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Koncertas. Liepos 27 d., šeštadie-
nį, Anykščių miesto šventės metu, 18 
val. Anykščių Šv. Mato bažnyčioje 
ketvirtasis festivalio „Muzikos savait-
galiai Anykščiuose“ koncertas „An-
tonio Vivaldi muzikos ekspresijos“. 
Renginys nemokamas. Dalyvauja – 
Lietuvos nacionalinės filharmonijos 
kamerinis ansamblis MUSICA HU-
MANA. Meno vadovas - Robertas 
Beinaris. Solistai - Robertas Beinaris 
(obojus), Vytautas Kiminius (birby-
nė), Ramunė Grakauskaitė (smuikas). 
Dirigentas - Robertas Beinaris.

Festivalis. 110 metų sukaktį mi-
ninti Anykščių Šv. apaštalo evan-
gelisto Mato bažnyčia ruošiasi jau 
XIX kartą Anykščiuose vyksiančiai 
tarptautinei vargonų muzikos šven-
tei: visą rugpjūčio mėnesį, kiekvieną 
šeštadienį, tą pačią - 20:00 val. sve-
čiai bus kviečiami pasiklausyti ne 
tik vargonininkų iš Lietuvos, bet ir 
svečių iš Latvijos, Lenkijos, Ukrai-
nos bei Jungtinių Amerikos Valstijų 
atliekamų kūrinių. Be Anykščių Šv. 
apaštalo evangelisto Mato bažny-
čios, Šv. Mato vargonų muzikos 
festivalis rugpjūčio mėnesį nusikels 
ir į kitas Anykščių rajone esančias 
bažnyčias: Troškūnų, Kavarsko bei 
Debeikių.

Nerado. Anykščių savivaldybės 
administracijos Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vyriausiojo specialisto (teisininko) 
konkursas neįvyks. Niekas nepatei-
kė konkursui dokumentų.

Laukia. ,,Pakeliui“ yra  keli 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos darbuotojų konkursai. 
Savivaldybės administracija ieškos 
Andrioniškio ir Viešintų seniūnų, 
Statybos skyriaus vedėjo ir kelių 
specialistų. Konkursų medžiaga pa-
teikta Valstybės tarnybos departa-
mentui.

Susitikimai. Praėjusią savaitę 
Anykščių rajono vadovai susitiko  
su MV GROUP PRODUCTION, 
AB ANYKŠČIŲ VYNO gamyklos 
vadovais.

Kopijuojame. Vienos kopijos iki 
A 4 formato kaina 15 ct.

Operatorius „Tele2“ ir toliau 
skelbia vasariškas nuolaidas 
išmaniesiems įsigyti ir dalija 
gigabaitus dovanų. Naujausi 
viliojantys pasiūlymai klientų 
laukia visuose operatoriaus 
salonuose ir internetinėje par-
duotuvėje www.tele2.lt.

„Vasara puikus metas atsinau-
jinti savo išmanųjį, todėl savo 
klientams parengėme išskirtinius 
pasiūlymus vienų populiariausių 
gamintojų telefonams įsigyti. O 
tam, kad atostogų metu nereikė-
tų galvoti apie interneto duomenų 
likutį, pasirinkusiems naują planą 
visą vasarą dovanosime neri-
botus gigabaitus“, – sakė Vaida 
Burnickienė, „Tele2“ pardavimų 
direktorė.

Gera žinia „Samsung“ gerbė-
jams

Vasariškos „Tele2“ nuolaidos:
išmanieji telefonai iki 150 Eur pigiau

Ketinantiems įsigyti naują iš-
manųjį su sutartimi – šiuo metu 
„Tele2“ siūlo rinktis iš trijų viliojan-
čių pasiūlymų ir sutaupyti net iki 
150 Eur.

Vienas tokių yra skirtas stilin-
gam, minimalistinio dizaino išma-
niajam „Samsung Galaxy A50“. 
Sumokėjus 45 Eur pradinę įmo-
ką ir sudarius 24 mėn. sutartį su 
„Tele2“ neribotų pokalbių bei SMS 
planais (nuo 7,50 Eur/mėn.), skel-
biamais www.tele2.lt, šis telefo-
nas su 128 GB vidine atmintine 
kainuos 10,58 Eur/mėn. Perkant 
išmanųjį su sutartimi, jis kainuos 
298,92 Eur (kaina be sutarties – 
349,00 Eur).

Dar didesnis ekranas 

Norintiems „Samsung“ išma-
niojo su didesniu, net 6,7 colių 

įstrižainės ekranu – verta rinktis 
modelį  „Samsung Galaxy A70“. 
Sumokėjus 52 Eur pradinę įmo-
ką ir sudarius 24 mėn. sutartį su 
„Tele2“ neribotų pokalbių bei SMS 
planais (nuo 7,50 Eur/mėn.), skel-
biamais www.tele2.lt, šis telefo-
nas su 128 GB vidine atmintine 
kainuos 12,37 Eur/mėn. Perkant 
išmanųjį su sutartimi, jis kainuos 
348,88 Eur (kaina be sutarties – 
399,00 Eur).

Reta proga – „Huawei P30“ 
net 150 Eur pigiau

Svajojantys apie „Huawei“ iš-
manųjį – turėtų ypač suskubti, 
nes šiuo metu  „Huawei P30“ įsi-
gyti galima net 150 Eur pigiau. 
Sumokėjus 82 Eur pradinę įmo-
ką ir sudarius 24 mėn. sutartį su 
„Tele2“ neribotų pokalbių bei SMS 
planais (nuo 7,50 Eur/mėn.), skel-
biamais www.tele2.lt, šis telefo-
nas su 128 GB vidine atmintine 
kainuos 19,45 Eur/mėn. Perkant 
išmanųjį su sutartimi, jis kainuos 
548,80 Eur (kaina be sutarties – 
699,00 Eur).

Pasiūlymas galioja nurodytiems 
telefonams, nurodytomis įmoko-

mis, pasirašius 24 mėn. sutartį ir 
pasirinkus vieną iš neribotų po-
kalbių bei SMS planų (nuo 7,50 
Eur/mėn.) skelbiamų www.tele2.
lt. Taikomas valstybės nustatytas 
laikmenos mokestis – 5,25 Eur. 

Vasarą naršykite neribotai – 
gigabaitai dovanų!

Tai dar ne viskas. Pasirašiusiems 
12 arba 24 mėn. sutartį ir pasirin-
kusiems mokėjimo planą su neri-
botais pokalbiais, SMS ir 500 MB 
ar daugiau duomenų (nuo 7,50 
Eur/mėn.) – „Tele2“ visą vasarą 
dovanos neribotus gigabaitus. 
Dovanojami duomenys galioja 90 
dienų Lietuvos teritorijoje.

Paslaugoms taikomos sąžiningo 
naudojimosi taisyklės. Pasiūlymo 
laikas ir kiekiai riboti. ES šalyse 
taikomas duomenų kiekio perskai-
čiavimas. Išnaudoję suteikiamą 
(ES/EEE šalyse – perskaičiuotą) 
duomenų kiekį, galėsite jį papil-
domai užsisakyti, pasirinkdami iš 
Jums pateiktų pasiūlymų. Daugiau 
informacijos rasite www.tele2.lt/
ES arba paskambinus trumpuoju 
numeriu 117.

Užsak. Nr. 814

Koplyčios teritoriją siūloma tvarkyti 
moderniai ir stilingai Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė 
surengė jau du senosios Anykš-
čių koplyčios - Anykščių menų 
centro teritorijos sutvarkymo 
projektinių pasiūlymų svarsty-
mus su visuomene, tačiau prie 
bendro sutarimo dėl šio pro-
jekto taip ir neprieita.

Visuomenės kritikos dėl nu-
matytų išpjauti medžių, supla-
nuotų statyti tvorų sulaukęs 
projektas aptarinėjamas tiek 
profesionalių architektų, tiek ir 
visuomenės atstovų. 

Siūloma netgi senosios 
Anykščių koplyčios - Anykščių 
menų centro teritoriją sutvar-
kyti taip, kaip niekas nėra pa-
daręs visoje Lietuvoje.

Buvusi Anykščių rajono vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė siūlo senosios Anykščių koplyčios 
- Anykščių menų centro teritoriją sutvarkyti pagal šiuo metu Europoje vyraujančias architektūrines 
madas.

Mažoji kultūros 
ambasadorė

Lauko ekranas 
rodys ne tik 
reklamą

Gabrielė GRIAUZDAITĖ 
- PATUMSIENĖ, Anykščių 
rajono mero patarėja, konser-
vatorė: ,,...Kaip bebūtų gaila, 
tokiems procesams mes įtakos 
neturime...“

Tokiems procesams įtakos neturime Raguvėlės
 mokykla 
pakeliui į 
paskutinę 
reorganizaciją
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„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - 
laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti! 

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

spektras

Po šio susitikimo Anykščių ra-
jono meras Sigutis Obelevičius 
,,Anykštai“ sakė, jog yra linkstama 
į  tai, kad savivaldybių sportinin-
kų ugdymo įstaigos persitvarkytų į 
sporto centrus. Pasak mero, iki šiol 
yra keista sistema, kad treneriai te-
oriškai turi tokio pat ilgumo, dvie-
jų mėnesių, atostogas, kaip ir mo-
kytojai. Tačiau sportininko treneris 
negali palikti vieno dviem mėne-

Grynins sporto centro veiklą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

siams, todėl trenerių atostogos yra 
tik teorinės. O esminis aspektas 
-  sporto centrų finansavimo šalti-
niai. ,,Einant sporto centrų kryp-
timi, žadamas dvigubas finansavi-
mas. Kol sportininkai yra pradinio 
rengimo stadijoje, jų išlaikymas 
būtų tik savivaldybės rūpestis, o 
aukšto meistriškumo sportininkai 
turėtų ir federacijų finansavimą,“  - 
,,Anykštai“ sakė meras.

Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centro direktorius Žilvinas Ov-
siukas kalbėdamas su ,,Anykšta“ 
neslėpė, jog jis ,,paveldėjo“ sun-
kiai suvokiamus darinius - sporto 
klubus. Anykščiuose veikia kara-
tė, kalnų slidinėjimo, keli žirginio 
sporto klubai, kurie nieko bendra 
neturi su sporto centru ir išsilaiko 
patys. Tačiau dalis sporto klubų 
savo veiklą yra visai supynę - tų 
klubų auklėtiniai yra ir sporto cen-
tro auklėtiniai. Dalis klubų įkurta 
tik tam, kad treneriai galėtų pre-
tenduoti į papildomą finansavimą 
iš rajono biudžeto. 

Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centras turi vieną žirginio sporto 
trenerio etatą, bet neturi nė vieno 
žirgo. Tad žirginio sporto treneris 

Anykščių kūno kultūros ir sporto centras dabartinį pavadini-
mą turi jau beveik dvidešimt metų, tačiau iki šiol neaišku, ar šis 
darinys yra sporto centras, ar sporto mokykla. Pentadienį, liepos 
19-ąją, Anykščiuose lankėsi Švietimo, mokslo ir sporto ministe-
rijos viceministrė Kornelija Tiesnesytė, kuri su Anykščių rajono 
vadovais aptarė  Anykščių kūno kultūros ir sporto centro veiklos 
išgryninimą.

be atskiro sutarimo su konkrečiu 
klubu apskritai negali vystyti vei-
klos.   

Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro direktorius Žil-
vinas Ovsiukas mano, kad jo 
vadovaujamos įstaigos veiklą 
būtina išgryninti.

Atsiimti simbolinę dovaną tėvai 
galės registruodami vaiko gimi-
mą Anykščių rajono savivaldybės 
Teisės, personalo ir civilinės me-
trikacijos skyriuje, įsikūrusiame 
Vilniaus gatvės 36-uoju numeriu 
pažymėtame pastate. Vyriausio-
ji šio skyriaus specialistė Rasa 

Rajone registruotiems kūdikiams - 
valdiška dovana

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Nuo šių metų vasario mėnesio Anykščių rajone gimę kūdikiai 
sulauks valdiškos dovanos - kūdikio kraitelio.

Matiukienė ,,Anykštai“ sakė, kad 
kūdikio kraitelį gaus tik Anykščių 
rajone gyvenamąją vietą deklaravę 
tėvai. Jei gyvenamoji jų vieta de-
klaruota užsienyje, dovana nepri-
klausys.

Per beveik penkis šių metų mė-
nesius savivaldybės specialistai 

tėvams jau įteikė 39 kūdikio krai-
telius. Kraitelyje yra seilinukas, 
žaisliukas bei knygelė ,,Anykščių 
pasakos“. Visi šie daiktai yra pa-
puošti Anykščių miesto logotipais 
bei sudėti į dėžutę. Berniukams 
skirtuose kraiteliuose vyrauja žy-
dra, o mergaitėms - rožinė spalva.

Kaip skelbiama Anykščių rajo-
no savivaldybės viešųjų pirkimų 
dokumentuose, už kūdikio kraite-
liams skirtus 300 seilinukų iš ra-
jono biudžeto UAB ,,Echo Stamp“ 
sumokėti kiek daugiau nei 6 tūkst. 
eurų.

Savivaldybės Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos skyriaus vy-
riausioji specialistė R.Matkiukienė 
sakė, kad Savivaldybės dovana tė-
vai patenkinti.

,,Nustebinti. Vieną dieną atėjo 
tėtis, sužinojęs apie dalijamus kū-
dikio kraitelius. Nors jie dalijami 
nuo vasario 11 dienos gimusiems 
kūdikiams, kūdikio kraitelį davė-
me ir jam, nors vaikas buvo gimęs 
šių metų pradžioje“, - pasakojo 
R.Matiukienė.

Kai kuriose šalies savivaldybė-
se kūdikių sulaukusioms šeimoms 

Nuo metų pradžios anykštėnų šeimoms jau išdalyti 39 tokie kū-
dikio kraiteliai.                      Anykščių rajono savivaldybės nuotr.

dovanojami ne simboliniai, o pi-
niginiai kūdikio krepšeliai. Pavyz-
džiui, Kauno rajone kūdikio kraite-
lio vertė siekia 300 Eur. Pastebėta, 
kad dalijami piniginiai kūdikio 
kraiteliai žymiai pagerino gimsta-
mumo rodiklius.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Teisės, personalo ir ci-
vilinės metrikacijos skyriaus 
vyriausioji specialistė Rasa 
Matiukienė sakė pastebėjusi, 
kad savivaldybės dovana tė-
vus pradžiugino.

Skundas. Jungtinių Amerikos 
Valstijų teismas atmetė buvusios 
Lietuvos teisėjos ir parlamentarės 
Neringos Venckienės skundą dėl 
ekstradicijos. Apeliacinės instanci-
jos teismas liepos 15 dieną patvirti-
no anksčiau priimtą pirmosios ins-
tancijos teismo sprendimą atmesti 
N. Venckienės prašymą stabdyti 
jos ekstradicijos procesą, nurodoma 
viešai skelbiamoje teismo nutartyje. 
Naujienų portalui delfi.lt tai patvirti-
no ir buvusios teisėjos sūnus Karolis 
Venckus. Lietuvos prokurorai siekia 
N. Venckienės grąžinimo, kad jai 
galėtų būti pateikti kaltinimai dėl 
teismo sprendimo perduoti dukterė-
čią motinai nevykdymo, tvirkinimo, 
neteisėto informacijos rinkimo, pik-
tnaudžiavimo vaiko atstovo teisėmis 
ir kitų nusikaltimų.

Kabinetas. Ministras pirmininkas 
Saulius Skvernelis pirmadienį su 
prezidentu Gitanu Nausėda aptarė 
atnaujintos Vyriausybės formavimą. 
Po beveik pusvalandį trukusio susi-
tikimo prezidento ir premjero atsto-
vai situacijos detaliau nekomentavo. 
G. Nausėdai pradėjus eiti prezidento 
pareigas, Vyriausybė jam grąžino 
įgaliojimus. 

Atnaujintą Vyriausybę valdantieji 
„valstiečiai“ sutarė formuoti kartu 
su „socialdarbiečiais“, „tvarkiečiais“ 
ir Lenkų rinkimų akcijos-Krikščio-
niškų šeimų sąjungos atstovais. Pre-
zidentas turės patvirtinti naujosios 
Vyriausybės sudėtį.

Susitikęs su Seimo frakcijoms, 
premjeras antradienį turėtų pasiti-
krinti pasitikėjimą Seime.

Laivai. Klaipėdos uosto kruizų 
sezonas 2020 metais turėtų viršyti 
ligšiolinius rekordus, pranešė uosto 
direkcija. 

Dar nesibaigus registracijai, kitą-
met į uostą nori atplaukti 68 laivai. 
Iki šiol daugiausia – 65 kartus – kru-
iziniai laivai į uostą užsuko 2007 
metais. „Kitų metų kruizinis sezonas 
bus išskirtinis ne tik laivų bei turistų 
gausa, bet ir savo trukme – pirmasis 
kruizinis laivas atvyks labai anks-
tyvą pavasarį – kovą, o  paskutinis 
– spalio pabaigoje“, – pranešime 
sakė direkcijos tarptautinių ryšių ir 
protokolo vadovė Kristina Gontier. 
Šiemet Klaipėda sulauks 51 laivo 
ir apie 80 tūkst. turistų. Iki liepos 
22 dienos jau atplaukė  30 laivų su 
41,7 tūkst. turistų. Šiais metais uos-
tamiesčiui pavyko prisivilioti rekor-
dinį skaičių pirmą kartą atplaukusių 
laivų – 10.

Studentai. Pirmadienį baigiami 
registruoti prašymai priimti studijuo-
ti Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Lietuvos aukštųjų mokyklų aso-
ciacija bendrajam priėmimui orga-
nizuoti (LAMA BPO) paskutinių 
prašymų studijuoti lauks iki 15 va-
landos. Bendrojo priėmimo informa-
cinėje sistemoje iki penktadienio pa-
vakarės buvo užsiregistravę daugiau 
kaip 31 tūkst. stojančiųjų. Iš jų dau-
giau kaip 23 tūkst. žmonių jau už-
pildė pagrindinio priėmimo pirmojo 
etapo prašymus ir pareiškė beveik 
103 tūkst. pageidavimų. Daugiau-
sia stojančiųjų pirmuoju numeriu 
pageidavimuose rinkosi studijuoti 
sveikatos mokslų, verslo ir viešosios 
vadybos, socialinių mokslų ir menų 
studijų krypčių programas. Daž-
niausiai stojantieji pirmenybę teikia 
Vilniaus universitetui, jį pirmuoju 
pageidavimu pasirinko 5,6 tūkst. 
žmonių. Toliau rikiuojasi Vytauto 
Didžiojo, Lietuvos sveikatos moks-
lų, Vilniaus Gedimino technikos ir 
Kauno technologijos universitetai.

Jau praėjusį penktadienį dau-
gelis galėjo pastebėti, kad lauko 
ekranas demonstruoja ne tik rekla-
minius klipus, bet ir laidą ,,Žvilgs-
nis į Anykščius”. Tiesa, vaizdas 
buvo rodomas dar be garso.

Laikinai Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro direk-
torės pareigas atliekanti Kristina 
Beinorytė ,,Anykštai“ sakė, kad 
penktadienį buvo testuojama, 
kaip lauko ekranas, iki šiol rodęs 
tik reklamą, susitvarko su kitokio 
žanro vaizdo medžiaga. Ekrane 
buvo rodoma laida ,,Žvilgsnis į 
Anykščius“.

,,Žvilgsnis į Anykščius“ - 
anykštėno Petro Nazarovo kurta 
televizijos laida., kurioje rodomi 

Lauko ekranas rodys ne tik reklamą Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių miesto šventės organizatoriai rengia staigmeną - šalia 
kultūros centro esantis lauko ekranas savaitgalį transliuos įgar-
sintą vaizdą.

netolimos praeities, tačiau jau 
istorija tapę kadrai iš anykštėnų 
gyvenimo.

Pasak K.Beinorytės, laida 
,,Žvilgsnis į Anykščius“ lauko 
ekrane bus rodoma nemokamai, 
nes tai yra viena iš Anykščių 
miesto šventės dalių. Beje, laido-
je rodomi ne tik Anykščių krašto 
peizažai, bet ir vietos politikai, 
tad galima sakyti, kad lauko ekra-
nas bus pasitelktas ir jų reklamai.

Už 47 tūkst eurų Anykščių ra-
jono savivaldybės nupirktas lauko 
ekranas šalia Anykščių kultūros 
centro buvo pastatytas pernai 
gruodį. Per mėnesį už parodytą 
reklamą pernai jis uždirbo 85 eu-
rus pajamų.

Lauko ekranas per Anykščių miesto šventę virs dideliu televizo-
riumi, rodančiu laidas apie Anykščius.
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Ar laikyti banko 
padalinį 
mirštančiame 
miestelyje?

Alvydas JANICKAS, anykštė-
nas:

- Manau, kad tai yra pasekmė 
verslo nykimo Anykščių rajone. 
Reikia pripažinti, kad verslas mūsų 
krašte traukiasi ir traukiasi geo-
metrine progresija. Vien tik šiais 
metais bankrutavo UAB ,,Ter-
motaupa“, ant bankroto slenksčio 
UAB ,,Anrestas“, likviduota UAB 
,,Anykščių varis“. Pastebiu, kad 
šie procesai netgi atsiliepia Anykš-
čių rajono savivaldybės biudžeto 
įmokų surinkimui. Už pirmą ke-
tvirtį savivaldybė surinko tik 70 
proc. įmokų į biudžetą. Situacija 
yra labai įtempta. Naujai išrinktos 
Anykščių rajono tarybos ir rajono 
valdžios laukia labai dideli ,,namų 
darbai“. Galima dar  bandyti ,,žais-
ti“ turizmu, o to aš labai bijočiau. 
Matome, kad kol kas turizmas 

Bankai Anykščiams sako 
,,viso labo“

Iš Anykščių traukiasi dar vieno banko padalinys - mūsų mieste 
nebeliks ,,Medicinos banko“. Pastaraisiais metais daugelį metų 
veikę bankų padaliniai lyg susitarę iš Anykščių išsikrausto.Neliko 
SEB banko padalinio, uždarytas DnB Nord ( dabartinio ,,Lumi-
nor“ banko) padalinys.

Kaip reaguojate į tai, kad Anykščiuose uždaromi bankų padali-
niai? Kaip manote, kokios to priežastys? Kaip tai atsilieps Anykš-
čių rajono ir jūsų pačių gyvenimui?

apčiuopiamų rezultatų darbo vie-
tų kūrimui, mokesčių surinkimui, 
viršplaninių lėšų surinkimui ne-
duoda. Rajone šiuo metu nedarbas 
siekia 11,4 proc. Didžiausia be-
darbystė šiuo metu Zarasuose, 14 
proc.. Mes vejamės pagal bedar-
bystę tą paskutinį rajoną. Rajono 
valdžiai reikėtų peržiūrėti priori-
tetus. Pirmoje vietoje turėtų būti 
verslas, pramonė. Nieko neturiu 
prieš turizmą, tai taip pat turi būti 
sritimi, kuri neša pelną ir ne tik pa-
vieniams verslininkams, bet visam 
rajonui. Bet, manau, kad turizmas 
nebėra prioritetas. Mes turime 
tik kurortinės teritorijos statusą ir 
mums iki kurorto statuso dar labai 
toli. Tam reikia turėti aplinkkelį, 
bent keletą sanatorijų, o tai kol kas 
yra utopija.

Verslo objektų mažėja, todėl 
bankų užsidarymas Anykščiuose 
yra to pasekmė.

Regionas gęsta

Ričardas SARGŪNAS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, Darbo 
partijos narys:

- Bankų buvimas yra tam tikras 
ekonomikos rodiklis. Jie turi inte-
resą ten, kur sukasi pinigų srautai 
ir iš to jie daro savo biznį. Bankų 
padalinių mažėjimas rodo, kad 
verslo segmentas silpsta. Jei ban-
kui nebėra intereso čia būti ir iš 
to turėti naudos, tai viskas aišku, 
jie išvažiuoja, o regionas, galima 
sakyti, gęsta. Būtų galima sakyti, 
kad Anykščių rajono valdžia turėtų 
kurti naujas darbo vietas, įmones, 
tačiau čia ne jos priedermė.Valdžai 
tik sudaro sąlygas, kad bizinis at-
sirastų ir sėkmingai funkcionuo-
tų. Mes orientuojamės į turizmo 
segmentą, apie ekonomiką labai 
daug nešnekame, gal dėl to bankai 
iš to neturi naudos.

Tokiems 
procesams įtakos 
neturime

Gabrielė GRIAUZDAITĖ - 
PATUMSIENĖ, Anykščių rajo-
no mero patarėja, konservatorė:

- Iš tiesų, kiekvienos paslaugos 
iškėlimas iš mažesnio miestelio į 
regionų centrus, didesnius mies-
tus sukelia nepatogumų vietiniams 
gyventojams. Manau, priežastys 
paprastos – tinklo optimizavimas, 

veiklos efektyvinimas, tačiau daž-
niausiai šie procesai reiškia, jog 
keičiama ir infrastruktūra uždaro-
mi mažieji įstaigų filialai. Žinoma, 
tai sukelia nepatogumų vietiniams 
gyventojams, ypač senyvo am-
žiaus žmonėms, kuomet, norėdami 
pasikeisti banko kortelę ar atlikti 
net ir mažą pakeitimą, jie turi vykti 
į Uteną, Panevėžį bei kitus aplin-
kinius miestus. Kaip bebūtų gaila, 
tokiems procesams mes įtakos ne-
turime – jie vyksta visoje Lietuvo-
je. Galime tik tikėtis, kad būtiniau-
sios paslaugos, konsultacijos bus 
suteikiamos nuotoliniu būdu taip 
pat efektyviai, kaip ir prieš tai bu-
vusiuose bankų padaliniuose.

Bankai užsidaro, 
o kredito unija 
plečiasi

Birutė VISMINIENĖ, Anykš-
čių kredito unijos administraci-
jos vadovė:

- Bankai iš Anykščių traukiasi, 
matyt, dėl to, kad čia mažai turi 
klientų. Reikia išlaikyti personalą, 
galbūt per mažai išduoda paskolų. 
Anykščių kredito unija didžiųjų 
bankų pavyzdžiu tikrai nesiruošia 
sekti. Priešingai - mes plečiamės, 
prisijungėme Rokiškio kredito uni-
ją. Apskritai galvoju, kam žmogui 
reikalinga tiek daug bankų? Vie-
nintelis dalykas, kad gali palyginti, 
kur pigesnės paslaugos.

Valstybės politika 
naikina regionus

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas:

- Aišku gaila, kad iš Anykščių 
traukiasi ,,Medicinos bankas“. 
Kartu su šiuo banku traukiasi ne 
tik paslauga anykštėnams, bet ir 
kelios darbo vietos. Valstybės 
politika jau seniai naikina regi-
onus, jau daug metų Lietuvoje 
auga tik keli miestai - Vilnius, 
Kaunas ir Klaipėda, o visi kiti 
mažėja. Dalis regionų gyventojų 
važiuoja gyventi į didmiesčius, 
dalis emigruoja ir regionų ma-
žėjimas paskutiniu metu vyksta 
labai sparčiai. Bankai traukiasi 
ne tik iš Anykščių, bet ir iš kitų 
mažesnių miestelių. Kada žmo-
nių srautai mažėja, o dabartinės 
technologijos leidžia daugumą 
operacijų vykdyti be banko dar-
buotojų pagalbos, taip ir atsitin-
ka. Aišku, mums, žmonėms, dėl 
tokio banko taupymo ir godumo 
pikta, nes pelnus bankai turi mil-
žiniškus, o investuoti į žmonių 
patogumą regionuose šykštima. 
Kai reikia atidaryti sąskaitą jų 
banke, tinka visi būdai. O kai 
reikia uždaryti, didinti limitus 
operacijų, staiga prireikus keisti 
kortelę ir t.t. - šių paslaugų teks 
važiuoti į kitų miestų banko pa-
dalinius. Aš asmeniškai nedirbu 
su bankais, kurių padalinio nėra 
Anykščiuose. Turėjome įmonės 
sąskaitą SEB banke, pasitraukus 
jiems iš Anykščių, panaikinome 
šiame banke sąskaitą. Ne dėl to, 
kad neapsimoka, bet tas anykštie-
tiškas patriotiškumas veikia.

-AnYkŠTA

Ania pažymėjo, kad Anykščiai 
jai ypatinga vieta, čia vasaras lei-
džianti nuo pat kūdikystės, o jos 
močiutė prisiminė, kad mergaitė 
buvusi vos trijų mėnesių, kai pirmą 

kartą iš miesto prie Nevos atvyko  
į miestą` prie Šventosios. Atkelia-
vo su tėveliais vasaros mėnesiui į 
močiutės puoselėjamus prosenelio 
namus. Tad ši vasara jau bus pen-

Raimondas GUOBISMažoji kultūros ambasadorė
Anykščių viešosois bibliotekos vaikų skyriuje atverta Sankt Pe-

terburgo gyventojos, mūsų mieste vasaros atostogas leidžiančios 
penkiolikmetės Anios Saklakovos piešinių paroda.Mažytėje eks-
pozicijoje keliolika nedidelio formato originalių ir populiariais 
paveikslėliais naudojantis nupieštų vaizdelių, kurių tematika - ti-
kriausias skrydis iš realybės į fantazijų pasaulį.

kioliktoji. Betgi pakalbėkime apie 
parodą. Atrodytų, kad tai net ne 
piešimas, o tiesiog pomėgis, ban-
dymai šį tą perpiešti ar nupiešti. 
Nemažai akrilo, nedidelių, spe-
cialiai piešimui pritaikytų, drobe 
dengtų kartono gabalėlių, truputis, 
o kartais visai daug,  susikaupimo 
ir pastangų vaisių - Piteryje bei 
Anykščiuose pieštų spalvingų pa-
veikslėlių paroda ,,Kreativnij škaf 
- kūrybinė spinta“, eksponuojama 
bibliotekoje.

Biblioteka pamėgta erdvė. Kol 
buvo mažesnė, kuo daugiau lai-
ko stengdavosi praleisti žaisdama 
kompiuterinius žaidimus, o dabar 
jaučiasi iš to klampaus žaidimų 
pasaulio ištrūkusi ir savo pašau-
kimą suranda piešdama. Biblio-
tekoje tam idealios sąlygos: gali 
susikaupti, įsijausti ir kurti net po 
kelias valandas niekieno netrikdo-
ma. Iš tiesų, tai jos mėgstamiausias 
laikas yra gili naktis, tačiau tyloje, 
supamoje knygų, ji išgyvena pana-
šius pojūčius.

Sumani bei smalsi paauglė mies-
te prie Nevos lanko teatro studiją, 
taip pat nemaža valandų praleidžia 

mokydamasi šiuolaikiškų ir įvai-
rių tautų istorinių šokių. Pernai 
,,Užupio festivalyje“ Anykščiuose 
ji tapo tikra žvaigžde, kai pasirė-
džiusi ryškiai geltonu, su daugybe 
papuošimų tautiniu kostiumu pa-
šoko ,,Kalmukų šokį“. Visai rimtai 
tarsi suaugusios paprašiau įvertinti 
Anykščių kultūrinį gyvenimą ir ji 
su didžiu džiaugsmu kalbėjo apie 
ypač patinkančius Arklio, ,,Siauru-
ko“ muziejus, apie Puntuko akme-
nį bei Lajų taką, apie nepakartoja-
mas miesto šventes. Nors tai  ne 
kultūros dalykai, bet žavi takas pa-
lei Šventąją, pati upė, tiltai, grynas 
oras, daugybė gražių medžių, šilai 
ir... žmonės, kurie visuomet ma-
lonūs bei draugiški. Užbaigdama 
mintį nusišypsojo ir pratarė: ,,Aš 
tiesiog nežinau, ko Anykščiuose 
nėra. Beje, rašydama gimtosios kal-
bos rašinius mokykloje, ypač tuos, 
kuriuose pasakojama apie vasaros 
atostogas, nuolat pamini Anykš-
čius, tad dauguma jos bičiulių ir 
klasės draugų žino ir apie Lietuvą, 
ir apie jaukų, šilų apsuptą  miestą 
prie skaidrios upės. Tad ta, rodosi, 
vis dar maža mergaitė, mąstanti 

Ania Saklakova diploma-
tiškai šypsosi - jos rankose 
draugystę tarp Lietuvos ir 
Rusijos simbolizuojantis iš 
šių šalių vėliavų spalvų su-
lietas paveikslėlis.

Autoriaus nuotr.
paauglė, yra tikriausia Anykščių 
ambasadorė Rusijoje, toje didžiu-
lėje ir sudėtingoje šalyje bei bene 
nuostabiausiame jos mieste Sankt 
Peterburge. Tarsi patvirtindama tai, 
jaunoji dailininkė parodos pavadi-
nimą užrašė ant paveikslėlio su į 
vieną juostą sujungtomis Lietuvos 
ir Rusijos vėliavomis.

Paveikslėliai žavi motyvų įvairove ir žaismingumu - katinas nin-
dzė, linksmasis kiaušinėlis, pašėlęs NSO.
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Pats rytinis Anykščių krašto pa-
kraštėlis tarp Svėdasų bei Debeikių 
nuo seno priklausė ir dabar priklauso 
istorinei Vyžuonų parapijai. Varkujų, 
Jononių, Žaliosios, Kunigiškių, Vil-
kabrukių, Vainiūnų ir kitų sodžių 
dvasinio gyvenimo centras yra bal-
tabokštė Šv. Jurgio bažnyčia jaukia-
me miestelyje, ant Vyžuonos upelio 
kranto.  Didžiausia maldų ir ben-
drystės šventė tiems žmonėms - Ma-
rijos Magdalietės, taip vadinamos 
Magdalenos, atlaidai. Vyžuonose, 
kaip ir daugumoje sena tradicija gy-
venančių Aukštaitijos miestelių, di-
džiausia pasaulietinė šventė, kraštie-
čių suvažiavimas. Tik ir girdėti apie 

Rytinių pakraščių šventė - Magdalena Raimondas GUOBIS

Sekmadienis buvo ypatingas, mat didžiausia vasaros šventė Ma-
rijos Magdalietės atlaidai švęsti Vyžuonose, didžiausi atlaidai - Šv. 
Vincentas - vyko ir miškų šventovėje - Inkūnuose. 

Man buvo kaip tam ubagui senovėje -  nors persiplėšk,  juk 
negali vienu metu ir ten, ir ten, ir dar ten, kur traukia, pabūti. 
Pamaldų pradžia ir ten, ir ten - vidurdienį, tad mečiau  burtą ir, 
palankių ženklų pažadintas, iškeliavau į palaimingas Vyžuonas.

tai, kad susitiksim Magdalenoje, kad 
užsuk Magdalenoj, kad gražiai gy-
venk iki Magdalenos. Jau šeštadienį 
Vyžuonos buvo kupinos šventinės 
nuotaikos - sumaniai surengtoje 
šventėje prabočių atminties dūmu į 
padanges skleidėsi Pagonių kalnelio 
apeigos, vėjas plakė didžiulius balto 
audeklo skiautinius, ten pat, istorinė-
je kryžkelėje, vyko seno žydiško tur-
gaus prekyba, o raudonų plytų mūro 
rūsyje vietiniai medžiotojai, žvėrie-
nos nešykštėję, surengė Vyžuonas 
valdžiusių kunigaikščių Radvilų vir-
tuvės vertas vaišes. Teatro skraistė-
mis pasidabinusios, ir balsais,ir jude-
siais istorinės asmenybės apsireiškė 

bažnyčioje. Visuomenei parodytos 
Vytauto Didžiojo laikus siekiančios 
bažnyčios relikvijos - liturginiai in-
dai, monstrancijos, kunigų apdarai, 
atverta ir didžiųjų Lietuvos valstybės 
kūrėjų Radvilų giminės kapavietės 
anga. Būta ir kitų įdomybių, supiltų į 
šventės ,,Neatrastos Vyžuonų legen-
dos“ krepšį.   

Kaip niekad didelis kermošiaus 
turgelis, tai šen, tai ten kiemuose 
susėdę giminės, artimieji kava, ar-
bata ar jau kuo stipresniu gaivinasi, 
vis dar miegus ir praeitos dienos 
įspūdžius mintyse gainioja. Judriau-
sia gal nedidelė, į kapines vedanti 
gatvelė - ja ir mašinos zuja, ir pėsti 
pulkeliais ar mąslioje vienumoje 
žingsniuoja ten, kur po gražuolėmis 
pušimis, aukso smiltyse, jų artimųjų 
kaulai ir atmintis dūla. Pasimelsti, 
žvakelę uždegti, dar ir pažįstamą 
susitikti traukia. Ir aš ten suku, kur 
po pušimis mano proseneliai, sene-
liai, jų artimieji ilsisi. Ir beveik visi 
viename lopinėlyje, dar gyvi būdami 
pasistengę ir kapavietese jaukioje gi-
minės draugėje pasilikti.

Jau greitai vidurdienis. Tautiškai 
pasirėdžiusios moterys, tarp jų ir 
manoji mokytoja iš Žaliosios laikų 
Irena Bražiūnienė  mergaites bars-
tytojas rikiuoja ir pamokymais prieš 
žygį aplink šventovę drąsina. Vyrai 
iš klėtelės lobyno neša į šventorių 
spalvingas vėliavas, ima ir žibintus, 
su džiaugsmu rengiasi baltus proce-
sininkų drabužius. Čia ir Juozas Ru-
šas rūpinasi, ir nepailstantis Saulius 
Šližys su šypsena ir rūpesčiu veide 
bėgioja: linksmas grįžta ir vedasi 
bent kelis vyrus, ar dar trūksta? Jo 
prašymo, kaip evangelijų Pauliaus, 
veik kiekvienas paklauso. Rodosi, 
viskas gerai, teisingai, tvarkingai 

surikiuota, o šventovės šventume 
Garbės himnas jau aidi, Šv. Mišių 
aukai vadovaujantis vyžuoniškis, 
nūnai Joniškėlio klebonas Virgilijus 
Liuima į rankas monstranciją ima, jį 
atlydėjusio Joniškėlio choro giesmi-
ninkai pakiliai pradeda ,,Viešpatie, 
Jėzau...“ Ir pajuda procesija aplink 
bažnyčią, žmonės visą šventorių už-
tvindo, nepalieka nė tarpelio, tiesiog 
gyva juosta brangią šventovę apjuo-
sia. Varpai baltame bokšte Viešpa-
ties šlovei skardena, giesmė ir vėlia-
vų šilko šnaresys su smilkalų dūmų 
aitrumu susipina ir dar labiau jaukias 
akimirkas pasaldina.

Suma - su daugybe patarnautojų 
ir dar dviem klebonais  - užpalėnu 
Jonu Bučeliu bei vietiniu Eugeni-
jumi Staleronka jau prie altoriaus. 
Visų akys daugiausia  krypo į aukštą, 
tvirtą ne tik pažiūrėti, bet ir tikėjimo 
tiesas šventai sergėti gebantį kun. 
V. Liuimą, kuris šioje Magdalenos 
šventėje dar ir trijų dešimčių kuni-
gystės jubiliejų švenčia. Gražiais 
palyginimais jubiliatas kalbėjo apie 
didžias tikinčio žmogaus gyvenimo 

vertybes, apie klystkelius, pasirinki-
mus, labiausiai žmogų viliojančius, 
gyvenime lydinčius dalykus - tur-
tą, garbę, bičiulius, šeimą -  vadino 
žmonomis, pažymėdamas, kad di-
džioji vertybė, kurią reikia puoselėti, 
yra siela.  Išsitarė esąs kaip niekad 
laimingas, kad Magdalenos šventę 
švenčia šventovėje, kurioje jo krikš-
čioniškasis gyvenimas prasidėjo 
krikštu. Tai buvo gražiausia mano 
tėvelio, tikro vyžuoniškio, giesmė, 
tą giesmę išsirašęs ir savo mažoje 
giesmių knygelėje nešiojuosi. 

Plūstelėjo iš šventovės glėbio 
žmonės pulkais, dar būriavosi 
šventoriuje, kai kas paveikslavo-
si, kiti turguje ilgus, spalvingais 
popieriukais ,,kermošavus“ sal-
dainius pirko. Pardavėjos vis dar 
su šypsena sukosi, kad tik paker-
mošiuose nieko netrūktų. Ir man 
ant Plaušų kalno pietūs išpuolė pas 
pačius tikriausius gimines, kurių 
vos ne dvi dešimtys už stalo sode, 
jaukioj vėsoj, po obelimi susėdo. Ir 
buvo gera taip, kaip protėviams čia 
gera būdavo.

Buvusi Anykščių rajono savival-
dybės vyriausioji architektė, šiuo 
metu Panevėžio miesto savivaldybės 
Teritorijų planavimo ir architektūros 
skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė, 
pradedant šį projektą, siūlo išeities 
tašką.

,,Dėl sakralinės vietovės reikš-
mingumo svarbu pabrėžti ir išskirti 
asmeninius lankytojų potyrius. Tai 
svarbu. Projektuojama erdvė pri-
valo būti ne tik estetiškai patraukli, 
bet ir ramybės ir apmąstymų vieta. 
Sakralumu pasižyminti vieta yra 
kartu ir bendruomenės išraiška į tam 
tikrą paslapties saugojimą, istorinės 
informacijos saugyklą bei šaltinį. 
Erdvė nėra nauja, egzistuoja ryšys 
tarp praeities ir dabarties kartų, isto-
rinė savimonė. Svarbu atrasti ir ak-

Koplyčios teritoriją siūloma tvarkyti moderniai ir stilingai

(Atkelta iš 1 psl.) centuoti unikalų vietovės charakterį. 
Vietovės funkcija privalo būti  jau-
triai išnagrinėta, o reikšmingumas 
neignoruotas. Vietovės koncepcija 
turėtų pažvelgti į praeities prarastus 
kontūrus, kurie formavo aplinkos 
charakterį, ir suderinti skirtingų isto-
rinių laikotarpių, vyravusių minties 
krypčių ir šių dienų visuomenės ke-
liamų funkcinių bei estetinių reikala-
vimų poreikius tarpusavyje“, - uni-
kalią sakaralinę senosios Anykščių 
koplyčios - Anykščių menų centro 
teritorijos svarbą pabrėžė architektė 
D.Gasiūnienė.

Pasak D.Gasiūnienės, senosios 
Anykščių koplyčios - Anykščių 
menų centro teritorijoje kapinių fra-
gmentai yra nebūtini:

,,Tai nereiškia, kad privaloma at-
kurti buvusią vietovės ar senųjų ka-
pinių fragmentus, bet atsižvelgiant į 

kontekstą pateikti erdvės interpreta-
ciją, sukuriant patikimą ir įtikinantį 
aplinkos sprendinį. Svarbu įžvelgti 
kuriamos aplinkos aiškiai suformu-
luotą tematiką ir jos pagrindimą per 
fizinės aplinkos dizaino ir natūralios 
aplinkos augalų sprendinius“, - pa-
stebėjo D.Gasiūnienė.

Architektė D.Gasiūnienė taip 
pat pabrėžė, kad tvarkant senosios 
Anykščių koplyčios - Anykščių 
menų centro teritoriją svarbu derinti 
tai, kas yra sena ir nauja.

,,Svarbi subtili reljefo plokštumos 
ir konteksto artikuliacija bei tinka-
ma paletė augalų, sukuriant ryšį su 
esančiu pastatu ir praplečiant objek-
to geometriją į aplinkos landšaftą. 
Tinkama kokybiška architektūra ir 
landšafto elementai atskleistų kul-
tūrinę ir natūralią istoriją bei jos 
vertę, kuriant unikalų dialogą tarp 
skirtingų aplinkos elementų bei nau-
jų ir šiuolaikiškų medžiagų. Todėl 
vietovė reikalauja ne tik aplinkos 
konteksto supratimo, bet ir jautrumo 
bei atsakingumo, drauge labai pers-
pektyvaus žvilgsnio į ateitį. Turi būti 
tikras seno ir naujo dermės koncep-
tas“, - sakė D.Gasiūnienė.

Pasak architektės D.Gasiūnienės, 
senosios Anykščių koplyčios - 
Anykščių menų centro teritorija 
galėtų būti sutvarkyta taip, ko dar 
niekas nėra daręs Lietuvoje.

,,Siūlau modernaus, stilingo, Lie-
tuvoje dar nesančio, bet Europoje 
labai madingo ir itin prigijusio – la-
bai jautraus, žaliajame rūbe, iš įdo-
mių želdynų formų, rūšių ir piešinių 
sukurto, lyg Koplyčios pastatą pa-

skandinusį, o į supančią aplinką išsi-
skleidusį irgi per želdynų specialias 
rūšis projekto sukūrimą. Kur jau-
triai, augalais apraizgytais zigzagais 
būtų suformuoti takai, tarp esamų ar 
naujai projektuojamų medžių būtų 
ne plynė ar plikas šaligatvis, o tam 
tikras želdynų paklotas, kilimas ar 
kt.. Tarp tokios  subtilios, o kartu ir 
išraiškingos žaliosios architektūros 
galėtų būti „įausta“ moderni, galbūt 
net intriguojanti mažoji architektūra 
ir tie patys takeliai, geras, estetiškas, 
būtent tai individualiai vietai tinka-
mas apšvietimas“, - savo vizijas, 
kaip galėtų atrodyti senosios Anykš-
čių koplyčios - Anykščių menų 
centro teritorija, pasiūlė architektė 
D.Gasiūnienė.

Abiejų dviejų senosios Anykščių 
koplyčios - Anykščių menų centro 
teritorijos sutvarkymo projektinių 
pasiūlymų svarstymo su visuome-
ne nepraleidusi Anykščių Jurzdiko 
bendruomenės pirmininkė Irena 
Vaitkienė ir toliau laikosi nuomonės, 
kad senosios Anykščių koplyčios - 
Anykščių menų centro teritorija ne-
turėtų būti tveriama tvoromis.

,,Jei teritorija iš visų pusių bus ap-
tverta tvoromis ir tik paliktas įėjimas 
iš Vilniaus gatvės, ta erdvė apmirs.
Dabar  šia teritorija praeina žmonės, 
pasėdi ant suoliukų ir man nesupran-
tama, kodėl viską norima užtverti“, 
- kalbėjo I.Vaitkienė.

Architektas, Anykščių rajono ta-
rybos narys Kęstutis Indriūnas seno-
sios Anykščių koplyčios - Anykščių 
menų centro teritoriją pasiūlė ap-
juosti surūdijusio metalo ženklais, 

tačiau I.Vaitkienės toks pasiūlymas 
neįtikino.

,,Man gražu surūdijęs metalas, 
bet funkcijos tie metaliniai ženklai, 
kokie yra jau pastatyti Anykščiuose, 
neatlieka. Žmogus ant tokių žen-
klų - suolų negali atsisėsti“, - sakė 
I.Vaitkienė.

Jurzdiko bendruomenės pirmi-
ninkė I.Vaitkienė pabrėžė norinti, 
kad mokesčių mokėtojų pinigai, 
skirti senosios Anykščių koplyčios 
- Anykščių menų centro teritorijos 
sutvarkymui,  būtų investuojami 
protingai.

,,Nesinori, kad nutiktų kaip 
su amfibija, kuri nieko nepjau-
na, ar lauko ekranu, kuris, spren-
džiant  pagal išleistus pinigus, 
neatneša jokios naudos“, - kalbėjo 
I.Vaitkienė.

Tuo metu anykštėnė Marijona 
Fergizienė, naujai tvarkant seno-
sios Anykščių koplyčios - Anykš-
čių menų centro teritoriją, kiek 
su ironija toje teritorijoje pasiūlė 
įrengti kolumbariumą.

,,Anykščiuose svarstoma, kaip 
protingai panaudoti europinius pi-
nigus. Vienas iš projektų - koply-
čios teritoriją apjuosti surūdijusio 
metalo žiedais. Čia buvusios kapi-
nės, todėl negerai, kad vaikštoma 
po teritoriją. Kadangi čia kapinės, 
tai siūlau prie vienos sienos pasta-
tyti kolumbariumą. Kad statinys 
neatrodytų nuobodus, galėtų būti 
atskiri skyriai. Pats gražiausias - 
iš marmuro - gaunantiems rentas, 
kitas - dirbusiems valstybinėse įs-
taigose, trečias – tiems, kurie gau-
davo kompensacijas už šildymą 
ir šaltą vandenį, pats didžiausias 
- tiems, kurie gaudavo nemokamai 
kruopų“, - pasiūlė M.Fergizienė.

Anykštėnė Marijona Fer-
gizienė mano, kad senosios 
Anykščių koplyčios - Anykš-
čių menų centro teritorijoje 
tiktų įrengti kolumabriumą.

Jurzdiko bendruomenės 
pirmininkė Irena Vaitkie-
nė nenorėtų, kad senosios 
Anykščių koplyčios - Anykš-
čių menų centro teritorija 
būtų tveriama tvoromis.

Baltasuknių barstytojų pulkelį vedasi Irena Bražiūnienė.

Šventa valanda: Vyžuonų klebonas Eugenijus Staleronka (kai-
rėje) ir kun. jubiliatas Virgilijus Liuima.
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savaitgalio diskusija

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

(Kalba netaisyta – red. past.)

Pagal pavasario prognozes, at-
einatį rugsėjį į Raguvėlės pradi-
nio ugdymo skyrių planavo ateiti 
dešimt mokinių - 6  pirmokai ir 4 
trečiokai. Tiek vaikų užtenka, jog 
būtų suformuotas vienas komplek-
tas. Tačiau vasarą pasklido žinia, 
kad didelę dalį potencialių Ragu-
vėlės skyriaus mokinių tėvai ketina 
išvežti į kitas mokyklas.

Praėjusią savaitę į  Raguvėlę aiš-
kintis situacijos važiavo Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius, 
vicemeras Dainius Žiogelis, savi-
valdybės administracijos Švietimo 
skyriaus vedėja Jurgita Banienė 
bei Troškūnų K.Inčiūros gimnazi-
jos direktorė Aušra Sapkauskienė. 

Meras S.Obelevičius raguvėliš-
kiams aiškino, kad net jeigu rugsė-
jo 1-ąją į mokyklą ateis ir 5 vaikai 
-  skyrius dar galės veikti.   

Raguvėlės vaikų dienos centro 
vadovė Regina Zorgevičienė kal-

Raguvėlės mokykla pakeliui į 
paskutinę reorganizaciją Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Toliau tuštėja Raguvėlės mokyklos pastatas. Prieš keletą metų iš 
pagrindinės mokyklos Troškūnų K.Inčiūros gimnazijos pradinio 
ugdymų skyriumi virtusi Raguvėlės mokykla praranda paskuti-
nius vaikus. Raguvėlės mokyklos pastatas - vienintelis Anykščių 
rajone pastatytas nepriklausomybės metais, kai mero Sauliaus 
Nefo laikais buvo nuspręsta mokyklą iškelti iš dvaro. Komarų 
dvaras jau du dešimtmečius stovi apleistas, o netrukus niekam 
nereikės ir naujo mokyklos pastato.

bėjo, kad mažiems vaikams geriau 
ir patogiau lankyti mokyklą, esan-
čią šalia namų, nei važinėti į kitas 
mokyklas. Juolab kad mokyklinių 
autobusiukų grafikas derinamas 
prie bendro mokinių srauto - auto-
busiukas mažuosius namo parveš 
tik tada, kai baigsis pamokos vy-
resniesiems. ,,Vaikai pripratę prie 
mokyklos patalpų, prie tvarkos“, 
- kalbėjo R.Zorgevičienė, kuri vy-
lėsi, kad protingi ir išsilavinę tėvai 
šitai supras ir savo vaikų iš Ragu-
vėlės neišveš. Tiesa, ar Raguvėlės 
skyriaus vaikai iš tiesų bus išvežti, 
nėra žinoma, nes niekas iš tėvų, 
regis, dar nesikreipė į kitas moky-
klas, bent jau pareiškimų dėl vaikų 
perkėlimo nėra parašę.

Šiais mokslo metais Raguvėlės 
mokykloje veikė ir ikimokyklinku-
kų grupė, pastate įkurtas bibliotekos 
filialas. 

Jeigu neliks pradinio ugdymo 

skyriaus, net ir bibliotekos ateitis 
yra miglota. Mokyklos pastatą šildo 
UAB ,,Anykščių šiluma.“ Iš katili-
nės šiluma tiekiama tik mokyklai 
ir keliams butams. Didžioji dalis iš 
triaukščio Raguvėlės daugiabučio 
butų yra apleisti, patys raguvėliškiai 
skaičiavo, jog, regis, tik penkiems 
butams tiekiama šiluma. 

,,Šie metai bus labai baisūs arba 
tik baisūs“, - apie tai, jog reikia 
taupyti rajono biudžeto lėšas, aiš-
kino vicemeras D.Žiogelis. Ka-
dangi pradinio ugdymo skyriaus 
likimo rajono vadovai Raguvėlėje 
išspręsti negalėjo, gyventojų kalba 
pasisuko apie kitas miestelio pro-
blemas. R.Zorgevičienė dėstė, jog 
dėl Raguvėlės melioracijos šiemet 
kaimas nebuvo keltas, nes sausa, 
taigi problemos kol kas lyg ir nėra. 
Meras S.Obelevičius atkreipė dė-
mesį kad vandentiekio ir kanaliza-
cijos tinklų projektus ES finansuoja 
tik miesteliams, kuriuose yra per 2 
tūkst. gyventojų. ,,Pagal dabartinius 
reikalavimus iš Utenos apskrities 
gyvenviečių tik Didžiasalyje būtų 
galima atlikti tokį projektą“, - kal-
bėjo meras. 

Po susitikimo su raguvėliečiais 
vicemeras D.Žiogelis ir Troškūnų 
seniūnas Antanas Jankauskas išva-
žiavo apžiūrėti vieno labai netvar-
kingo gyventojo sodybos. Matyt, 
ruošėsi jį barti.

Priminsime, jog Raguvėlės pra-
dinio ugdymo skyrius yra paskutinė 
pradinė mokykla Anykščių rajone. 
Prieš dešimtmetį Raguvėlės pagrin-
dinė mokykla buvo viena didžiausių 
rajono pagrindinių mokyklų, tačiau 
metų metais tęsėsi kolektyvo riete-
nos ir mokykla buvo sunaikinta.

Anykščių rajone kitais mokslo 
metais dar bus savarankiškos trys 
pagrindinės mokyklos - Traupio, 
Debeikių ir Viešintų. Kurklių pa-
grindinė mokykla reorganizuojama 
į Anykščių A.Baranasuko pagrin-
dinės mokyklos Kurklių S.Kairio 
pagrindinio ugdymo skyrių.  

Raguvėlės gyventojai susitikime su rajono valdžia, matyt, vieni 
kitiems kalbėjo apie mažų mokyklų privalumus, nes priekaištau-
ti rajono vadovams, regis, nėra dėl ko.  

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius (kairėje)  raguvėliš-
kiams žadėjo, jog jei į  mokyklą ateis bent penki vaikai - pradinio 
ugdymo skyrius išliks.

Ant šio kreipimosi meras Sigutis Obelevičius užrašė: ,,Paliksi-
me“.  Autoriaus nuotr.

Kaip vertinate naujos rajono valdžios ,,šimtadienį”? 
Šią savaitę Anykščių rajono savivaldybė-

je vyks spaudos konferencija, kurios metu rajo-
no vadovai apžvelgs pirmąsias 100 savo darbo dienų.  
Kaip Jūs vertinate pirmąsias 100 šios kadencijos Anykščių rajono 
valdžios darbo dienų?

nežinioje: „vertinimas nei-
giamas. Tiktai pasivažinėjo 
kelionėse,o miestas apaugo pikt-
žolėmis. Tarybos nariai visi pozi-
cijoje, tai nėra prieš ką raudonuoti 
arba niekas nekritikuos,o mums tas 
pats.”

jo: „Dar Gališanką su Blazarėnu 
į konservatorius priimkite, ir bus 
choras.”

Petras: „Tako stebėtojo nėra ta-
ryboje.Vertinu puikiai !!!!”

Nepriekabiauju: „bet miestas 
labai apleistas. Žolėm apaugę net 
aplink savivaldybės pastatus, t.y. 
Jablonskio gatvėje. Tokių neiš-
vaizdžių gėlynų net neprisimenu. 
Gal tik prie koplyčios gražiai spal-
vingas. Labai jau Anykščiuose kai-
mu kvepia.”

Bitės vagia ir meluoja: „Kas 
vadovauja Komunaliniam? Tubio 
sąrašo brangiausias žmogus. Ką 
privalo daryti ištikimas sąraši-
nis? Visomis jėgomis, mintimis ir 
veiksmais siekti Tubio grįžimo į 
valdźią. Todėl ir stengiamasi viso-
kias būdais. PVZ - nenušienauta.”

gėda: „kas atsakingi už autobusų 
stoties teitorijos priežiūrą, nupjau-

kite piktžoles nuo Vienuolio ga-
tvės pusės. Miestą puošė gėlėmis, 
o prie autobusų stoties nei gėlytės, 
tik piktžolės.”

?: „o kodėl negali augti žolė? 
Gal tai kitiems gražu ir priimtina. 
Gal nėra kadastrinių matavimų ir 
žemės ruožas nepriskirtas nei vie-
nam valdytojui?”

Aldona: „Nesimato darbų. Tik 
gėlės ir kelionės. Darbų nėra, kur 
tikrai turėtų padėti žmonėms.”

M.Fergizienė: „Žurnalistai, pa-
klauskite: 1.Kada bus įkurta įmonė 
daugiabučiams administruoti ? 2. 
Kada pradės statyti kolumbariu-
mą.? 3. Kada Anykščiuose atsiras 
nakvynės namai ? PasiūlYkyte 
įkurti buvusioje bibliotekoje. 4. Jei 
būtų rinkimus laimėję valstiečiai, 
jie būtų įkūrę valgyklą ant ratų. 
Gal konservatoriai gali įkurti lab-
daros valgyklą, nes iš požeminių 
konteinerių nieko nebeiškrapštysi.
Tie, kurie maitinosi iš konteinerių, 
turės persikvalifikuoti : imti vogti 

iš parduotuvių, (tik ne po daug, kad 
nepasodintų). Alkani bus priversti 
traukti rankinę iš rankų einantiems 
iš parduotuvės. Atsakomybės jo-
kios. Policija sakys, kad tai maža-
reikšmiškumas , nes krepšyje buvo 
tik batonas ir pieno butelys.”

Aš: „Pirma reikia išgirst, kas ką 
nuveikė, tada ir vertint. Antra, val-
džia turi atsakyt, kodėl nėra suren-
kamas biudžetas, kiek pasiskolinta, 
už kokias palūkanas ir kokiam lai-
kotarpiui? Taip pat, ar šiais metais 
daugiau nebebus skolintasi? Labai 
svarbu pripažinti, kokios klaidos 
buvo padarytos ir kodėl? Kokių 
projektu laikinai bus atsisakoma ir 
kokie aplamai neišvys dienos švie-
sos?”

Esmė: „Valdžia dabar dar tik 
bando suprasti, ką reikės daryti su 
gauta valdymo valia, na ir atidirbi-
nėja pažadus tiems, kas rėmė rin-
kimų metu.”

UAB „Anykščių šiluma“ informacija

Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina rugpjūčio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

                    gyventojams – 6,29 ct/kWh

                    juridiniams asmenims – 6,98 ct/kWh

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

                    gyventojams – 7,28 Eur/m3

                    juridiniams asmenims – 8,08 Eur/m3
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MOZAIKA

horoskopai
AVINAS. Savaitės pradžioje 

smalsumas gali jus nuvesti labai 
toli, gal net pernelyg toli. Jei nega-
lite susilaikyti nuo abejotinų poel-
gių, bent jau būkite ypač atsargus. 
Antroje savaitės pusėje stebinsite 
aplinkinius savo nepaprastomis 
idėjomis. Vargu ar jos bus įgyven-
dintos, bet jūsų populiarumas ge-
rokai išaugs.

JAUTIS. Savaitės pradžioje su-
gebėjimas gražbyliauti padės jums 
savo pusėn pritraukti naujų šali-
ninkų. Nedvejokite, veikite ryžtin-
gai ir intuityviai - tai padės kopti 
karjeros laiptais. Antroje savaitės 
pusėje jums netikėtai atsivers to-
kios galimybės, kokių nė nedrįsote 
tikėtis.

DVYNIAI. Savaitės pradžio-
je sunkiai rasite bendrą kalbą su 

draugais ar kolegomis, užtat fi-
nansiniai reikalai klostysis puikiai. 
Savaitės viduryje imkitės darbų, 
reikalaujančių fizinės jėgos ir iš-
tvermės. Savaitgalį vis dar jausitės 
toks pat stiprus ir nepriklausomas, 
bet jau būsite dėmesingesnis arti-
miesiems.

VĖŽYS. Pirmomis savaitės die-
nomis venkite impulsyvių ir nepa-
matuotų sprendimų. Rizika nepa-
siteisins. Savaitės viduryje niekuo 
nepasikliaukite, ypač verslo ar 
kitais dalykiniais klausimais, vers-
kitės savo jėgomis. Tik savaitgalį 
verta praleisti su senais draugais.

LIŪTAS. Ar nejaučiate, kad 
jums užėjo niekuo nepagrįsto už-
sispyrimo laikotarpis? Jei galite, 
atidėkite visus svarbius reikalus. 
Ši savaitė jums nepalanki imtis ko 
nors rimto. Kuo labiau veršitės į 
priekį, tuo toliau būsite nublokštas 

atgal.
MERGELĖ. Į bėdą pakliuvu-

siam draugui verčiau padėkite pro-
tingu patarimu, nes jūsų paskolinti 
pinigai jam tikrai nepadės. Jei rasi-
te bendrą kalbą su kolegomis, visi 
kartu savaitės viduryje nuveiksite 
tikrai didelį darbą. Savaitgalį ne-
drybsokite namie, ilsėkitės akty-
viai.

SVARSTYKLĖS. Kiekvieno 
darbo imatės su tokiu nežabotu en-
tuziazmu, kad kitus tai net baugi-
na. Netrukus rasis prieštaraujančių 
jums kolegų. Ne kiekvienam pa-
tinka šitokia jūsų energija. Verčiau 
daugiau dėmesio skirkite šeimai ar 
mylimam žmogui, antraip santy-
kiai gali netikėtai pašlyti. Ketvirta-
dienį gali tekti apsispręsti dėl rim-
tos finansinės investicijos.

SKORPIONAS. Savaitės pra-
džioje būsite kaip niekad nereiklus 

sau ir kitiems. Galėtumėte puikiai 
praleisti laiką su draugais. Savaitės 
viduryje būkite atsargus - į jūsų 
gyvenimą bandys brautis seni ir 
negeidautini pažįstami, su kuriais 
jau manėte visiškai nutraukęs bet 
kokius santykius. Pasistenkite likti 
ramus savaitgalį, kai šeimos nariai 
demonstruos savo tariamą nepri-
klausomybę.

ŠAULYS. Viskas, ką darote, turi 
prasmę ir yra toliaregiškai supla-
nuota. Nepanikuokite dėl netikėtų 
pokyčių savaitės viduryje. Viskas 
tik į gera. Turite gerus šansus viską 
padaryti geriau ir greičiau už kitus. 
Nepaleiskite iniciatyvos iš savo 
rankų, kai savaitgalį reikės spręsti 
finansinius klausimus.

OŽIARAGIS. Netikėkite nie-
kuo, ką stebinančio išgirsite pirma-
dienį ar antradienį. Veikiausiai jus 
bando vedžioti už nosies. Antroje 

savaitės pusėje būsite linkęs išlai-
dauti. Niekam neskolinkite pinigų, 
juo labiau - geram draugui. Ketvir-
tadienį - didelė tikimybė įsimylėti.

VANDENIS. Pirmomis savaitės 
dienomis nepersistenkite bandyda-
mas padėti kitiems, ypač jei to jūsų 
niekas neprašė. Savaitės viduryje 
laikykitės toliau nuo svetimų pa-
slapčių - dėl jų tik bėdos turėsite. 
Galimos problemos šeimoje, tad 
skirkite artimiesiems daugiau dė-
mesio.

ŽUVYS. Pirmadienį pagaliau 
turėtų nusiristi nuo širdies jau kuris 
laikas jus slėgęs akmuo. Savaitės 
viduryje galimi nesusipratimai su 
partneriu, tad pasistenkite kalbėti 
ir elgtis ypač aiškiai ir nedvipras-
miškai. Jei turite draugą, šią savai-
tę švenčiantį savo gimtadienį, ne-
pamirškite jo pasveikinti, antraip 
tikrai įsižeis.

sprintas
Futbolas. Liepos 19-20 dieno-

mis centriniame Anykščių stadi-
one finišavo rajono futbolo lygos 
(ARFL) reguliarusis sezonas. A 
grupėje triumfavo „Penkiasdešimt“ 
ekipa, kuri 3:0 sutriuškino „Tera-
dentą“. Nugalėtojų gretose „hat-
tricku“ pasižymėjo M.Jurgelionis.

Antrąją vietą dėl prastesnio 
įmuštų/praleistų įvarčių santy-

kio užėmė „Kaimanų“ (Molėtai) 
komanda, rezultatu 6:2 įveikusi 
„Traupį“. Molėtiškių ekipoje su-
žibėjo G.Žvingys (2), N.Ulčickas 
(2), A.Minangas ir J.Surgintas. 
„Traupio“ neišgelbėjo T.Urbono ir 
Valeikio įvarčiai.

B grupėje pirmąją vietą iškovojo 
„Veteranai“, net 12:0 nepasigai-
lėję KKSC, kuri turėjo varžytis 
be raudoną kortelę užsidirbusio 
A.Švagždžio. „Geltonųjų“ puo-

limo lyderis R.Savickas įmušė 
5 įvarčius, D.Bugailiškis pelnė 
3, D.Petrusevičius, G.Šilaika, 
D.Stumbris ir M.Latatujevas - po 
vieną įvartį.

„Ukmergė“ 5:2 įveikė „Be šan-
sų“. „Mėlynieji“ pranašumą su-
sikrovė po M.Adomavičiaus (2), 
K.Kolosovo ir N.Rimeikos įvarčių. 
„Be šansų“ komandoje pasižymėjo 
D.Paurys ir L.Sudeikis. A grupės 
turnyrinė lentelė:  1. „Penkiasde-

šimt” 7 tšk. (įvarčių santykis +10), 
2. „Kaimanai“ 7 tšk. (+7), 3. „Trau-
pis“ 3 tšk. (-9), 4. „Teradenta“ 0 
tšk. (-8).B grupės lentelė: 1. „Vete-
ranai“ 7 tšk. (+19), 2. „Ukmergė“ 7 
tšk. (+9), 3. KKSC 3 tšk. (-17),  4. 
„Be šansų“ 0 tšk. (-11). ARFL ke-
tvirtfinalio poros: „Penkiasdešimt“ 
- „Be šansų“, „Kaimanai“ - KKSC, 
„Traupis“ - „Ukmergė“, „Teraden-
ta“ - „Veteranai“

Šaškės.Valdas Veršulis iškovojo 

Ramūno Karbauskio taurę. Anykš-
tėnas buvo pajėgiausias Kupiškyje 
vykusiame šaškių turnyre. Moterų 
įskaitoje anykštėnė Zita Sriubienė 
užėmė 4-ąją vietą.

Šventė. Šeštadienį, liepos 27-ąją, 
nuo 10 valandos Anykščių miesto 
parke vyks krepošinio 3x3 varžybos. 
Tą pačią valandą Anykščių bibliote-
koje prasidės šachmatų varžybos, o 
,,Nykščio namų“ konferencijų salėje 
- tarptautinis šaškių turnyras.   

KAM: šiais metais dėl tarnybos 
vengimo nubausti beveik 7 tūkst. 
vyrų 

Šiais metais dėl tarnybos kariuo-
menėje vengimo nubausti beveik 7 
tūkst. vyrų, pranešė Krašto apsau-
gos ministerija, remdamasi Karo 
prievolės komplektavimo tarnybos 
duomenimis.

Kasmet tokių asmenų vis dau-
gėja.

Ministerijos BNS pateiktais duo-
menimis, administracine tvarka 
2016 metais nubausti 270 tarnybos 
vengę prievolininkai, 2017 metais – 
5,5 tūkst., 2018 metais – 7,4 tūkst., o 
šiais metais – jau 6,8 tūkstančio. 

„Administracinę atsakomybę pra-
dėjome taikyti 2015 metais, atkūrus 
šaukimus į nuolatinę privalomą-
ją pradinę karo tarnybą“, – teigia 
KAM.

Šie asmenys gavo įvairių nuobau-
dų – nuo įspėjimo iki piniginės bau-
dos. Administracinė nuobauda už 
tarnybos vengimą neatleidžia nuo 
karo prievolininko pareigų. 

„2019 metais turime daugiau nei 
7,5 tūkst. asmenų vengiančių vyk-
dyti šaukimo procedūras ir Karo 
prievolės ir komplektavimo tarny-
bos nurodymus. Tačiau negalime 

tiksliai įvardyti, kiek iš jų yra pik-
tybiškai vengiančių ar tiesiog už-
miršusių, ar nežinojusių apie karo 
prievolę“, – rašoma BNS atsiųstame 
komentare.

Iš jų beveik 3,6 tūkst. karo prievo-
lininkų yra įtraukti į Ieškomų asme-
nų, neatpažintų lavonų ir nežinomų 
bejėgių asmenų žinybinį registrą.

KAM teigia, kad dėl likusių 3,9 
tūkst. šauktinių atliekami adminis-
tracinių nusižengimų tyrimai ir tikė-
tina, kad jie bus baudžiami adminis-
tracine tvarka. 

Kaip žurnalistams sakė Karo 
prievolės komplektavimo tarnybos 
Karo prievolės ir veiklos planavi-
mo skyriaus viršininkas majoras 
Evaldas Zelba, šiemet jau 6,8 tūkst. 
šauktinių buvo surašyti administra-
ciniais protokolai.

„Tai yra dalis jaunuolių, kurie pa-
prasčiausiai nepasižiūrėjo svetainė-
je karys.lt, kad jie yra šaukiami arba 
netinkamai suvedė savo duomenis į 
paieškos sistemą“, – teigė E. Zelba.

Dalis šauktinių nėra susipažinę su 
tvarka, kad jaunuoliai patys privalo 
pasižiūrėti, ar jie yra šaukiami. 

„Jeigu du kartus yra surašomos 
administracinės baudos, tada yra 
keliama baudžiamoji byla“, – kalbė-
jo E. Zelba.

Visuose Lietuvos rajonuose tar-
nybos vengiantys vyrai pasiskirsto 

maždaug vienodai. 
Šiemet į šauktinių sąrašus įtraukti 

31 tūkst. jaunuolių, kuriems 19–26 
metų. Iš jų į tarnybą įvairiuose Lie-
tuvos kariuomenės daliniuose bus 
pašaukti daugiau nei 3,8 tūkstančio.

Pernai buvo daugiau nei 10,7 
tūkst. asmenų, vengiančių atlikti 
nuolatinę privalomąją pradinę karo 
tarnybą. Iš jų Lietuvoje gyvenantys 
asmenys sudaro apie 20 procentų, o 
užsienyje – šiek tiek daugiau nei 60 
procentų.

KAM teigia, kad remiantis pra-
ėjusių metų statistika, daugiausiai 
šaukimo procedūrų vengia užsieny-
je gyvenantys vyrai.

„Tikimės jaunuoliai ir toliau rink-
sis tarnybą Lietuvos kariuomenėje 
savanoriškai ir nelauks, kol jie bus 
pašaukti“, – sako KAM.

Pasieniečiai įspėjo daugiau nei 
600 jaunuolių

Šiai metais pasieniečiai įspėjo 
daugiau nei 600 karo prievolės tar-
nybos vengusių vyrų, sako Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos (VSAT) 
atstovas Giedrius Mišutis. 

Čia yra tie visi šaukimo amžiaus 
piliečiai, kurie laiku neprisistato at-
likti savo prievolės ir vyksta per sie-
ną“, – BNS sakė G. Mišutis. 

Jis teigė, kad tokiais atvejais 
šauktiniai nėra sulaikomi ar kaip 
nors baudžiami. Pasieniečiai tik įtei-
kia šaukimą atvykti į karo prievolės 
centrą. Šiame šaukime nurodomos 
už tarnybos vengimą gresiančios 
sankcijos. 

„Dažniausiai jie (tarnybos ven-
giantys prievolininkai – BNS) net 
Lietuvoje gyvena, bet, aišku, yra ir 
gyvenančiųjų užsienyje. Tai dau-
giausiai jauni žmonės“, – teigė 
VSAT atstovas. 

Po įspėjimo jie gali tęsti kelionę į 
Lietuvą ar iš jos. 

Anot VSAT statistikos, šiais me-
tais iki liepos 12 dienos pasieniečiai 
įspėjo 610 karo prievolės vengian-
čių asmenų. Daugiausiai jų įspėjami 
oro uostuose. 

Gresia laisvės atėmimas
Karo prievolės įstatymas numato, 

kad šauktiniams nevykdant numaty-
tų pareigų gali būti skirta bauda nuo 
30 iki 140 eurų. 

Už neatvykimą į privalomąją pra-

dinę karo tarnybą gali būti baudžia-
ma 300 eurų siekiančia bauda.

O už šaukimo į privalomąją karo 
tarnybą vengimą – taikoma baudžia-
moji atsakomybė ir skiriama bauda, 
areštas arba laisvės atėmimas iki 
trejų metų.

Kaip pranešė KAM, šių metų ba-
landį Kauno apylinkės teismas išna-
grinėjo pirmąją baudžiamąją bylą 
dėl tarnybos vengimo.

Kauno apylinkės teismo atstovė 
Vaida Bytautė BNS sakė, kad priva-
lomosios karo tarnybos vengusiam 
1992 metais gimusiam Kėdainių ra-
jono gyventojui skirta 1 tūkst. eurų 
bauda.

Lietuvos moterų krepšinio 
rinktinė sužinojo varžoves Euro-
pos čempionato atrankoje

Vokietijos mieste Miunchene 
buvo ištraukti 2021 m. Europos mo-
terų krepšinio čempionato atrankos 
burtai, kurie Lietuvos rinktinę suve-
dė su Serbija, Turkija ir Albanija.

Europos čempionato atrankoje 
varžysis 33 komandos, o pirmeny-
bių šeimininkės Prancūzija ir Ispa-
nija iškart pateko į čempionatą.

Iš viso yra 9 atrankos grupės: 
šešios po keturias komandas ir trys 
grupės po tris. Atrankoje kiekviena 
rinktinė su kiekviena sužais po dve-
jas rungtynes namuose ir išvykoje. 
Į 2021 metų Europos čempiona-
tą pateks 9 grupių nugalėtojos ir 5 
geriausios antras vietas užėmusios 
komandos.

A grupė: Slovėnija, Graikija, Is-
landija, Bulgarija. B grupė: Švedija, 
Juodkalnija, Izraelis. C grupė: Rusi-
ja, Bosnija ir Hercegovina, Šveica-
rija, Estija. D grupė: Italija, Čekija, 
Rumunija, Danija.E grupė: Serbija, 
Turkija, Lietuva, Albanija. F grupė: 
Didžioji Britanija, Baltarusija, Len-
kija, G grupė: Belgija, Ukraina, Por-
tugalija, Suomija. H grupė: Vengri-
ja, Slovakija, Nyderlandai. I grupė: 
Latvija, Kroatija, Vokietija, Šiaurės 
Makedonija.

2021 metų Europos čempionato 
komandos paaiškės per tris langus: 
2019 m. lapkritį, 2020 m. lapkritį ir 
2021 m. sausį/vasarį.

Europos komandos nedalyvaus 
FIBA olimpinio turnyro atrankinėse 

varžybose, nes šešios Europos ko-
mandos, kurios dalyvaus olimpia-
doje, paaiškėjo per 2019 m. Europos 
čempionatą.

Premjeras su prezidentu aptarė 
Vyriausybės formavimą

Ministras pirmininkas Saulius 
Skvernelis pirmadienį su prezidentu 
Gitanu Nausėda aptarė atnaujintos 
Vyriausybės formavimą.

Po beveik pusvalandį trukusio 
susitikimo prezidento ir premjero 
atstovai situacijos detaliau neko-
mentavo.

G. Nausėdai pradėjus eiti prezi-
dento pareigas, Vyriausybė jam grą-
žino įgaliojimus. 

Atnaujintą Vyriausybę valdantieji 
„valstiečiai“ sutarė formuoti kartu su 
„socialdarbiečiais“, „tvarkiečiais“ ir 
Lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniš-
kų šeimų sąjungos atstovais. 

Prezidentas turės patvirtinti nau-
josios Vyriausybės sudėtį.

Susitikęs su Seimo frakcijoms, 
premjeras antradienį turėtų pasiti-
krinti pasitikėjimą Seime.

Šiuo metu „valstiečiai“ formaliai 
kontroliuoja 12 iš 14 ministerijų 
veiklą, dar du portfelius turi „soci-
aldarbiečiai“.

Pagal naują sutartį, koalicijos par-
tneriams iš viso priklauso penkios 
ministerijos.

Kenijoje dėl kyšininkavimo 
areštuoti finansų ministras ir keli 
kiti pareigūnai

Kenijos finansų ministras Henry 
Rotichas (Henris Rotichas) ir keli 
kiti Finansų ministerijos pareigūnai 
pirmadienį buvo areštuoti dėl kalti-
nimų korupcija bei sukčiavimu, su-
sijusių su daugelio milijonų dolerių 
(eurų) vertės projektu statyti dvi di-
deles užtvankas, pranešė policija.

„Jie dabar sulaikyti ir laukia, kol 
bus nuvežti į teismą“, – naujienų 
agentūrai AFP sakė policijos virši-
ninkas George'as Kinoti (Džordžas 
Kinotis).

Jis pridūrė, kad kaltinamieji į 
policiją prisistatė patys vyriausia-
jam prokurorui Noordinui Haji 
(Nurdinui Hadžiui) nurodžius juos 
areštuoti.
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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.

įvairūs

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Kita

Jauna vilniečių šeima nori išsi-
nuomoti ilgam laikui 2-3 kamba-
rių butą Anykščių mieste. Laukia 
pasiūlymų. 

Tel. (8-607) 91699.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų didi-

nimas, galvutės
mūrijimas, skardinimas, židi-

nių statyba. 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.

Nestandartinių  įrenginių projektavimo įmonei 
uab „Techninis projektas“ reikalingi: 

ŠalTkalViai-SuRiNkĖJai
Darbo pobūdis: įrengimų surinkimo, priežiūros ir  remonto darbai.
Reikalavimai: brėžinių skaitymas.
Privalumai: atsakingumas, pareigingumas, darbo patirtis.

ElEkTROTECHNikai
Darbo pobūdis: elektros įrenginių montavimo, priežiūros 
ir remonto darbai.
Reikalavimai: elektrotechninis išsilavinimas (ar studijuojantis).
Privalumai: atsakingumas, pareigingumas, darbo patirtis.

kontaktinis telefonas: 8- 699- 64470
CV siųsti: info@tprojektas.lt 

adresas: Paliūniškio g. 1, Panevėžys

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

Įvairų mišką su žeme arba biržes 
išsikirsti. Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-687) 23618.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Brangiai miškus: jaunus, malki-
nius ir brandžius. Žemę apaugu-
sią medžiais ar krūmais. 

Tel. (8-615) 16617.

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Sutvarko dokumentus, ap-
moka notaro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

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.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Liepos 25 d. (ketvirtadienį) prekiaus Kaišiadorių ra-

jono paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, 
raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradedančiomis 
dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 
8-616 50414). 

Viešintose 11.20, Didžiuliškėse 11.25, Padvarninkuose 
11.30, Andrioniškyje 11.35, Piktagalyje 11.45, 
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 
12.00, N. Elmininkuose 12.15, Elmininkuose 12.20, 
Čekonyse 12.30, Debeikiuose 12.35, Varkujuose 12.45, 
Svėdasuose (prie turgelio) 13.00, Auleliuose 13.10, 
Mačionyse 14.20, Burbiškyje 14.30, Katlėriuose 14.40, 
Pašiliuose 14.45, Skiemonyse 14.55, Staškuniškyje 
15.15, Kurkliuose 15.25, Šlavėnuose 15.35, Ažuožeriuose 
15.55, Pagiriuose 16.00, Dabužiuose 16.05,Janušavoje 
16.15, Pienionyse 16.20, Repšėnuose 16.25, Traupyje 
16.30, Laukagaliuose 16.35, Troškūnuose 16.45, 
Mileikiškiuose 16.50, Juostininkuose 16.55, Titeikiuose 
17.00, Kirmėliuose 17.05.

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

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

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

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

VIŠTOS VIŠTAITĖS .
LIEPOS 25 (ketvirtadienį) prekiausime 

"Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėslio-
siomis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėju-
siomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur).
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiauši-
niais 10 vnt.-1 Eur.

Spec. lesalai. Jei  vėluosime, prašome 
palaukti. 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.

Nekilnojamas turtas

Utenoje, pusę namo, garažą, pir-
tį, 7 a žemės. Vidus naujai remon-
tuotas, privestos komunikacijos. 
Netoli stoties.

Tel. (8-619) 35727.

Du: 1,3621 ha ir 7,0318 ha žemės 
ūkio paskirties sklypus Bebarzdžių 
k., Anykščių r. Kaina už 1 ha  - 3000 
Eur. Galima derėtis. 

Tel. (8-613) 37719, Antanas.

2 kambarių butą Troškūnų m., 
Anykščių r., Butas tvarkingas, 
pigus šildymas, pakeisti langai. 
Kaina 4200 Eur.

Tel. (8-671) 75211.

Kuras

Malkas kaladėmis, pristatymo 
kiekis 7 erdm., taip pat 3 m ilgio 
rąsteliais, pristatymo kiekis 30-60 
erdm.

Tel. (8-656) 01913.

Pasirūpinkite dabar! Medžio pju-
venų briketai. Pristato. 

Tel. (8-679) 83487.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas - kaladėmis, trimetres, 
skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Statybų organizacijai reikalinga sąmatininkė. 
atlyginimas 1500 Eur. 

Tel. (8-681) 11675.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuo-
tojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2019 m. liepos 25 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.



2019 m. liepos 23 d.IŠ ARTI

oras

+24

+13

liepos 23 d. - pilnatis
mėnulis

šiandien

liepos 25 d.

liepos 26 d.

liepos 24 d.

vardadieniai

Apolinaras, Romula, 
Tarvilas, Gilmina, Brigita, 
Roma, Saidas, Saida.

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

Jokūbas, Kargaudas, Aušrinė, 
Kristoforas, Kristupas.

Joakimas, Ona, Daugintas, 
Eigirdė, Jokimas, Anna, 
Aneta, Ana.

liepos 24 - 26 d. - delčia


