vams buvo išdalyta apie 70 nemoka-
mų bilietų.

„Šie nemokami bilietai buvo skirti 
ugdyti žiūrovui“, - sakė J.Pupkienė.

Anot J.Pupkienės, daugiausia žiū-
rovų dėmesio festivalyje „Pėdos“ 
sulaukė  Kauno šokio teatras „Aura“, 
rodęs spektaklį „Kaunas ZOO“. Iš 
viso festivalyje parodyti penki šokio 
spektakliai.

Tarptautinis šokio festivalis „Pė-
dos“ bus tęsiamas ir kitais metais. 
J.Pupkienės planuose – į Anykščius 
pasikviesti ryškias vokiečių bei 
prancūzų šokių trupes.

Smurtas. Gegužės 18 dieną,  
apie 04.00 val., Svėdasų seniūnijos 
Aulelių kaime, Aulelių g., vyras (g. 
1969 m.) smurtavo prieš neblaivią 
(nustatytas 1,10 prom. girtumas) 
sugyventinę (g. 1969 m.). Vyras su-
laikytas ir uždarytas į areštinę. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Konfliktas. Gegužės 19 dieną  
gautas moters (g. 1936 m.) pareiš-
kimas, kad gegužės 17 dieną,  apie 
22.00 val., namuose Anykščių se-

niūnijos Naujonių kaime, Tujų g., 
sugyventinis (g. 1947 m.) smurta-
vo,  sukeldamas jai fizinį skausmą. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Sugyventiniai. Gegužės 19 die-
ną,  apie 20.00 val., Anykščiuose, 
Tilto g., ties kavine „BASI BASI“, 
vyras (g. 1970 m.) (nustatytas 3,21 
prom. girtumas) smurtavo sugyven-
tinės (g. 1980 m.) (nustatytas 3,90 
prom. girtumas) atžvilgiu, sukelda-
mas jai fizinį skausmą. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulaikytas 

ir uždarytas į areštinę.

Vagystė. Gegužės 18 dieną 
Anykščių seniūnijos Inkūnų kaime 
vyras (g. 1961 m.) pastebėjo, kad iš-
ardžius malkinės sienelę įsibrauta į 
vidų ir pavogtas benzopjūklas ,,Hu-
sqvarna”, pjūklo aptarnavimo įran-
kiai. Padaryta 280 eurų turtinė žala. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vairuotojas. Gegužės 17 dieną,  
apie 12.40 val., Svėdasų seniūnijos 
Sausalaukės kaime sustabdyto auto-
mobilio ,,MAZDA 323” vairuotojui 

(neturinčiam teisės vairuoti visų rū-
šių transporto priemonių) (g. 1999 
m.), gyvenančiam  Svėdasų seniū-
nijos Grikiapelių kaime, nustatytas 
2,17 prom. girtumas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Nepaklusnuolis. Gegužės 18 
dieną,  apie 20.45 val., Skiemonių 
seniūnijos Diktarų kaime patikrini-
mui sustabdytas automobilis ,,Audi 
A4”, kurio vairuotojas (g. 1992 m.) 
vengė neblaivumo patikrinimo. Vy-
ras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Baigiama formuoti valdžios komanda
Praėjusią savaitę Anykščių rajono savivaldybės administraci-

jai pradėjo vadovauti Ligita Kuliešaitė, o ateinantį ketvirtadienį 
rajono Taryba skirs ir direktorės pavaduotoją. Ja, kaip anksčiau 
skelbta, taps Veneta Veršulytė.

V.Veršulytė kol kas yra Anykš-
čių rajono tarybos narė. Mandato ji 
atsisakys tik po ketvirtadienio po-
sėdžio. Priminsime, jog iš Rajono 
tarybos jau pasitraukė ,,valstietis“ 
Dalis Vaiginas ir konservatorė Ga-
brielė Griauzdaitė - Patumsienė, 
tapę mero Sigučio Obelevičiaus 
patarėjais. Ketvirtadienio Tarybos 

posėdyje prisieks juos valdžioje 
keičiantys Renata Gudonienė ir 
Šarūnas Grigonis. J.Biliūno gim-
naziją baigiantis Š.Grigonis birže-
lio mėnesį švęs 19-ąjį gimtadienį. 
Pirmoji ,,už brūkšnio“ konserva-
torių sąraše  buvo likusi jo istori-
jos mokytoja Jūratė Musteikienė, 
tačiau ji į Rajono tarybą praleido 

abiturientą. 
Pagal liberalų sąrašą į Anykščių 

rajono tarybą išrinktą V.Veršulytę 
pakeis pirmasis į Tarybą nepatekęs 
šio sąrašo kandidatas Kęstutis In-
driūnas.

Kada V.Veršulytė pradės darbą 
Savivaldybės administracijoje, Ta-
rybai pateiktame sprendimo pro-
jekte nėra nurodyta. Po jos pasky-
rimo bus beveik baigtas Anykščių 
rajono valdžios formavimo 2019-
2023 metų kadencijai procesas. 
Kol kas nepaskirtas tik vienas iš 
trijų planuotų paskirti mero Sigu-

čio Obelevičiaus patarėjų. Pagal 
išankstinį valdančiosios koalicijos 
susitarimą, trečiojo patarėjo pozi-
cija turėtų atitekti socialdemokra-
tams.

Ketvirtadienio rajono Tarybos 
posėdyje Antikorupcinės komisi-
jos pirmininku numatoma skirti 
pagal Darbo partijos sąrašą į Ta-
rybą  išrinktą Ričardą Sargūną, 
Etikos komisijos pirmininke - Kęs-
tučio Tubio komiteto sąrašo ats-
tovę Dangirą Nefienę, Kontrolės 
komiteto pirmininku - ,,valstietį“ 
Raimondą Balsį.   

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Nuteisė. Švedijoje prieglobsčio 
prašęs siras pirmadienį buvo nuteis-
tas kalėti 12 metų už tai, kad planavo 
Kopenhagoje susprogdinti vieną ar 
daugiau bombų ir virtuviniais peiliais 
pulti praeivius. Kopenhagos miesto 
teismas nurodė, kad 32 metų Moye-
das Al Zoebi veikė džihadistų judėji-
mo „Islamo valstybė“ vardu. Praėjusį 
mėnesį teismas pripažino jį kaltu. M. 
Al Zoebi turėjo bendrininką – Dieabą 
Khadigah. Pastarajam 2017 metų lie-
pą Vokietijos teismas skyrė pussep-
tintų metų laisvės atėmimo bausmę. 
Internete pabendrave vyrai sutarė 
2016 metų lapkritį susitikti Kopen-
hagoje ir čia surengti ataką.Tačiau D. 
Khadigah buvo suimtas Vokietijoje, 
kai mėgino patekti į Daniją su kupri-
ne, kurioje buvo 17 tūkst. degtukų, 17 
baterijų, petardų, du dideli virtuviniai 
peiliai ir šešios radijo ryšio stotelės, 
užsakytos Švedijos pietuose gyvenu-
sio M. Al Zoebi.

Iranas. Europos Sąjunga neko-
mentuoja JAV prezidento Donaldo 
Trumpo grasinimų ištrinti Iraną iš 
pasaulio žemėlapio, tačiau ragina 
abi šalis vengti dar labiau kompli-
kuoti padėtį regione, pirmadienį 
pareiškė Europos Komisijos atstovė 
užsienio reikalų ir saugumo politi-
kos klausimams Maja Kocijančič. 
D. Trumpas sekmadienį paskelbė 
grėsmingą perspėjimą Iranui, leidęs 
suprasti, jog jeigu šiitiška respublika 
smogs Amerikos interesams, ji bus 
sunaikinta. „Jeigu Iranas nori ko-
voti, tai bus Irano oficiali pabaiga. 
Niekada nebegrasinkit Jungtinėms 
Valstijoms“, – sakoma D. Trumpo 
„Twitter“ žinutėje. „Regionui nerei-
kia papildomų padėtį destabilizuo-
jančių veiksmų. Kiekvieną kartą mes 
tai kartojame. Būtina bet kokia kaina 
vengti provokacijų“, – pareiškė M. 
Kocijančič per spaudos konferenciją 
Briuselyje. Ji pridūrė, kad atskirai ži-
nutės tviteryje nekomentuos. Pasak 
ES atstovės, Bendrijos diplomatijos 
vadovė Federica Mogherini aiškiai 
paragino visas šalis vengti veiksmų, 
galinčių eskaluoti padėtį regione.

Atsakė. Irano užsienio reikalų mi-
nistras pirmadienį sukritikavo JAV 
prezidentą Donaldą Trumpą dėl naktį 
socialiniame tinkle „Twitter“ pasiro-
džiusios jo žinutės, kurioje grasina-
ma, kad šiitiška respublika sulauks 
„oficialios pabaigos“. Mohammadas 
Javadas Zarifas tviteryje atrašė, kad 
D. Trumpas yra linkęs į „genocidi-
nes replikas“. Pasak M. J. Zarifo, 
D. Trumpas „tikisi pasiekti tai, kas 
nepavyko Aleksandrui (Didžiajam), 
Genghis (Khanui) ir kitiems agre-
soriams“. „Iraniečiai išsilaikė tūks-
tantmečius, o tų agresorių nebėra“, 
– parašė ministras. Savo žinutę jis 
užbaigė grotažyme #neverthreatena-
niranian (niekada negrasinkite iranie-
čiui) ir žodžiais: „Pabandykite elgtis 
pagarbiai – tai veikia!“

Žada. Jungtinės Karalystės mi-
nistrė pirmininkė Theresa May pir-
madienį pasveikino naująjį Ukrainos 
prezidentą Volodymyrą Zelenskį 
pradėjus eiti šias pareigas. „Sveikinu 
Volodymyrą Zelenskį su jo inaugu-
racija... Britanija ir toliau palaikys 
reformas Ukrainoje, saugumo ir kles-
tėjimo užtikrinimą. Nekantriai laukiu 
galimybės dirbti drauge su jumis ir 
jūsų administracija“, – pareiškė Th. 
May. Pirmadienį Kijeve įvyko naujo-
jo Ukrainos prezidento V. Zelenskio 
inauguracija. Prieš mėnesį įvykusia-
me antrajame rinkimų rate V. Zelens-
kis užtikrintai įveikė savo pirmtaką 
Petro Porošenką.
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Ką anykštėnai mano apie „Blusturgį“?
Anykščiuose nuo praėjusių metų organizuojami „Blusturgiai“, 

kuriuose žmonės gali parduoti, mainyti arba tiesiog dovanoti 
jiems nebereikalingus daiktus. „Anykšta“ pašnekovų teiravosi, 
ką jie mano apie Anykščiuose rengiamus ,,Blusturgius“, domė-
josi, ar jiems jau teko juose lankytis, o galbūt net ir prekiauti. 
Klausėme ir to,  ar ,,Blusturgiui“ tinkama vieta Vyskupo skvere, 
šalia bažnyčios bei bibliotekos?

Nesinorėtų, kad 
Anykščiai 
primintų 
bažnytkaimį

Alvydas JANICKAS, anykštė-
nas:

- Prisipažinsiu, esu girdėjęs apie 
Anykščiuose rengiamą „Blustur-
gį“, tačiau nė karto jame dar neteko 
lankytis. Manau, kad ši prekybos 
forma mūsų mieste dar neturi gilių 
tradicijų.Jei „Blusturgis“ bus nau-
dingas anykštėnams, jam reklamos 
tikrai nereikės ir būtinai į jį užsuk-
sime ne tik pasižiūrėti, bet ir nusi-
pirkti. O dėl „Blusturgio“ vietos...
Vienaip ar kitaip, Vyskupo skveras 
yra Anykščių miesto centras, to-

dėl nesinorėtų, kad mūsų miestas 
primintų bažnytkaimį. Kai tenka 
pravažiuoti mažesnius miestelius, 
ten žmonės dėvėtais drabužiais 
prekiauja vos ne pačiame centre. 
Lieka toks tipiško bažnytkaimio 
įvaizdis. Vietos „Blusturgiui“ ga-
lima paieškoti kitur, tai diskusijų 
klausimas ir diskutuoti būtinai 
reikia. Beje, net kai miesto centre 
šviečia „Humanos“ iškaba, truputį 
formuojasi įdomus miestelio įvaiz-
dis. Jį reikėtų tobulinti.

Dėvėtų prekių 
neperku

Rita KRIPAITIENĖ, Anykš-
čių rajono tarybos narė:

- Niekada „Blusturgiais“ nesu-

sidomėjau, niekada nebandžiau 
pasižiūrėti, kas ten vyksta. Turgu-
je dėvėtų prekių neperku. Žmonės 
sugeba prisirinkti ir gerų dalykų, 
tačiau aš to nemoku.Man atrodo, 
kad ten vien „skudurai“. Čia reikia 
sugebėti rasti gerų prekių. O tai, 
kas  siūloma „Blusturgyje“, kaip 
aš įsivaizduoju, siūlomos geros 
prekės, pavyzdžiui, vaikų išaugti 
drabužiai. Jais galima apsikeisti. 
Vyskupo skveras tokia labiau sa-
krali vieta, nes čia paminklas, vi-
sai šalia bažnyčia, bet jeigu kitos 
vietos „Blusturgiui“ nenumatyta...
Nors jis galėtų vykti miesto parke. 
Visiems reikia centro, juk miesto 
turgus tokiomis dienomis pilnas. 
Galbūt ir nieko tokio, kad „Blus-
turgis“ vyksta Vyskupo skvere. 

„Blusturgis“ – 
laisvalaikio 
praleidimo 
forma

Gintarė ŽEMAITIENĖ, vers-
lininkė:

- „Blusturgiai“ Anykščiuose – 
labai gera iniciatyva. Labai gerai 
yra pratuštinti savo spintą, atrasti 
kažką naujo, įdomaus ir už žmo-
nėms prieinamą kainą. Man labai 
įdomu pabūti „Blusturgiuose“, 
susitikti su žmonėmis, su jais pasi-
kalbėti. Labai ten smagi atmosfera. 
Vieta „Blusturgiui“ visai tinkama. 
Gera ir pabūti tokioje aplinkoje, 
kaip pastebėjau, žmonės ten ateina 
ne tik pirkti ar parduoti, o tiesiog 
pasibūti. Kituose miestuose, pa-
vyzdžiui, Utenoje ar Panevėžyje, 
„Blusturgiai“ vyksta labai panašio-
se vietose, kaip ir Anykščiuose.

Viskas savo 
vietoje

Justas JOKUBAUSKAS, 
anykštėnas:

- O kuo blogai „Blusturgis“ prie 
bažnyčios ir bibliotekos? Manau 
tie, kuriems nepatinka „Blustur-
gis“, vykstantis Vyskupo skvere, 
nesilanko nei bažnyčioje, nei bi-
bliotekoje...bei balsavo už Tubį ar 
Skvernelį.

-ANYKŠTA

„Blusturgyje“ skambėjo muzika
Praėjusį šeštadienį Anykščiuose, kaip ir visoje Lietuvoje, šurmuliavusi Gatvės muzikos diena pri-

traukė ir šalies muzikinio pasaulio „žvaigždžių“. Šalia muzikinio renginio  įsikūrė ir „Blusturgis“, 
kuris mūsų mieste surengtas jau ketvirtąjį kartą.

„Blusturgį“ organizavusios 
Anykščių naujų vėjų bendruome-
nės pirmininkė Irma Laurinavi-
čiūtė sakė, kad „perspjauti“ pačio 
pirmojo turgaus šįkart nepavyko 
– tuomet juo susidomėjimas buvo 
didžiausias, tačiau šio savaitgalio 
„Blusturgis“ buvo išskirtinis tuo, 
kad jis vyko kartu su Gatvės mu-
zikos diena, tad aplinkui skambėjo 
muzika.

Pasak I.Laurinavičiūtės, „Blus-
turgyje“ buvo prekiaujama sen-

daikčiais, paveikslais, drabužiais, 
žaislais, VšĮ „Pūkuota svajonė“ 
rinko lėšas beglobių gyvūnų prie-
žiūrai, vyko knygų mainai.

Vyskupo skvere vykusiame  ga-
tvės muzikos renginyje pasirodė 
atlikėja Ingrida Kazlauskaitė,  ži-
nomo Lietuvos popmuzikos dueto 
Livetos ir Petro Kazlauskų dukra. 
Atlikėją į renginį pakvietė šiemet 
jau antrąjį kartą iš Anglijos į Lie-
tuvą dviračių žygį „Galiu daugiau, 
nei tu manai!” surengęs Lutone 

gyvenantis anykštėnas Tautvydas 
Piragis. Žygis, kurio metu buvo 
siekiama atkreipti dėmesį į Dauno 
sindromą turinčius vaikus bei su-
rinkti tokius vaikus auginančioms 
šeimoms paramą, tęsėsi beveik 
3000 kilometrų, o jo finišas buvo 
sutiktas Anykščiuose, Vyskupo 
skvere.

Dar vienos Anykščiuose vy-
kusios Gatvės muzikos dienos 
„žvaigždės“ – vilniečių  synthpop 
grupė „Multiks“. Prieš šešerius 

metus debiutinį albumą „Baltos 
varnos“  išleidęs kolektyvas yra 
viena įdomesnių Lietuvos muziki-
nio pasaulio grupių. 

Simboliška, kad „Multiks“ 
Anykščiuose pasirodė tądien, kai 
Izraelyje vyko Eurovizijos dai-
nų konkurso finalas. 2011 metais 
grupė „Multiks“ su kūriniu „Star“ 
dalyvavo nacionalinėje atrankoje į 
Eurovizijos konkursą ir buvo pate-
kusi į jo finalą.

Norinčiųjų pasidairyti po Anykščiuose šeštadienį šurmuliavusį „Blusturgį“ netrūko. 

(Nukelta į 8 psl.)

Rektorė. Vilniaus dailės akade-
mijos (VDA) rektore pirmadienį 
išrinkta Ieva Skauronė, šiuo metu va-
dovaujanti akademijos Tarptautinių 
ryšių skyriui ir Monumentaliosios ta-
pybos ir scenografijos katedrai. Kaip 
pranešė VDA, naujoji rektorė tarybos 
balsų dauguma išrinkta per pirmąjį 
slapto balsavimo turą. Dėl VDA rek-
toriaus pareigų varžėsi trys kandida-
tai. Į šias pareigas taip pat pretendavo 
VDA prorektorė studijoms Tekstilės 
meno ir dizaino katedros profesorė 
Eglė Ganda Bogdanienė bei šiuo 
metu rektoriaus pareigas einantis 
Grafinio dizaino katedros profeso-
rius Audrius Klimas. Dabartinio rek-
toriaus A. Klimo kadencija baigiasi 
birželio 3 dieną. Rektorius renkamas 
penkeriems metams.

Genocidas. Sovietų vykdytus 
nusikaltimus prieš Krymo totorius 
siūloma pripažinti genocidu – tokią 
rezoliuciją pirmadienį užregistravo 
Seimo nariai konservatoriai Audro-
nius Ažubalis ir Laurynas Kasčiūnas. 
Analogiška rezoliucija gegužės pra-
džioje priimta Latvijoje. Anot parla-
mentarų, istorija kartojasi – priespau-
da, diskriminacija ir smurtas prieš 
Krymo totorius vėl pradėti vykdyti 
prieš penkerius metus, Rusijai netei-
sėtai aneksavus Krymą. Masinė to-
torių deportacija iš Krymo prasidėjo 
1944 metų gegužės 18 dieną. Iš Kry-
mo į Centrinę Aziją ištremta daugiau 
nei 230 tūkst. žmonių – beveik visi 
pusiasalyje gyvenę totoriai. Bemaž 
pusė daugiausia į Uzbekistaną iš-
tremtų totorių mirė nuo bado ir ligų. 
Likusiems į gimtąjį Krymą leista 
grįžti tik prasidėjus „perestroikai“.

Pajamos. Valstybės įmonė Vals-
tybinių miškų urėdija (VMU) pir-
mąjį šių metų ketvirtį gavo beveik 
dešimtadaliu mažiau pajamų. Jo 
vadovas sako, kad nuo šių metų pra-
žios sumažėjus žaliavinės medienos 
paklausai, jos nuperkama mažiau. 
Įmonė per tris mėnesius pardavė 666 
tūkst. kubų medienos – 23 proc. ma-
žiau negu pernai tuo pat laiku (870 
tūkst. kubų) ir gavo 39,1 mln. eurų 
pajamų – 9,4 proc. mažiau (43,2 mln. 
eurų). Įmonės normalizuotas gryna-
sis pelnas sumažėjo 3 proc. iki 14,3 
mln. eurų (pernai – 14,8 mln. eurų), 
pranešė VMU. Vidutinė žaliavinės 
medienos kaina pirmajam pusmečiui 
siekia 56 eurų už kubą. Įmonės teigi-
mu, šiemet įmonei pavyko 3,3 proc. 
sumažinti veiklos sąnaudas iki 17,6 
mln. eurų (pernai –  18,2 mln. eurų). 
Valstybinių miškų urėdija įregistruo-
ta pernai sausį – ji sujungė visas 42 
šalies urėdijas.

Paslaugos. Lietuvos teismo eks-
pertizės centras (LTEC) teiks dau-
giau paslaugų privatiems asmenims, 
pranešė Teisingumo ministerija. Iki 
šiol labai nedidelę dalį tyrimų pagal 
privačius užsakymus atlikęs. Priva-
tūs asmenys galės užsakyti brangiųjų 
metalų – dirbinių iš aukso, platinos, 
sidabro ir kt. – sudėties tyrimus, pa-
vyzdžiui, įvertinti, kiek aukso yra 
auksiniame žiede. Taip pat bus ga-
lima patikrinti, ar tekstilės gaminio 
etiketėje nurodyta pluoštinė sudė-
tis atitinka tikrovę, bus atliekami ir 
odos, kailių tyrimai. Ekspertai ištirs ir 
nustatys vaistų, chemikalų, pesticidų, 
naftos produktų, tirpiklių-skiediklių, 
etilo alkoholio sudėtį, pašalines prie-
maišas. Anot pranešimo, gyvento-
jams tai būtų svarbu, aiškinantis aler-
gijų priežastis ar vaistų autentiškumą, 
taip pat siekiant sužinoti dirvožemio 
ar šulinio vandens užterštumo lygį.

-BNs
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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.)

savaitgalio diskusija Ką galvojate apie savo būsimą pensiją?
Apsispręsti dėl pensijos kaupimo lieka vis mažiau laiko – tai galima padaryti iki birželio pa-

baigos. Kaip žinia, nuo  Naujųjų suteikiama galimybė apsispręsti – kaupti pensijų fonduose arba 
grįžti, o gal likti „Sodroje“. Kokia Jūsų nuomonė apie pensijų kaupimo pertvarką? Kokį variantą 
renkatės? O gal tiesiog gyvenate šia diena ir nesukate galvos dėl ateities?

X – man: „Norėtųsi tikėtis, kad 
senatvės pensija nebus tokia kukli, 
kokia yra dabar, kada pagyvenu-
siam žmogui jos užtenka už ko-
munalines paslaugas susimokėti ir 
būtiniausiems vaistams nusipirkti, 
ko pasėkoje dar lieka keli centai. 
Norėtųsi senatvėje gyventi oriai, 
norėtųsi, bet kaip bus, pagyvensim 
- pamatysim.”

Kad: „Kurioj pakopoje kaupsi, 
vis vien jos negausi. Čia legali afe-
ra, ir, manau, tik visiškas bambu-
kas gali tuo tikėti ir kažkur kaupti. 
Ką gausi iš ,,Sodros“ tą ir gausi, o 
daugiau - tai pirkit meno kūrinius, 
auksą ir t. t. O kaupimas -  tai kon-
kretus pinigų išmetimas. Geriau 
tada juos mesiu į balą, bent jau bus 
sausa vaikščioti.“

Galvoju: „Ką tik atėjo ataskai-
ta už praėjusius metus. Pradirbo 
pinigus net ne krizės metu. Lekiu 
nutraukti. Aferistai.“

Negalvoju: „nes tikriausiai ne-
sulauksiu ilginant pensinį amžių. 

Be to, psichologai ir ne tik nuo-
lat pataria gyventi ir džiaugtis šia 
diena, o ne projektuoti gyvenimą į 
ateitį.“

Diana:„Dirbau Vokietijoje pas 
pensininkus. Jie gyvena kaip po-
nai, nes visą gyvenimą kaupė II 
pakopoje. Kaimynai bandė pirkti 
nekilnojamąjį turtą. Graudu žiū-
rėti, kai namai prabangūs, o eina į 
labdaros ordiną sriubos. Vokietijo-
je prestižas labai svarbu.“

Rimtai:„Keikiat ,,Sodrą“, o pa-
tys slepiat mokesčius. ,,Sodra“ ne-
mokės, nes valstybė bankrutuos? 
Ir rimtai tikit, kad jei valstybė ban-
krutuos, fondai ir bankai iš viso ką 
nors jums mokės? Sėkmės tikint.“

Juozas:„ Noriu paoponuoti ko-
mentatorių mintims, jog pensijos 
dydis yra nepapakankamas ir dėl 
to kalta Vyriausybė. Pažvelkime 
į tai blaiviomis akimis. Išlaidų 
pensijoms, pašalpoms ir kompen-
sacijoms padengimas pajamomis 
mūsų rajone siekia tik 40 proc., 

t,y. net pusės visų socialinio drau-
dimo išmokų neuždirba mūsų 
vetslas, pramonės įmonės, kiti 
subjektai.. Tai rodo labai prastą 
mūsų rajono ekonominę padėtį. 
Tai, tikiuosi, gerai supranta mūsų 
meras bei gausus jo patarėjų būrys 
-  ir jie linkę suprasti , jog vienas 
kitas ar net dešimtis su turizmo 
plėtra priimtų naujų darbuotojų 
situaciją iš emės nepakeis. Reikia 
naujų verslo įmonių, reikia pra-
monės įmonių, kurios darbuoto-
jams mokės ne minimalų atlygini-
mą, kaip suvenyrų pardavėjams ar 
virtuvės darbuotojoms... Rajone 
bene mažiausias vidutinis darbo 
užmokestis respublikoje, o nuo jo 
priskaitomos socialinio draudi-
mo įmokos, skirtos mūsų senolių 
pensijoms. Šią situaciją primenu 
dėl to, kad Mero, Rajono tarybos 
pastangos turi būti nukreiptos ne 
į naujų biudžetinių įstaigų ir įs-
taigėlių kūrimą, o į verslo plėtrą 
bei pramonės įmonių paiešką. Nei 
turizmas, nei kurorto siekis nepa-
kels mus nuo ekonominės duobės 
dugno.”

Kokia pensija?:„Padarys pen-
sinį amžių nuo kokių 80 metų ir 
baigsis svajonės apie pensiją.”

Vis tiek sulauksime!: „Mūsų 
valdžia vis didina pensinį amžių 
.Jei ant žemėje gyvendami nespė-
sime pensijos sulaukti, tai ne bėda. 
Tada kunigai palaimins į amžinojo 
,,gyvenimo“ poilsio pensiją amži-

nam mūsų džiaugsmui ,,Danguje“, 
gylyje iki 1,5 metro po žeme.”

Manau:„Užtenka pasižiūrėti į 
demografinę situaciją, statistinę 
gyvenimo trukmę, užimtumo pro-
gnozes ir neliks iliuzijų apskritai 
gauti kokią nors senatvės pensiją.”

Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centras už reklaminių 
skydelių statymą ant Kalitos kal-
no nustatė mokestį, kuris siekia  
daugiau nei 100 Eur. Kaimo tu-
rizmo sodybos „Geras“ savininkė 
Gitana Mileikiatė įsitikinusi, kad 
kaimo turizmo paslaugos ant Ka-
litos kalno turėtų būti viešinamos 
nemokamai.

„Tas kritinis lašas buvo no-
ras komercializuoti informaci-
nių stendų talpinimą ant Kalitos 
kalno pastato. Prisimenant visą 
istoriją, tai prieš atsirandant ši-
tiems stendams buvome patikinti 
ir garantuoti to pačio tuomečio 
TIC, kad mums reikės mokėti tik 
stendo padarymo kainą, o vieta 
nebus apmokestinta, nes logiška, 

kad Kalitos kalnas, jo infrastruk-
tūra, netgi darbuotojų priėmimas 
vyko mokesčių mokėtojų ( t. y. ir 
mūsų ) pinigais, objektą reklama-
vome visi, stengiamės, kad jam 
būtų skiriami pinigai iš rajono 
biudžeto jo plėtrai, išlaikymui ir 
pan. Viskas valio ir nė nedrįsčiau 
ginčytis arba turėčiau argumen-
tų visiems, kad toks objektas yra 

reikalingas ir kad pinigai nebuvo 
išmesti į orą. Natūralu, kad ,,kū-
dikis” išaugo, sustiprėjo ir... atėjo 
ne atsidėkoti, o visų mūsų papra-
šyti susimokėti ir dar ne vienkar-
tinį mokestį, o abonentinį”, - nuo-
monę pareiškė G.Mileikaitė.

G.Mileikaitės įsitikinimu, 
Anykščių turizmo ir verslo infor-
macijos centras turėtų būti suin-

Kaimo turizmo sodybų savininkai 
nesutinka mokėti abonentinio mokesčio

Kaimo turizmo sodybos ,,Geras” savininkė Gitana Mileikaitė 
mano, kad Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras tu-
rėtų būti suinteresuotas nemokama turizmo paslaugų teikėjų 
reklama, o ne juos smaugti mokesčiais.

Dalis Anykščių rajono kaimo turizmo sodybų savininkų sukilo prieš Anykščių turizmo ir verslo informacijos centrą.Verslininkai 
nepatenkinti, kad už jų kaimo turizmo sodybų informacinius stendus ant Kalitos kalno reikia susimokėti. Iki šiol verslininkams jokie 
mokesčiai už tai nebuvo skaičiuojami.

Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro laikinoji direk-
torė Kristina Beinorytė teigia, kad valdžia įstaigą spaudžia už-
sidirbti.

teresuotas skatinti smulkiuosius 
paslaugų teikėjus, juos globoti, o 
ne smaugti papildomais mokes-
čiais. 

,,Visai logiška būtų, jei apmo-
kestinti reklamą (pabrėžiu -  re-
klamą!) norėtumėte ne turizmo 
paslaugų teikėjams ( pvz,” Ma-
xima”, šiltnamiai, bankai ir t.t.), 
tada tas mokestis tikrai būtų lo-
giškas, tikslingas ir pateisinamas. 
Dabar kooperavomės tam, kad 
būtų vieninga reklamos ant Kali-
tos kalno stilistika, dydžiai, kad 
būtų lengviau mažiesiems, šiuo 
metu būsime priversti ieškoti kitų 
išeičių ir sprendimų bei ateityje 
nebepasitikėti Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro pa-
žadais ir ,,gerais norais”, - sakė 
G.Mileikaitė.

Anykščių turizmo ir vers-
lo informacijos centro laikino-
ji direktorė Kristina Beinorytė 
G.Mileikaitei paaiškino, kodėl už 
kaimo turizmo sodybų informa-
cinius stendus ant Kalitos kalno 
reikalaujama susimokėti.

,,Kiekvienais metais vis labiau 
ir labiau vietos valdžia spaudė 
užsidirbti patiems. Suprantu ki-
lusį pasipiktinimą dėl reklaminių 
stendų ant Kalitos kalno. Tačiau 
pramogų ir sporto centras ,,Ka-
lita” visiškai išlaiko pats save 
ir darbuotojus. Tai komercinis 
objektas. Buvusi sutartis dėl re-
klaminių stendų pasibaigė. Nė 
viena mūsų dabartinių darbuotojų 
nėra dalyvavusi diskusijose ir su-
sitarimuose, kurie vyko anksčiau, 
todėl negalėčiau komentuoti, kas 
buvo susitarta prieš trejus metus 
žodžiu”, - aiškino K.Beinorytė.

-ANYKŠTA
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S.Obelevičius atsakydamas su-
tiko, kad tikrai jaučiasi esąs savo-
tiškas Angelų muziejaus krikšta-
tėvis, todėl itin džiugiai pasitinkąs 
tokią ypatingą dieną, kai pristato-
mi  Anykščiuose  unikalūs daly-
kai, kurie dar nepasiekė nei sos-
tinės, nei kitų didesnių Lietuvos 
miestų:,,Anykštėnai yra pirmieji, 
galintys jais gėrėtis“,- sakė meras, 
išreikšdamas viltį, kad ši paroda iš 
Ukrainos pirmoji, bet ne paskutinė 
Anykščiuose.

Ukrainos ambasados patarėjas 
Lietuvoje Sergej Vasilenko su ren-
ginio dalyviais sveikinosi lietu-
viškai ir, džiaugdamasis galimybe 
Ukrainos dvasinius lobius prista-
tyti Lietuvai, sakė:,,Labai prašau 
Jūsų po šios parodos papasakoti 

Ukrainos angelai dovanojo šviesą

apie ją visiems tiek gyvu žodžiu, 
tiek socialiniuose tinkluose ir para-
ginti ją aplankyti.“

Olga Bogomolec, Ukrainos liau-
dies muziejaus įkūrėja (beje, kan-
didatavusi į Ukrainos prezidento 
postą), lakoniškai nurodė atvežtos 
parodos tikslą:,,Dievo meilę per-
duoti ir patarnauti kitam“. Ji pri-
minė, kad pasaulyje, kuriame šiuo 
metu gyvename, daugybė smurto, 
pykčio ir kraujo.,,Todėl,- sakė ji,- 
tenka tik pritarti mokslo genijaus 
Alberto Einšteino minčiai -,,Nėra 
tamsos - yra tik šviesos stygius. 
Nėra šalčio - yra tik šilumos stoka“. 
Būtent dėl to aš noriu įnešti į gyve-
nimą daugiau šviesos“. Olga Bogo-
molec papasakojo, kad jos įkurtas 
muziejus yra didžiausias privatusis 
muziejus Ukrainoje. Jame sukaup-
ta per 5 tūkstančius eksponatų, 

kuriuos, kitaip nei tradiciniuose 
muziejuose, galima liesti rankomis. 
Muziejaus ekspozicijos plotas - 2,5  
tūkstančio kvadratinių metrų. Visas 
muziejaus kompleksas, kurį sudaro 
centrinis rūmas, popieriaus spaustu-
vė, restauravimo dirbtuvės, restora-
nas su virtuve, įsikūręs 86 km atstu-
mu nuo Kijevo.Čia ne tik sukaupta 
didžiulė liaudies ikonų kolekcija, 
bet ir organizuojami jau tradiciniais 
tapę renginiai: Šopeno muzikos fes-
tivalis, Aristokratiškosios Ukrainos 
festivalis, VIA REGIA  - kultūros ir 
diplomatijos kelio - festivalis.Beje, 
muziejuje įrengta ir Lietuvos kultū-
rai skirta Martyno Mažvydo salė.

Alina Gaiduk, Ukrainos liaudies 
muziejaus direktorė, supažindi-
no su parodoje eksponuojamomis 
ikonomis bei skulptūromis. Ji 
sakė: ,,Ukraina, įsikūrusi teritori-
joje, veikiamoje dviejų tradicijų  
- pravoslaviškosios ir katalikiško-
sios - suėmė į save jas abi, todėl 
jos sakralinis menas, o ypač namų 
ikonos, kurias kūrė dievtapiai 
(bogomazy), yra itin vertingas ir 
unikalus. Parodos pristatyme da-
lyvavusieji, žvelgdami į ikonas, jų 
siužetuose rado daug sąlyčio taškų 
su lietuviška sakralinio liaudies 
meno tradicija ir bažnytine daile. 
Dalyvių dėmesį patraukė Jėzaus - 
Vynmedžio motyvas ikonose. Nors 
jis retas lietuvių ikonografijoje, 

bažnytinės tematikos tapyboje bei 
drožyboje, reikia pastebėti, kad 
nėra svetimas: Jėzaus - Vynmedžio 
tema subtiliai  atskleista Vilniaus 
šv.Jonų, Antašavos (Biržų raj.), 
Stelmužės (Zarasų raj.) bei Ragu-
vėlės (Anykščių raj.) bažnyčių al-
toriuose.

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius padėkos raštais pa-
gerbė Ukrainos liaudies ikonų mu-
ziejaus įkūrėją Olgą Bogomolec, 
muziejaus direktorę Aliną Gaiduk, 
Lietuvos Užsienio reikalų ministe-

riją, organizuoti parodą padėjusius  
Dalią Tarandaitę, Vytautą Balčiūną, 
Bronę Lukaitienę, Virginijų Strolią, 
Ritą Babelienę. Ukrainos liaudies 
ikonų muziejaus įkūrėja Olga Bo-
gomolec parodą organizavusiems 
anykštėnėnams įteikė savo knygą 
,,Ikonos.Langas į Anapusybę“.

Paroda ,,Angelo atvaizdas XVIII 
– XIX  amžiaus Ukrainos liaudies 
ikonose“ veiks Anykščių Sakra-
linio meno centre - Angelų mu-
ziejuje  iki 2019 metų rugsėjo 30 
dienos.

Anykščių menų centro direktorius Tomas Tuskenis į pagalbą pa-
sikvietė ukrainiečių kalbos specialistę, vertėją Rūtą Malikėnaitę, 
kuri yra šią parodą padėjusio organizuoti anykštėno, gyvenančio 
Ukrainoje, Virginijaus Strolios žmona.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius dėkojo Ukrainos liaudies ikonų muziejaus atstovams ir 
teikė padėkas. 

Namų ikonose, kurias pristato Ukrainos liaudies ikonų mu-
ziejaus direktorė Alina Gaiduk, išreikšti unikalūs ukrainie-
tiškojo baroko bruožai.

Ukrainos liaudies ikonų muziejaus įkūrėja Olga Bogomolec 
(kairėje) kilusi iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų.

Anykščių sakralinio meno centras dešimties metų veiklos jubiliejų pasitiko tarptautine paroda, liu-
dijančia Ukrainos ir Lietuvos kultūrinius ryšius.       Anykščių menų centro nuotr.
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horoskopai

sprintas

AVINAS. Šią savaitę tėvai ar 
sutuoktinis gali taip ir nesupras-
ti jūsų gyvybiško laisvės ir ne-
priklausomybės poreikio. Gerai 
apgalvokite kiekvieną žingsnį. 
Klaidingi sprendimai gali turėti il-
galaikių ir labai nemalonių pada-
rinių. Didelė šeimos šventė (o gal 
nelaimė?) vėl suartins jus su gi-
minėmis. Pastaruoju metu beveik 
visiškai su jais nebendraujate.

JAUTIS. Sprendimai, priimti 
vardan karjeros pirmoje savaitės 
pusėje, gali turėti didelę įtaką as-
meniniam gyvenimui. Gali kilti 
rimtų konfliktų su šeimos nariais. 
Ketvirtadienį ar penktadienį sku-
bios jūsų pagalbos ar net finansi-
nės paramos gali prireikti tolimam 
giminaičiui ar verslo partneriui.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
priimsite klaidingą sprendimą ir 
kurį laiką eisite klaidinga krypti-
mi. Tačiau dar ne viskas prarasta. 
Jei kategoriškai apsisuksite atgal, 
tikrai rasite išeitį. Antroje savaitės 
pusėje galima nauja intriguojanti 
pažintis.

VĖŽYS. Pirmoje savaitės pu-
sėje jums bus rodomi viliojantys 
ir intriguojantys, bet pakankamai 
painūs simpatijos ar net meilės 
ženklai. Apskritai tiek asmeniniai, 
tiek profesiniai reikalai seksis 
puikiai. Beje, kitiems tai ne itin 
patiks. Kai kam galite sukelti pa-
vydą.

LIŪTAS. Būsite linkęs kištis 
į reikalus, kurie jums turėtų ma-
žiausiai rūpėti. Perdėtas aktyvu-
mas nesuteiks siekiamo saugumo 
jausmo. Palikite visa tai ir ieško-

kite naujų vietų, kur galėtumėte 
realizuoti save. Apskritai įdirbis 
neblogas, bet vaisių dar teks luk-
telėti.

MERGELĖ. Pirmoje savaitės 
pusėje niekaip negalėsite atsikra-
tyti nepasitenkinimo savimi jaus-
mo. Tiesą sakant, nieko tokio, kad 
kai kada išsiskiria nuomonės kad 
ir su artimiausiu žmogumi. Būkite 
protingas ir pirmas ištieskite ranką 
susitaikyti. Norite išties nemažai, 
tad turite pasisemti kantrybės.

SVARSTYKLĖS. Asmuo iš 
jūsų praeities privers dar kar-
tą prisiminti ir permąstyti senas 
klaidas. Nemalonūs prisiminimai 
neišvengiamai išmuš iš vėžių, ir 
pusiausvyrą atgausite tik į savai-
tės pabaigą. Venkite brangių pir-
kinių - dėl jų galite turėti teisinių 
arba finansinių problemų.

SKORPIONAS. Kiek daug 
gali truputis optimizmo! Jau pir-
moje savaitės pusėje įsitikinsi-
te, kad kartais įmanoma iššokti 
aukščiau bambos. Savaitės vidu-
ryje galimas konfliktas šeimoje, 
tikriausiai dėl pinigų. Savaitgalį 
saugokitės perdegti saulėje ir ne-
persivalgykite.

ŠAULYS. Savaitės pradžioje 
gausite sunkią užduotį. Netruksi-
te suprasti, kad tik darni koman-
da gali ją įveikti. Belieka ir kitus 
tuo įtikinti. Pastangos, patikėkite, 
nenueis veltui. Karjerai labai di-
delės įtakos gali turėti moteris.

OŽIARAGIS. Dėl naujo dar-
bo ar pasikeitimų senajame gali 
tekti nemažai pakeliauti, gal net 
pakeisti gyvenamąją vietą. Sutik-
site žmonių, kurie sužavės iš pat 
pirmo žvilgsnio. Būkite atsargus! 

Pirmas įspūdis gali būti apgau-
lingas. Pasistenkite įžvelgti es-
minius dalykus.

VANDENIS. Pagaliau baigiate 
išspręsti užsitęsusias problemas. 
Taigi, buvote privėlęs nemaža 
klaidų. Ketvirtadienį imkitės tik 
to, kas jums išties yra svarbu. 
Sąžiningas pasikeitimas idėjomis 
stiprina solidarumą. Tikėtina, kad 
savaitgalį susipažinsite su dvasiš-
kai labai sau artimu žmogumi.

ŽUVYS. Pakaks jau linksmin-
tis, imkitės neatidėliotinų darbų. 
Praleidote ir taip nemažai laiko 
savo malonumams. Deja, kasdie-
nybė niekur nedingsta. Moralinės 
paramos turėtumėte sulaukti iš 
namiškių. Savaitės viduryje ga-
lite sulaukti netikėtų simpatijos 
ženklų iš priešingos lyties as-
mens.

MOZAIKA

Imtynės I. Ukrainoje, tarptauti-
niame imtynių turnyre ,,Kharkov 
Open 2019“ anykštėnai Kipras 
Puikis, Kipras Gvozdas ir Kaspa-
ras Juodelis užėmė 5-ąsias vietas. 

Imtynės II. Šiauliuose  vaikų  
U-13 Lietuvos pirmenybių imty-
nių nugalėtojomis tapo anykštė-
nės Julija Ivanauskaitė ir Skaistė 
Jakaitytė. Raminta Puodžiūnaitė 
užėmė 2-ąją, Vitautė Tamašauskai-
tė ir Evelina Vaicekavičiūtė - 3-ą-
sias vietas.  Komandinėje įskaitoje 
anykštėnės užėmė 3-ąją vietą.  

Turnyras. Gegužės 25-ąją 
Anykščiuose, ,,Nykščio namų“ 
arenoje vyks tarptautinis imtynių 
turnyras ,,Anykščiai Cup 2019“. 
Varžybose dalyvaus sportininkai 
iš Baltarusijos, Latvijos, Norvegi-
jos, Izraelio ir Lietuvos.

Rinktinė. Lietuvos plaukimo 

federacijos vykdomasis komite-
tas patvirtino Lietuvos plaukimo 
rinktinių sudėtis. Į savo amžiaus 
šalies rinktinę pakviesta ir anykš-
tėnė Andželika Zlatkutė. 

Triatlonas. Gegužės 25-ąją 
vyks jau 9-asis, tradicinis ,,Nykš-
tietiškas triatlonas“.. Renginys 

kasmet keičia savo lokaciją, kad 
dalyviai kaskart patirtų naujų 
įspūdžių. Šiemet lenktynių da-
lyvius savo teritorijoje priglaus 
kaimo turizmo sodyba „Esina“. 
Startavę prie vaizdingo Rubikių 
ežero, dalyviai finišą pasieks jau 
Anykščiuose, kur jų lauks daug 
staigmenų.  

Geltonos liemenės, raudoni 
marškinėliai ir kitos protestuotojų 
mados

Ryškios šviesą atspindinčios gel-
tonos spalvos liemenės, kurias vai-
ruotojai privalo turėti savo automo-
biliuose avarijos atveju, tapo prieš 
šešis mėnesius Prancūzijoje prasidė-
jusių protestų simboliu.

Šį savaitgalį įvyko jau dvidešimt 
septinta prieš vyriausybę nukreipto 
„geltonųjų liemenių“ judėjimo ak-
cija. Šia proga siūlome apžvelgti, 
kokias kitas aprangos detales renkasi 
protestuotojai Prancūzijoje ir kitose 
šalyse.

Prancūzų stilius
Frygų kepurė – minkšta kūgio 

formos raudona kepurė su užlenktu 
galu – tapo Pirmosios Prancūzijos 
Respublikos simboliu po 1789 metų 
revoliucijos.

Šis galvos apdangalas, kurio išta-
kos siekia senovinę Frygijos kara-
lystę Anatolijoje, iki šių dienų išliko 
tradiciniu revoliucinių vertybių sim-
boliu.

Kepure dažnai puošiama ir Ma-
riana – simbolinė moteriškos lyties 
figūra, reprezentuojanti Prancūzijos 
Respubliką ir laisvę, vaizduojama 
daugybėje statulų, skulptūrų ir pa-
veikslų.

Vienoje iš ankstyvųjų „geltonųjų 
liemenių“ demonstracijų, vykusių 
gruodžio mėnesį Paryžiuje, dalyva-
vo ir Marianas vaizduojančių krū-
tines apnuoginusių moterų grupė, 
dėvinčių raudonus gobtuvus.

Frygų kepurės taip pat buvo dė-
vimos 2014 metų protestuose prieš 
įstatymus, švelninančius abortų ap-
ribojimus ir legalizuojančius homo-
seksualų santuokas, nes protestuo-
tojai šiuos įstatymus laikė išpuoliu 
prieš tradicinę šeimą.

O 2013 metais Bretanės gatvėse 
šmėžavo kitokio tipo raudona kepu-
rė – „bonnet rouge”, kurias dėvėjo 
demonstrantai, protestuojantys prieš 
aplinkosaugos mokestį sunkiasvo-

rėms krovininėms transporto prie-
monėms.

„Tarnaitės pasakojimas“
Ilgi raudoni apsiaustai ir baltos 

kepurės, atkartojančios garsios ka-
nadietės autorės Margaret Atwood 
(Margaret Atvud) distopinio romano 
„Tarnaitės pasakojimas“ veikėjos 
apdarą, tapo įtaigiu protestuotojų ap-
daru, 2018 metais dalyvavusių judė-
jime už moterų teises #MeToo.

Visame pasaulyje, įskaitant JAV, 
Argentiną, Airiją ir Lenkiją, vykusios 
kampanijos prieš moterų priespaudą 
dalyvės apsirengė kaip tarnaitės.

Kovojančios už savo teises mote-
rys protestavo ir 2017 metų sausio 
mėnesį Jungtinėse Valstijose po pre-
zidento Donaldo Trumpo inaugura-
cijos. Protestuotojos dėvėjo kepures 
„katytes“ – megztas rožinės spalvos 
kepures su katės ausimis.

Šios kepurės, simbolizuojančios 
atsaką į D. Trumpo įžeidžius komen-
tarus apie moteris, nuo to laiko buvo 
dėvimos įvairiose demonstracijose 
už moterų teises, įskaitant didelio 
masto protestus Vašingtone 2018 
metų sausį ir 2019 metais.

Raudoni ir geltoni marškinėliai 
Tailande

2008 metais politiniai neramumai 
Tailande įgavo naujų spalvų, kai ka-
ralių ginantys jo rėmėjai apsivilko 
geltonus marškinėlius. Jų priešinin-
kai, rėmę buvusi ministrą pirminin-
ką Thaksinu Shinawatra, vilkėjo rau-
donos spalvos marškinėlius.

Geltona spalva buvo siejama 
su rojalistais ir elitu iš Bankoko, o 
raudona spalva simbolizavo kaimo 
vietovių gyventojus šiauriniuose re-
gionuose.

O 2009-aisiais protestuotojų ap-
daro spalvų gamą papildė mėlyna 
spalva, nes tokius marškinėlius vil-
kėjo politiko Newino Chidchobo 
(Njuvino Čidčobo) šalininkai, suda-
rę opoziciją „raudoniesiems marški-
nėliams“.

Honkongo skėčiai
2014 metais tūkstančiai spalvingų 

išskleistų skėčių nudažė Honkon-
go gatves protestuose prieš rinkimų 
reformą buvusioje Britanijos koloni-
joje. Skėčiai iš pradžių buvo naudoti 
kaip taiki apsaugos nuo policijos 
priemonė.

Vėliau skėčiai tapo demokratinio 
judėjimo simboliu ir net šmėžavo 
Honkongo parlamente, taip pat buvo 
demonstruojami Britų muziejuje 
2018-aisiais.

Raudonos lūpos Nikaragvoje
Tuo tarpu protestuotojai, protes-

tavę prieš Nikaragvos prezidentą 
Danielį Ortegą ir raginę išlaisvinti 
politinius kalinius, 2018 metais pa-
sirinko raudoną lūpų spalvą protesto 
simboliu, o jų šūkis buvo #soypico-
rojo – „mano lūpos dažytos raudo-
nai“.

Šį simbolį įkvėpė feministė Mar-
len Chow (Marlen Čou), kuri, su-
imta ir atgabenta į kamerą, pasidažė 
lūpas raudonu lūpdažiu ir perdavė jį 
savo likimo draugėms, ragindama 
jas padaryti tą patį.

A. Schwarzeneggeris per 
sporto renginį Pietų Afrikoje buvo 
užpultas

Holivudo žvaigždę Arnoldą 
Schwarzeneggerį (Arnoldą Švar-
cenegerį) šeštadienį per jo vedamą 
sporto renginį Pietų Afrikos Respu-
blikoje (PAR) užpuolė vyras, kuris 
jam spyrė į nugarą.

Kultūristas, veiksmo filmų hero-
jus ir buvęs politikas šnekučiavosi 
su gerbėjais Sandtono suvažiavimų 
centre Johanesburge, kai vienas vy-
ras pašoko ir koja smūgiavo aukštai 
jam į nugarą.

„Ačiū, kad rūpinatės, bet nėra dėl 
ko nerimauti“, – socialiniame tinkle 
„Twitter“ parašė 71 metų A. Schwar-
zeneggeris.

„Pamaniau, kad mane tiesiog pa-
stūmė minia, kaip dažnai nutinka. 
Kad man spyrė, supratau tik pama-
tęs filmuotą medžiagą, kaip ir jūs 
visi. Tik džiaugiuosi, kad tas idiotas 
nenutraukė mano „Snapchat“, – pri-
dūrė aktorius, paminėdamas vieną iš 
socialinių tinklų.

A. Schwarzeneggeris Johanesbur-

ge lankėsi dėl metinio tarptautinio 
sporto festivalio „Arnold Classic 
Africa“.

„Deja, jį netikėtai užpuolė pami-
šęs gerbėjas“, – sakė organizatoriai 
ir nurodė, kad užpuolikas, kuris buvo 
iškart sulaikytas, yra žinomas polici-
jai dėl panašių incidentų praeityje.

A. Schwarzeneggeris organizato-
riams sakė, kad kaltinimų nepateiks.

Pergalę „Eurovizijos“ dainų 
konkurse iškovojo Nyderlandai 

Pergalę 2019 metų „Eurovizijos“ 
dainų konkurse iškovojo Nyderlan-
dai su balade „Arcade“, kurią atliko 
Duncanas Laurence‘as, parodė Tel 
Avive vykusiame renginyje ankstų 
sekmadienio rytą paskelbti galutiniai 
rezultatai.

25 metų atlikėjas 2016 metais 
prisipažino esąs biseksualus ir pasi-

naudojo savo triumfu, kad paragintų 
ugdyti toleranciją ir supratingumą.

Antroji vieta atiteko Italijai, o tre-
čioji – Rusijai.

Galutinai rezultatai buvo paskelbti 
susumavus dalyvaujančių šalių ko-
misijų ir žiūrovų balsus.

Ant „Eurovizijos“ scenos taip pat 
įvyko nekantriai lauktas Madonnos 
pasirodymas, sulaukęs prieštaringų 
vertinimų.

Vietos žiniasklaidoje pasirodė 
nuotraukų, kuriose scenoje matyti 
du Madonnos šokėjai, vieno iš ku-
rių nugarą puošia Izraelio vėliava, 
o kito – Palestinos, atlikėjai, matyt, 
nusprendus tokiu būdu paraginti 
siekti vienybės.

Tuo tarpu „Eurovizijos“ organiza-
toriai nuolat primena, jog renginys 
nėra politinis.

-BNs
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siūlo darbą

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.

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.

MB vytauto paminklai

gamina paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kala raides, tvarko 
kapavietes. Atlieka 
individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-627) 01727.

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, 
geni šakas, tvarko 

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

Įmonė Vli Timber ieško 
gamybos darbininko 

prie medienos apdirbimo 
staklių bei autokrautuvo 

vairuotojų.
Siųsti CV: vilte@vli.lt

Skambinti tel.: (8-670) 67674

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

Atnaujiname minkštus baldus: 
sofas, lovas, čiužinius, kėdes, 

kampus ir kitus. Keičiame spy-
ruokles, poroloną, gobeleną, eko 

odą. Gaminame čiužinius. 
Pasiimame ir parvežame.

Tel. (8-610) 10341,
atnaujinkbaldus@gmail.com.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Dovanoja

Ožkiukus.
Tel. (8-607) 12296.

Dideles kambarines gėles kliviją 
ir "pinigų" medį.

Tel.(8-677) 21106.

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

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

Nekilnojamasis turtas

Įvairaus amžiaus mišką visoje 
Lietuvoje. Siūlyti visus variantus. 

Tel. (8-609) 27149.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Skubiai, brangiai (moka pasau-
linėmis kainomis) - mišką. Siūlyti 
įvairius variantus. Tarpininkams 
atsilygins.

Tel. (8-608) 44340.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
GEGUŽĖS 23 d. (ketvirtadienį) prekiau-

sime "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotais, 
sparčiai augančiais ROSS-309 veislės vie-
nadieniais mėsinias broileriais, 1-2-3-4 sa-
vaičių paaugintais mėsiniais broileriais, vie-
nadienėmis 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

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

Tel. (8-630) 57490. 

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-600) 63820.

kita

Rotacines šienapjoves, bul-
vių sodinamąsias, kasamąsias, 
purkštuvus, vagotuvus, frezus, 
kultivatorius, lėkštinius skutikus, 
kt. 

Tel. (8-612) 57075.

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

Tel. (8-646) 47841.

automobiliai

Važiuojančius, nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Gyvuliai

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.

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“  veršelius au-
ginimui. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502.

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

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

asmeninis skelbimas, jeigu jame 
tik vienas žodis ir telefono numeris, 
antradienio „Anykštoje“ kainuos tik 5 

eurus, šeštadienio – 6 eurus.
 Skelbimai priimami „Anykštos“ re-
dakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-686) 33036.

Mūsų laikraštyje galite pasveikinti savo artiMuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitoMis progoMis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų. Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redAkcijoje - VilniAus g.29, AnykščiAi
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vardadieniai

Teobaldas, Vaidivutis, 
Vydmina, Valentas, Aldas.

Elena, Julija, Rita, Eimantas, 
Aldona, Julė.

Gertautas, Tautvydė, Ivona, 
Žydrūnė, Žydrūnas.

Joana, Žaneta, Vincentas, 
Vilmantas, Gina, Gerardas.

Judėjimo „Lemiamas šuolis“ lyderis 
Paulius Kunčinas kviečia pakeisti kryptį

Visuomeninio rinkimų komiteto „Lemiamas šuolis“ (sąrašo 
nr. 6) lyderis Paulius Kunčinas į gegužės 26 dieną vyksiančius 
Europos Parlameto rinkimus eina su provokuojančiu šūkiu - 
“Kol kiti siūlo šliaužti, mes siūlome šuolį”. Šalies skauduliams 
jis taria tvirtą  “ne” ir kviečia kurti proveržio ekonomiką Lietu-
voje. Kandidato siūlomoje nacionalinėje strategijoje didžiausias 
dėmesys būtų skiriamas investicijoms į švietimą ir į darbo vie-
tas, jis pasisako už išmintingą imigracijos politiką ir išmanias 
tikslines priemones, įgalinančias savo ateitį kurti Lietuvoje.

Oksfordo universitete filosofiją, 
politiką ir ekonomiką studijavęs P. 
Kunčinas 14 metų dirbo „Oxford 
Business Group“ leidinio redakto-
riumi, profesinį pripažinimą pelnė 
kelis dešimtmečius konsultuodamas 
Europos ir Azijos šalių vyriausybes 
bei darbo vietas kuriančius investuo-
tojus 35 valstybėse.

Būtent ši patirtis padėjo jam su 
komanda kelti tikslus visuomeninio 
judėjimo „Lemiamas šuolis“ pro-
gramoje. Vienas kertinių siekių – 
įgyvendinti pažangos darbotvarkę ir 
apginti Lietuvos nacionalinį interesą 
Europos Parlamente. Tam P. Kun-
činas turi parengęs Europos talentų 
stabilumo mechanizmą, kuris padė-
tų apdrausti ir išsaugoti darbo vietas 
krizės metu ar kitais atvejais.

Naujos idėjos dėl migracijos

„Nesu migracijos priešininkas ir 
noriu, kad žmonės turėtų galimybes 
svetur įgyti vertingos patirties, tačiau 
turime dėti visas pastangas, kad jie 
norėtų sugrįžti. Dabar, netekę darbo, 
daugelis iškart ima svarstyti apie iš-
vykimą, nepuoselėja vilčių sulaukti 
gerų pasiūlymų iš Darbo biržos, o 
verčiau ieško keliskart didesnio atly-
gio užsienyje. Jei valstybė subsidijuo-
ja ūkininkų patiriamus nuostolius dėl 
prasto derliaus, kodėl negalime tokiu 
principu padėti ir sunkumus patirian-
čiam verslui, kad jis galėtų toliau 
veikti išsaugodamas darbo vietas? 
Tai iškart prisidėtų prie emigracijos 
stabdymo“, – tvirtino P. Kunčinas.

Pašnekovas ragina pripažinti, kad 

Visuomeninio rinkimų ko-
miteto „Lemiamas šuolis“ 
(sąrašo nr. 6) lyderis Paulius 
Kunčinas kviečia dalyvauti 
gegužės 26 dieną vyksian-
čiuose Europos Parlameto 
rinkimuose ir rinkimų biule-
tenyje pasirinkti jų sąrašą. 

Europoje veikia viena, itin mobili 
darbo rinka, kuri iki šiol labai iškrai-
pyta dėl skirtingo darbo užmokes-
čio. Be to, vyksta nuolatinė talentų 
„medžioklė“, viliojant aukšto lygio 
darbuotojus dirbti kitose šalyse. P. 
Kunčinas sako, kad bendru ES narių 
sutarimu čia galima pasiekti teigiamų 
permainų.

„Mūsų valstybė neturi kryptingos 
politikos ir vis dar toleruoja tą faktą, 
kad skandinavai ar kitos valstybės 
išgaudo geriausius specialistus, siūly-
damos socialinę gerovę bei patrauklų 
atlyginimą. Iki šiol nieko nepadary-
ta, kad tai sustabdytume. Apskritai 
Lietuvoje nėra tikslios krypties, kur 
link einame, o be aiškaus tikslo tai 
tėra trypčiojimas vietoje. Europines 
Sanglaudos fondų lėšas vis dar kiša-
me į trinkeles į asfaltą, nors jau seniai 
laikas investuoti į pačius žmones. An-
traip nebelieka, kam tais išgrįstais ta-
kais vaikščioti, tuštėja miestai, nyksta 
bendruomenė“, – opiausias šių dienų 
problemas įvardijo P. Kunčinas.

Lietuvai reikia kitokios 
ateities

Paulius Kunčinas eina į politiką 
vedamas vieno tikslo – kurti Lietu-

Sąrašas Nr. 6
voje pažangesnę, klestinčią, vaka-
rietiškos gerovės visuomenę. Tačiau 
ar tai nėra Misija neįmanoma? „Aš 
įsitikinęs, kad tai įmanoma! Įvai-
riose valstybėse teko matyti įvairių 
situacijų, bet įsitikinau, kad viskam 
yra sprendimas, proveržis tikrai 
įmanomas ir jo receptas nėra sudė-
tingas. Jo dėmenys – politinė valia, 
priėjimas prie finansų, technologijų 
ir žmonių. Dėsniai yra pakankamai 
aiškūs, bet Lietuva yra tarsi pasime-
tusi, tarsi nenorinti įsigilnti, įsiklau-
syti ir kažką keisti pati.“

Bet juk kai mes stojome į NATO 
ir Europos Sąjungą, lyg nebuvo to 
pasimetimo. Kas nutiko? „Baigėsi 
žemėlapis. Tada buvo labai aiškus 
tikslas – bet tą žemėlapį mums davė 
kolegos vakariečiai. O dabar mes 
priėjome žemėlapio kraštą, ir tu-
rime spręsti patys, kur ir kaip eiti, 
braižyti savo naują žemėlapį.“

Tada kyla klausimas – ką dary-
ti? Paulius nevynioja žodžių į vatą: 
„Šitoje situacijoje, kurioje mes at-
sidūrėme, maži švelnūs žingsneliai 
nepadės. Reikės ryškių, fundamen-
talių pokyčių.“ Ekonomistas, kūręs 
proveržio receptus besivystančioms 
ekonomikoms visame pasaulyje, 
dabar siūlo proveržio receptą Lietu-

vai. „Darome šuolį drauge!“, kvie-
čia Paulius Kunčinas.

- Mes su žmona susitikome dis-
kotekoje.

- Kaip romantiška!
- Jau romantiškiau negali būti! 

Aš galvojau, kad ji namuose su 
vaikais…

Politinė reklama. Bus apmokė-
ta iš rinkimų komiteto „lemia-
mas šuolis“ rinkimų sąskaitos.

Užsak. Nr. 600

 „Blusturgyje“ skambėjo muzika

(Atkelta iš 3 psl.)
Tačiau bene didžiausią dovaną į 

Gatvės muzikos dieną atvežė grupė 
„Laukinis vėjas“. Anykštėno Ra-
mūno Šiaučiulio suburtas kolekty-
vas sukūrė dainą „Mano miestas“, 
kurioje dainuojama  apie Anykš-
čius. Sukurti  dainą, kuri taptų tikru 
hitu, apie gimtuosius Anykščius 
R.Šiaučiulis prieš keletą metų paža-
dėjo viešėdamas vietos radijo stoty-
je, kuomet jam tokią mintį pasiūlė 
tuometinis radijo laidų vedėjas Ro-
bertas Aleksiejūnas. 

Nors naujajame kūrinyje ir ne-
skamba Anykščių miesto vardas, 
dainos žodžių ir muzikos autorius 
R.Šiaučiulis pastebėjo, kad klausy-
tojas nuo pirmųjų jos akordų turėtų 
suprasti, kad ji skirta jo gimtajam 
miestui.

„Dainos „Mano miestas“ priedai-
nį aš susapnavau, dainuojant Frank 
Sinatrai šiuos žodžius, o visa kita 
tiesiog parašiau iš širdies. Šią dainą 
skiriu savo Mamai ir visiems žmo-
nėms. Jeigu jūs ją  padovanosite 

kitiems ir ji privers jus nusišypso-
ti, aš būsiu labai lamingas”,  - sakė 
R.Šiaučiulis, grupės ,,Laukinis vė-
jas” vokalistas. Šiuo metu  grupė 
,,Laukinis vėjas” intensyviai dirba 
profesionalioje garso įrašų studijo-
je, kurioje namažai laiko praleidžia  
žinomi šalies atlikėjai bei muzikos 
grupės, tokie kaip Marijonas Miku-
tavičius, ,,G&G sindikatas” , ,,Bix”, 
,,Skamp” ir daugelis kitų.

Gatvės muzikos dienos renginį 
fotografavęs Gytis Kaminskas sakė, 
kad renginys šiemet pavyko.

„Vaizdų ir garsų netrūko iki su-
temų. Renginys buvo toks pat ko-
kybiškas, kaip ir praėjusiais metais. 
Žiūrovų buvo, bet tuščios kėdės vis-
gi rėžė akį. Pikas buvo, kai šurmu-
liavo „Blusturgis“ir atvyko paramos 
dviračių žygio dalyviai. Daugiausia 
visgi buvo tokių praeinančių žmo-
nių. O blusturgiui pasibaigus žmo-
nių apmažėjo visiškai, bet bent jau 
tiems, kurie liko, matėsi, kad rengi-
nys patiko“, - sakė G.Kaminskas.

-ANYKŠTA

Gatvės muzikos dienoje koncertavo atlikėja Ingrida Kazlauskaitė. Šalia jos – anykštėnas Tautvydas 
Piragis, į Anykščius dviračiu atmynęs net iš Anglijos.

Grupė „Laukinis vėjas“ anykštėnams ir miesto svečiams daina-
vo apie Anykščius.

Gyčio KAMINsKO ir Indrės RUKŠAITĖs nuotr.

Gatvės muzikos dienoje 
koncertavo ne tik jaunimas.


