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AKCIJA!

Taupus moka mažiau!
Užsisakę ,,Anykštą“ 2020 - iesiems metams mokėkite 

tik už 11 mėnesių - vieno mėnesio prenumeratą gausite 
dovanų. 

(Akcija galioja iki rugpjūčio 31 dienos)

Už projektuotojų darbo broką 
sumokės savivaldybė Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Pernai balandį  dar Kęstu-
čio Tubio komandos pradėtą 
Anykščių miesto apžvalgos 
aikštelės ir pėsčiųjų bei dvira-
čių tako Šventosios upės tako 
dešiniajame take projektą lydi 
daugybė broko ir įtarimų ke-
liančios sutartys dėl papildomų 
projekto darbų. Šios kadenci-
jos valdantieji skaičiuoja, kad 
1 mln. 89 tūkst. eurų vertės 
projektas papildomai pareika-
laus dar 100 tūkst. eurų.

Žmonės nesupranta, kam prie Šventosios upės reikėjo statyti betonines sienas.

Ginklininkai gavo paramą verslui

Šiemet Anykščiuose šovinių gamyba užsiimanti UAB ,,Zala 
Arms“ sulaukė reikšmingos paramos. Eksporto didinimo projek-
tui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrovei skirta 
45 tūkst. eurų, taip pat antrus metus iš eilės anykštėnų projektas 
laimėjo Užimtumo tarnybos Vietinių užimtumo iniciatyvų pro-
jektų atrankoje ir gavo 45 tūkst.490 Eur finansinę paramą.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

UAB ,,Zala Arms“ direktorius Valdas Žala sakė, kad dalyvavi-
mas užsienio parodose iš bendrovės reikalauja papildomų inves-
ticijų gaminiams sertifikuoti.

Už Užimtumo tarnybos skir-
tą paramą bendrovė šiais metais 
turi sukurti dar tris darbo vietas.  
Dvi iš jų turi būti skirtos neįga-
liesiems. Planuojama įdarbinti du 
metalinių gaminių surinkėjus bei 
šaudmenų bandytoją. ,,Šią savai-
tę vykstame į Čekiją įsigyti šau-
dmenų testavimo įrangos. Taip 
pat perkame du  ginklų taisymo 
įrenginius, iš kurių viena bus 

skirta lygiavamzdžiams, o kita 
graižtviniams ginklams. Turime 
labai daug užsakymų, darbuoto-
jai dirba dviem pamainomis“, - 
sakė V.Žala.

UAB ,,Zala Arms“ direktorius 
V.Žala sakė, kad bendrovės dar-
buotojai šiuo metu per mėnesį 
gauna 600 - 700 Eur dydžio atly-
ginimus, tokias algas žadama pa-
siūlyti ir naujiems darbuotojams.

Festivalis. Tęsiasi šv. Mato 
Tarptautinis vargonų muzikos 
festivalis. Rugpjūčio 10 dieną 20 
valandą Anykščių šv. Mato bažny-
čioje - Stanislav Kalinin (vargo-
nai, Ukraina). Rugpjūčio 11 dieną 
10 valandą Kavarsko bažnyčioje 
- Lolita Liamo (vargonai, Lie-
tuva), Simona Liamo (sopranas, 
Lietuva).

Skenduolis. Svėdasų seniū-
nijos Narbūčių kaimo ežere pir-
madienio rytą po keturių dienų 
paieškų rastas nuskendusio vyro 
kūnas. Praėjusį ketvirtadienį žve-
jys atvažiavo prie ežero ir, palikęs 
automobilį, išplaukė. Buvo gautas 
pranešimas, kad jis galėjo nuskęs-
ti. Ugniagesiai vykdė 1979 metais 
gimusio vyro paiešką, bet keturias 
dienas jo kūno rasti nepavyko. 
Pirmadienį ežere rastas plūdu-
riuojantis vyro lavonas.

Ramu. Iki rugpjūčio 2-osios 
nuo vilkų nenukentėjo nė vienas 
Anykščių rajono ūkininkų gy-
vulys. Ankstesniais metais tokiu 
laiku jau būdavo skaičiuojamos 
dešimtys sudraskytų avių, o per 
sezoną pastaraisiais metais vilkai 
papjaudavo apie 100 mūsų krašto 
ūkininkų avių.

Paroda. Rugpjūčio 2 dieną LR 
Seimo II rūmų parodų galerijoje 
buvo atidaryta Seimo nario Anta-
no Bauros globojama paroda ,,Iš-
manusis miestas“.  Parodą atidarė 
pats Seimo narys Antanas Baura 
ir projekto ,,Išmanusis miestas“  
koordinatorės  - Ligita Mažeikie-
nė bei anykštėnė Kotryna Gasiū-
naitė.

Premjera. Liepos pabaigoje 
muzikos grupė ,,Kiti Kambariai“, 
kurios vokalistas yra anykštėnas  
Žilvinas Sebeika, pristatė naują 
kūrinį ,,Tu - kaip kava“. Grupėje 
muzikuoja buvę ,,Foje“ nariai.

Gaisras. Rugpjūčio 4 dieną 
Kavarsko seniūnijos  Dabužių 
I kaime degė kombainas ,,John 
Deer 0175“. Per gaisrą išdegė va-
riklio skyrius ir apdegė apie 1,5 
kubo nukultų žirnių.

Buvo kita upės 
šienavimo kaina

Daugiausia 
pinigų išleido 
automobiliams 
išlaikyti

Elena 
Skorulskienė: 
„Duoda dievulis 
sveikatos, tai ir 
krutu“

Mokestis - neteisingas
Vytautas GRUZINSKAS, 

įmonės savininkas:
,,...Manau, ekologiniu mokes-

čiu norima tik surinkti daugiau 
mokesčių. Problemos jis neiš-
spręs, o naujų pridarys.  ..“
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Temidės svarstyklės

spektras

Transporto priemonės išlaiky-
mas per pusmetį Seimo nariui, 
,,valstiečiui“ Antanui Baurai atsiė-
jo 2 tūkst.120 Eur. 

Konservatorius Sergejus Jo-
vaiša šioms reikmėms išleido  2 
tūkst.266 Eur.

Transporto priemonių išlaikymo 
išlaidos visą laiką užima didžiausią 

Daugiausia pinigų išleido automobiliams 
išlaikyti

Pirmąjį metų pusmetį Seimo nariai parlamentinėms reikmėms 
išleido 633 tūkst. eurų – tai yra 49 tūkst. eurų daugiau nei pernai 
per tą patį laikotarpį. Didžiausias sumas jie skyrė savo automobilių 
eksploatavimui, techninei priežiūrai ir remontui bei suvenyrams, 
rodo Seimo Etikos ir procedūrų komisijos paskelbti duomenys.

parlamentinei veiklai skirtų lėšų 
dalį.

Kaip  rodo ataskaita, vis daugiau 
pinigų Seimo nariai ima skirti su-
venyrams. A.Baura per pirmąjį šių 
metų pusmetį suvenyrams išleido 
920 Eur, tiesa, S.Jovaiša - tik 158 
Eur.

Už parlamentinei veiklai skirtas 

lėšas ,,valstietis“ A.Baura ypač 
mėgo pirkti gėles - joms įsigyti 
išleido 244 Eur, konservatorius 
S.Jovaiša gėlių pirko už 145 Eur.

A.Baura šiemet transporto prie-
monės nuomai ekskursijai į Seimą 
išleido 936 Eur , o S.Jovaiša 384 
Eur skyrė pirkti knygoms.

Per mėnesį parlamentarai įvai-
rioms su jų veikla susijusioms 
išlaidoms gali skirti apie 1 tūkst. 
eurų.

Iš viso sausio - birželio mėne-
siais A.Baura išleido 5 tūkst.449 
Eur, S.Jovaiša - 5 tūkst.572 Eur.

-AnYkŠTA

Seimo narys Antanas Bau-
ra šiemet organizavo 936 
Eur kainavusią ekskursiją 
į Seimą.

Ferdinandas Jakšys: ,,Neišreikši 
atsakomybės be džiaugsmo“

Viena iš sekamiausių socialiniuose tinkluose 
anykštėnių šlovės nesivaiko

Skausmingi koalicijų gimdymai

Išleistas naujas žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ numeris

Smurtas. Rugpjūčio 2 die-
ną  (laiko neatsimena) Debei-
kių seniūnijos Aknystų kaime, 
Dvaro g., išgertuvių metu, tarp 
moters (g. 1994 m.) (nustatytas 
2,33 prom. girtumas) ir vyro 
(g. 1985 m.) (nustatytas 2,13 
prom. girtumas) kilo žodinis 

konfliktas, sugyventinė kumščiu 
trenkė sugyventiniui į veido sri-
tį. Moteris sulaikyta ir uždaryta 
į areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Konfliktas. Rugpjūčio 2 die-
ną  (laiko neatsimena) Debeikių 
seniūnijos Aknystų kaime, Dvaro 
g., išgertuvių metu, tarp prane-
šėjos (nustatytas 2,33 prom. gir-

tumas) (g. 1994 m.) ir jos sugy-
ventinio (nustatytas 2,13 prom. 
girtumas), (g. 1985 m.) kilo žo-
dinis konfliktas, kurio metu vyras 
abiem rankomis suėmė moteriai 
už kaklo ir ją smaugė. Vyras su-
laikytas ir uždarytas į areštinę. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Skausmas. Rugpjūčio 4 dieną, 
apie 12.15 val.,  Anykščiuose, 

Šaltupio g., vyras (g. 1972 m.), 
būdamas apsvaigęs nuo alko-
holio (nustatytas 1,75 promi-
lių girtumas), kilusio konflikto 
metu smurtavo sugyventinės (g. 
1978 m.) atžvilgiu, sukeldamas 
nukentėjusiajai fizinį skausmą. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Buvęs Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direkto-
riaus pavaduotojas Ramūnas Bla-
zarėnas prisiminė, jog Šventosios 
upės vagos šienavimo paslauga 
pirkta ir 2017 metais.

„Prieš miesto šventę buvo atlik-
tas viešasis pirkimas. Laimėjo fir-
ma, kuri pasiūlė Šventosios upės 
vagą nušienauti už 10 tūkst. eurų“, 
- „Anykštai“ sakė R.Blazarėnas. 
Tačiau 2017- ųjų vasaros vidu-

ryje stipriai lijo, pakilo Švento-
sios vanduo, žolės mažai matėsi 
ir buvo nuspręsta prieš miesto 
šventę upės nešienauti, o šventei 
praėjus lyg ir nebebuvo prasmės 
užsiimti upės tvarkymu. Taigi, tie 
10 tūkst. eurų liko nepanaudoti.

Pasak  R.Blazarėno, 2017- ųjų 
metų upės šienavimo paslaugos 
kaina buvo akstinas pirkti valdiš-
ką amfibiją-šienapjovę. ,,Jeigu iš 
tiesų upės šienavimas kainuoja tik 

Buvo kita upės šienavimo kaina Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Paskutinių savaičių svarbiausia Anykščių atrakcija tapęs Šven-
tosios upės šienavimas baigėsi. Samdytas verslininkas kiek pra-
valė Šventosios upės vagą, o komunalininkai išvežė upės žoles į 
kompostavimo aikštelę. Šių metų upės šienavimo paslauga, ko-
munalininkų teigimu, turėtų kainuoti 1500-2000 eurų.

Prieš dvejus metus už  Šventosios upės vagos šienavimą planuo-
ta sumokėti 10 tūkst. eurų.

1,5-2 tūkst. eurų, sutinku, kad am-
fibijos pirkimas nėra racionalus 
sprendimas“, - pripažino dabar-
tinės kadencijos Anykščių rajono 
tarybos narys.

Priminsime, jog Anykščių savi-
valdybė už beveik 75 tūkst. eurų 
nusipirko amfibiją-šienapjovę, 
kurios šiemet taip ir neprivertė 
dirbti.

Pasai. Estijos užsienio reikalų 
ministerija pirmadienį pareiškė priė-
musi sprendimą nepripažinti Rusijos 
Federacijos pasų, po balandžio 24-
osios išduotų Donecko ir Luhansko 
sričių gyventojams, jei šie gyventojai 
anksčiau nebuvo Rusijos piliečiai. 
Ministerijos spaudos tarnyba nurodė, 
kad „sprendimas įsigalioja iškart“. 
„Estų sprendimas yra atsakas į šių 
metų balandį Rusijos Federacijos 
prezidento pasirašytą įsaką Donecko 
ir Luhansko sričių gyventojams supa-
prastinta tvarka suteikti Rusijos pilie-
tybę“, – sakė užsienio reikalų minis-
tras Urmas Reinsalu. Jis pabrėžė, kad 
pirmadienio sprendimu išreiškiamas 
principingas tokių Rusijos veiksmų 
pasmerkimas. Anksčiau Estija priė-
mė sprendimą nepripažinti Rusijos 
Federacijos pasų, išduotų Krymo ir 
Sevastopolio gyventojams po 2014 
metų kovo 18 dienos, jei šie žmonės 
anksčiau nebuvo Rusijos piliečiai.

Susitarimas. Baltarusija ir Eu-
ropos Sąjunga susitarimą dėl vizų 
režimo supaprastinimo gali pasira-
šyti šių metų rudenį, baigdama savo 
diplomatinę misiją Minske sakė ES 
atstovybės vadovė Andrea Wictorin. 
„Tiksli data dar nepaskirta, bet juk 
turiu palikti kokio nors darbo savo 
įpėdiniui. Esu tvirtai įsitikinusi, kad šį 
dokumentą mes pasirašysime“, – pa-
žymėjo pasiuntinė. Ji taip pat neatme-
tė galimybės, kad sudaryti šio susitari-
mo į Minską gali atvykti ES užsienio 
politikos vadovė Federica Mogherini. 
Anksčiau ji sakė, kad susitarimą dėl 
vizų režimo tarp Baltarusijos ir ES 
supaprastinimo planuojama pasirašy-
ti iki 2020 metų vasario 2 dienos, kai 
įsigalios ES vizų kodekso pakeitimai. 
Pagal pakeitimus Šengeno vizos kai-
na padidės nuo 60 iki 80 eurų.

Dujos. Į Klaipėdą ketvirtadie-
nį turėtų atplaukti naujas nedide-
lis suskystintųjų gamtinių dujų 
(SGD) krovinys iš Rusijos Vysoc-
ko uosto. Portalų marinetraffic.com 
ir myshiptracking.com duomenimis, 
didžiausios privačios Rusijos dujų 
bendrovės „Novatek“ krovinį gabe-
nantis dujovežis „Coral Fungia“ šiuo 
metu stovi netoli Lietuvos krantų. 
SGD terminalo operatorės „Klaipė-
dos naftos“ komunikacijos vadovė 
Orinta Barkauskaitė BNS teigė, 
jog rugpjūčio 8 dieną „Coral Fungia“ 
turėtų atgabenti apie 10 tūkst. kubų 
SGD krovinį. Remiantis „Klaipėdos 
naftos“ dujovežių grafiku, rugpjūtį iš 
viso numatyti du dideli dujovežiai, 
plukdantys vidutiniškai apie 140 
tūkst. kubų dujų, ir trys laivai, įpras-
tai gabenantys po 10 tūkst. kubų 
SGD. Vienas didelis dujovežis jau 
atplaukė rugpjūčio pradžioje. 

Mėsa. 2018 metais 67 proc. Es-
tijos gyventojų suvartotos mėsos 
buvo vietinės gamybos. Geriausiai 
apsirūpinta jautiena, blogiausiai – 
paukštiena, skelbia Estijos statisti-
kos departamentas. Pernai Estijoje 
pagaminta 76,9 tūkst. tonų mėsos, iš 
jų 41,9 tūkst. tonų kiaulienos, 19,3 
tūkst. tonų paukštienos, 12,5 tūkst. 
tonų jautienos. Palyginti su 2017-ai-
siais, visa mėsos gamyba šalyje pa-
didėjo 4 proc., tačiau išliko mažesnė 
už vidutinę per pastarąjį dešimtmetį. 
Pernai sumenko tik paukštienos ga-
myba – 5 procentais. Mėsos ir jos 
produktų importą Estija praėjusiais 
metais padidino 19 procentų. Nors 
eksportas taip augo, skirtumas tarp 
eksporto ir importo rodiklių pastebi-
mai padidėjo – importas beveik 1,5 
karto pranoko eksportą.

-Bns

„Kad įstaiga gyvuotų, vien atly-
ginimams reikia 260 tūkst., gal net 
300 tūkst. eurų. Tai mes turime už-
sidirbti tuos pinigus“, – sakė jis.

Kaip jau anksčiau skelbė 

,,Anykšta“, Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis 120-ąjį gimtadie-
nį švenčia prislėgtas finansinių 
sunkumų, nuo 360 tūkst. iki 200 
tūkst. eurų sumažėjus valstybės 

,,Siauruko“ darbuotojai gali likti be atlyginimų
VšĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis abejoja net dėl arti-

miausios savo ateities. Įstaigos direktorius Mindaugas Jucevičius 
naujienų agentūrai BNS sakė, kad kol kas neaišku, kaip įstaiga 
išsivers iki metų galo, nežinia, kaip reikės išmokėti atlyginimus 
darbuotojams.

dotacijai.
Dirbdamas pilnu pajėgumu, 

„Siaurukas“ galėtų generuoti 150 
tūkst. eurų pajamų ir, pasak M. Ju-
cevičiaus, to užtektų tik minimaliai 
išlaikyti visą infrastruktūrą, bet ne-
pakaktų tolesnėms investicijoms.

Všį ,,Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“ dalininkės yra Susi-
siekimo ministerija bei Anykščių 
rajono savivaldybė. Susisiekimo 
ministerija ragina Anykščių rajono 

savivaldybę šios įstaigos dalinin-
kėmis priimti Panevėžio miesto bei 
Panevėžio rajono savivaldybes, ta-
čiau kol kas konkrečių sprendimų 
šiuo klausimu nepriimta.

Anot M.Jucevičiaus, šią vasarą 
ypač populiarūs „Siauruko“ reisai 
iš Anykščių į Rubikius - kartais 
važiuoja net šešių vagonų ilgio 
traukinys.

-AnYkŠTA
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Planus gali 
koreguoti 
rinkimai

Sergejus JOVAIŠA, Seimo
narys:

- Mokestis neišvengiamas, jis 
yra praktiškai visoje Europoje. 
Man teko gyventi Vokietijoje, ten 
skaičiuojama nuo automobilio ga-
lingumo, gyventojai mokesčio po-
reikį suprato.

Jei toks mokestis ir atsiras, jis iš 
pradžių, ko gero, bus pats neskaus-
mingiausias. Gal tik naujai įveža-
miems taršiems automobiliams. 

Anykščiai ne Vilnius – paspirtuku neatvažiuosi
Vyriausybė prakalbo apie ketinimus nuo kitų metų apmokes-

tinti automobilius. Nors teigiama, kad planai dar nėra konkretūs, 
bet svarstoma, kad mažiausias mokestis taršiais įvardijamiems 
automobiliams, išmetantiems 130 g/km CO2, galėtų būti 20 eurų 
per metus ir didėti proporcingai pagal taršos lygį. Nors mokestis 
įvardijamas kaip „taršių“ automobilių, bet, pagal pasirinktą 130 
g/km CO2 išmetimų lygį, jį mokėti tektų už didžiąją dalį šalyje 
važinėjančių automobilių. Mokestis, pagal skelbtus planus, galio-
tų ne tik naujai įsigyjamiems po mokesčio įvedimo, bet ir iki jo 
įvedimo eksploatuojamiems automobiliams.

„Anykšta“ klausia – kaip vertinate automobilių mokesčio įve-
dimo reikalingumą? Ar jis sumažintų taršą? Ar mokestis paska-
tintų Jus atsisakyti automobilio arba įsigyti mažiau taršų, nau-
jesnį automobilį?  

Prieš rinkimus valdžia bijos imtis 
drastiškesnių ribojimų, prieš rinki-
mus valdžia visada daugiau duoda 
negu atima. Bet įvestas mokestis 
gali būti tik pradžia. Jei jie dar kartą 
ateitų į valdžią, mokestis gali būti 
drastiškai pakeltas. Vienareikšmiš-
kai taip manau. Bet šiuo metu jie 
parodytų, kad rūpinasi situacija ir 
padarytų neskausmingai. Žmogus, 
pirkdamas naują taršų automobilį 
bus pastatytas prieš faktą, kad teks 
susimokėti.

20 eurų metams – mokestis juo-
kingas, bet jis gali būti tik pradžia, 
visuomenės reakcijos tyrinėjimas. 
Manau, norima pamatyti, ar žmo-
nės protestuos, ar tyliai susitaikys. 
Pradedant tokiu mažu mokesčiu, 
nemanau, kad būtų didelių priešta-
ravimų, o valdžia sakys, kad mes 
įvedėm, parodėm Europai, kad yra 
mokestis. O ir biudžetas dėl tokio 
dydžio mokesčio ypatingos naudos 
nepajus. Mizeris tik bus. Taigi jei 
jau daryti, reikia daryti rimtai, su 
ilgom diskusijom, kad mokestis 
būtų sąžiningas ir naudingas. Ne-
manau, kad tai dabar įvyks. Skver-
nelio vyriausybė ne kartą yra tyrusi 
visuomenės nuomonę, dar nesiim-

dama priemonių, tik paskelbdama, 
kad tokia priemonė gali būti. Mes 
apie tokį mokestį jau esame girdėję 
bemaž prieš dvejus metus. Tuojau 
viešojoje erdvėje kilo sambrūzdis 
ir stojo ilga tyla. Dabar, kai paža-
dų yra labai daug, lėšų reikia, tai 
tarsi biudžetą galima surinkti iš 
taršos mokesčio. Kadangi jie pa-
skelbė – jie padarys. Bet padarys 
nereikšmingą, bus pasiruošimas 
ateičiai. Valdžios atsargumui paly-
ginti, galiu pateikti pavyzdį bendro 
mokesčio nuo visų asmens paja-
mų. Jo taip pat nesiryžta įvesti. Tai 
būtų žymiau naudingesnis ir teisin-
gesnis mokestis. Taigi yra dalykų, 
kaip biudžetą galima pastiprinti, 
bet politinės valios, manau, neuž-
teks. 

Dar daug 
neatsakytų 
klausimų

Saulius RASALAS, Anykščių 
rajono tarybos narys:

- Seniai „persirgau“ taršių auto-
mobilių meile, kuria nelabai ilgai ir 
sirgau. Man pakankamai daug ne-
aiškumų, pavyzdžiui, kaip būtų, jei 
automobilis stovi nenaudojamas, 
nevaromas jokiai techninei apžiū-

rai - tada reikės mokėti, ar ne? 
Man įdomu, ar neprigalvos ko-

kių išimčių kaimo gyventojams, 
miesto gyventojams ar kam dar? 
Yra daug neaiškumų, paskatinimas 
įsigyti kitą, mažiau taršų automo-
bilį, abejoju, ar bus veiksmingas. 
Jis ypač nesuveiks, jei atsiras ko-
kių nors išimčių, nes doras lietuvis 
jau nuo tarybinių laikų žinodavo, 
kad galima išsiskirti su žmona tam, 
kad turėtum du nekilnojamojo tur-
to vienetus (kalba juokaudamas, - 
red. pastaba).

Tam tikrą rezultatą, laikui bė-
gant, mokestis duotų. Nes pirkda-
mas automobilį žmogus ims skai-
čiuoti – gal užteks ir mažesnio, gal 
labiau apsimoka pirkti kitą? Bet šie 
argumentai ne visus paveiks. 

Mokestis - 
neteisingas

Vytautas GRUZINSKAS, 
įmonės savininkas:

- Pagalvokit, pavyzdžiui, koks 
pensininkas automobilį vairuoja 
tik vasarą, nuvažiuoja kelis šimtus 
kilometrų per metus. Kitas žmogus 
gal ir šimtą tūkstančių per metus 
nuvažiuoja, o mokės tiek pat, kiek 
ir tas pensininkas, nuvažiuojantis 
kelis šimtus kilometrų. 

Ir dabar mokame didelius mo-
kesčius už kurą. Nepaskysiu dabar 
tiksliai kiekio, bet ar ne 40 procen-
tų kuro kainos sudaro mokesčiai. O 
įmonės dar papildomus mokesčius 
moka už taršą. Gal tada reikėtų 
nuimti tą dalį mokesčio nuo kuro, 
kurią mokame? 

Automobilis – būtinybė. Jei 
staiga žmogus susirgo, kol atva-
žiuos greitoji medicininė pagalba, 
žmogus belaukdamas gali numirti. 
Būna tokių atvejų, kai turi pagalbą 
suteikti kuo greičiau, kai lemia ke-
lios minutės. Todėl ne dėl malonu-
mo daug kas turi automobilius, o 
ypač kaimuose. Dabar, rašoma, dar 
labiau sumažės autobusų maršrutų, 
tai kuo kaimo žmogus gali pasiek-
ti miestą, darbą? Darbų kaimuose 
labai nedaug. O už kokius pinigus 
gali kaimo žmogus ar pensininkas 
įsigyti naują automobilį? Visi nori 
važinėti naujais automobiliais, aš 
pats su malonumu važinėčiau nau-
ju automobiliu. 

Dotacijos už įsigyjamus netar-
šius automobilius taip pat proble-
mos neišspręs. Man atrodo, kad 
įstatymus kuriantys nelabai su-
pranta situaciją. Vilniuje į darbą 
galima nuvažiuoti paspirtuku, o 
čia, ypač žiemą, kaip be automo-
bilio atvažiuoti, o ypač jei gyveni 
ne mieste? 

Sumokėjus mokestį tarša suma-
žės? Neverta to mokesčio įvedinė-
ti. Dabartiniai nauji automobiliai 
išmeta mažiau teršalų, bet buvo 
rašyta, kad gamintojai buvo sukū-
rę apgaudinėjimo technologiją, kai 
tikrinami automobiliai išmesdavo 
mažiau teršalų nei iš tiesų. Todėl 
negali sakyti, kad nauji neteršia. 
Manau, ekologiniu mokesčiu nori-
ma tik surinkti daugiau mokesčių. 
Problemos jis neišspręs, o naujų 
pridarys.  

-AnYkŠTA

(Atkelta iš 1 psl.)

,,Kaip Anykščiuose - tai norma-
lus atlyginimas“, - sakė V.Žala.

UAB ,,Zala Arms“ direktorius 
V. Žala ,,Anykštai“ pasakojo, 
kad Europos Sąjungos fondų fi-
nansuojamai smulkiojo ir vidu-
tinio verslo skatinimo priemonei 
,,Naujos galimybės LT“ teikiant 
paraišką buvo iškilę problemų. 
Pagal įstatymus ginklų bei šau-
dmenų gamybai finansinė para-

Ginklininkai gavo paramą verslui

ma negalima, tačiau Ekonimikos 
ir inovacijų ministerija kreipėsi į 
atitinkamas Briuselio institucijas 
ir buvo gautas atsakymas, kad 
UAB ,,Zala Arms“ paraišką finan-
sinei paramai teikti gali.

,,Už gautą Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų paramą UAB 
,,Zala Arms“ dalyvaus specia-
lizuotose parodose, kur bandys 
ieškoti rinkų savo gaminamai pro-
dukcijai. Pasak V.Žalos, jau nu-
matyta vykti į parodas Ukrainoje, 

Vokietijoje, Jungtiniuose Arabų 
Emiratuose bei Amerikoje.

Dalyvavimas vienoje parodoje 
kainuoja apie 10 tūkst. eurų, dar 
pusę išlaidų privalės padengti pati 
UAB ,,Zala Arms““.

V. Žala pasakojo, kad atsive-
riančios naujos užsienio rinkos 
pareikalaus nemažai išlaidų - ben-
drovė planuoja įsigyti šovinių 
sertifikavimo įrenginį, kuris būti-
nas, norint juos parduoti užsienie-
čiams.

Praėjusius metus UAB ,,Zala 
Arms“, anot V.Žalos, baigė pel-
ningai.

,,Nebuvo tie pelnai stebuklingi. 
Dabar pas mus tokia pereinamoji 
situacija. Uždarėme praktiškai vi-
sas Lietuvoje veikusias parduotu-
ves, liko tik Vilniuje, ir ta daugiau 
kaip įvaizdžio detalė. Anykščiuo-
se veikiančią parduotuvę planuo-
jame perkelti į šaudyklą, nes ten 
nemaži žmonių srautai. Natūralu, 
kad kai uždarėme parduotuves, pa-

jamos sumažėjo labai greitai, bet 
jas pernai išsiauginome iki tokio 
pat lygio, koks buvo, kai turėjome 
šešių parduotuvių tinklą. Medžio-
klės sritis šiuo metu yra atsidūrusi 
labai stagnaciniame periode. Tai 
susiję su afrikiniu kiaulių maru.  
Jei anksčiau į medžioklę eidavo 
10 - 15 medžiotojų, dabar susiren-
ka tik penki. Tai ,,kerta“ per par-
duotuvių, prekiaujančių šoviniais, 
pajamas“, - kalbėjo V.Žala.

Tiesa, pasakodami apie dėl afri-
kinio kiaulių maro kilusias proble-
mas, UAB ,,Zala Arms“ atstovai 
džiaugiasi, kad sparčiai populiarėja 
jos teikiama pramoginio šaudymo 
paslauga.

,,Anksčiau gaminome šovinius 
bei lėkšteles pramoginiam šaudy-
mui Prancūzijos rinkai, o dabar pa-
tys sau gaminamės“, - sakė V.Žala.

V.Žala pasakojo, kad bendrovės 
planuose - nauja įranga, kuri per 
vieną pamainą leis pagaminti iki 35 
tūkst. šovinių. Lapkritį UAB ,,Zala 
Arms“ šovinių gamybą iš Anykš-
čių ketina perkelti į naują gamyklą 
Kurkliuose.

AB „Zala Arms“ gamina daugiau 
nei 30 skirtingų rūšių šaudmenų, 
skirtų lygiavamzdžiams ginklams, 
bei parduoda juos Lietuvoje, Latvi-
joje, Estijoje, Rusijoje. Bendrovė 
taip pat Anykščių rajone turi šaudy-
klą bei teikia medžioklės  organiza-
vimo paslaugas.

Pramoginis šaudymas tampa vis populiaresnis.                               UAB „Zala Arms“ feisbuko paskyros nuotr.
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Visur lenda projektuotojų 
brokas

Apie tai, kad Anykščių mies-
to apžvalgos aikštelės ir pėsčiųjų 
dviračių tako Šventosios upės tako 
dešiniajame take projektas vyksta 
ne taip sklandžiai, kaip norėtųsi, 
Anykščių rajono savivaldybės va-
dovai atvirai prabilo per liepą vyku-
sį Anykščių rajono tarybos posėdį.

Anykščių rajono meras, konser-
vatorius Sigutis Obelevičius kalbė-
jo, kad ne tik šiame, bet ir kituose 
savivaldybės vykdomuose projek-
tuose apstu broko.

,,Bet kokius darbus vykdant, vi-
sada išlenda papildomi darbai. Pa-
pildomi darbai išlindo ir Anykščių 
miesto apžvalgos aikštelės ir pės-
čiųjų dviračių tako Šventosios upės 
tako dešiniajame take projekte. 
Toks gyvenimas, visur lenda pro-
jektuotojų darbo brokas“, - kalbėjo 
S.Obelevičius.

Už tai, kad Anykščių miesto 
apžvalgos aikštelės ir pėsčiųjų 
dviračių tako Šventosios upės tako 
dešiniajame take projektą rangovai 
atlieka nekokybiškai, panašu, prisi-
imti atsakomybę neteks niekam.

,,Labai gaila, kad jie neneša jo-
kios teisinės atsakomybės. Nes 
iš tikrųjų, už projektuotojų darbo 
broką moka savivaldybė“, - sakė 
S.Obelevičius.

Nors Anykščių miesto apžvalgos 
aikštelės ir pėsčiųjų dviračių tako 
Šventosios upės tako dešiniajame 
take projektas ,,buksuoja“, Anykš-
čių rajono meras S.Obelevičius sakė 
tame nematantis kažko baisaus.

,,Aš nematau čia jokios tragedi-
jos, toks gyvenimas“, - teigė Anykš-
čių rajono savivaldybės vadovas.

Anykščių miesto apžvalgos 
aikštelės ir pėsčiųjų dviračių tako 
Šventosios upės tako dešiniajame 
take projektinius pasiūlymus rengė 
UAB ,,Plėtros partneriai“.

Už papildomus darbus - 100 
tūkst. eurų

Kur kas griežtesniu tonu apie 
Anykščių miesto apžvalgos aikšte-
lės ir pėsčiųjų dviračių tako Šven-

Už projektuotojų darbo broką 
sumokės savivaldybė

tosios upės tako dešiniajame take 
projektą Anykščių rajono tarybos 
posėdyje kalbėjo Anykščių rajono 
mero pavaduotojas, socialdemokra-
tas Dainius Žiogelis.

,,Ten yra apie 100 tūkst. eurų 
vertės papildomų susitarimų prisi-
rašinėta, kurie nebuvo numatyti“, 
- perspėjo D.Žiogelis.

Minėtas projektas jau turėjo būti 
užbaigtas rugpjūčio pabaigoje, ta-
čiau jis pratęstas iki šių metų lap-
kričio 23 dienos.

,,Objekto įgyvendinimą pratę-
sėme dar trims mėnesiams vien 
dėl to, kad jis susikirto su žiedinės 
sankryžos statatybomis. Tie abu 
projektai vienas kitam būtų truk-
dę. Čia galbūt ir logiška“, - sakė 
D.Žiogelis.

Anot Anykščių rajono mero 
pavaduotojo D.Žiogelio, Anykš-
čių miesto apžvalgos aikštelės ir 
pėsčiųjų dviračių tako Šventosios 
upės tako dešiniajame take projek-
tas bus užbaigtas šiais metais.

,,Bet 100 tūkst. eurų reikės su-
rasti ir sumokėti“, - net nesuabejo-
jo vicemeras.

Projekto sprendiniai - gamtos 
priešų idėjos

Didžiausią Žvejų gatvės gyven-
tojų reakciją sukėlė dešinėje Šven-
tosios upės pusėje sumontuotos 
tvoros. Labai vaizdžiai šios gatvės 
gyventojų reakciją į tai socialiniuo-
se tinkluose aprašė buvusi Anykš-
čių rajono savivaldybės specialistė 
Skaidrė Lakačauskienė.

 „Na niekas manęs ir Žvejų g. 
gyventojų neįtikins, kad šis projek-
tas vadinasi kraštovaizdžio sutvar-
kymas ir jis yra reikalingas... pro-
jekto sprendiniai tragiški, tiesiog 
gamtos priešų idėjos...žavėjausi 
anksčiau, kokia pasakiška vieta 
gyventi šioje gatvėje ir grožėtis 
Šventąja, klausytis nenutilstančių 
paukštelių giesmių, sukančių liz-
dus pakrantėje išsikerojusiuose di-
džiuliuose medžiuose, - dabar be-
lieka guostis, kad iš trečio aukšto 
upę mes dar matysime, bet žemiau 
esantiems nuosavų namų gyvento-
jams upė bus užtverta prieš langus 
aukšto mūro ir akmenų siena... nuo 
ateinančių galimų upės potvynių? 

Na, galbūt perspektyvoje, taip...”, - 
rašė Anykščių miesto gyventoja.

Žmonės prie betoninės sienos 
verkia...

Anykščių miesto Žvejų gatvės 
gyventojas, rašytojas Rimantas Va-
nagas ,,Anykštai“ sakė, kad kalbė-
ti apie Anykščių miesto apžvalgos 
aikštelės ir pėsčiųjų dviračių tako 
Šventosios upės tako dešiniajame 
take projektą jau per vėlu.

,,Šaukštai po pietų, nebėra ką 
šnekėti. Prirašėme milijoną raš-
tų, komisijų buvo 19-ka. Buvo 
mano straipsnis ta tema ,,Anykš-
toje“, baigiant Vytauto Landsber-
gio straipsniu ,,Delfyje“. Viskas 
- traukinys nuvažiavo“, - sakė 
R.Vanagas.

Rašytojas R.Vanagas sakė, kad 
pats nutiestas takas dešiniame 
Šventosios upės take nėra blogy-

bė, esminis klausimas, kaip vyk-
domas projektas.

,,Buvo galima prisiderinti prie 
reljefo, paliekant šlaitą, kuriuo 
galima nulipti prie Šventosios 
upės. Gyventojai buvo susitvarkę 
takelius link upės, kojas mazgo-
davo, vaikeliai maudydavosi...O 
dabar nuo Šventosios upės mes 
esame atskirti. Fiziškai link upės 
neįmanoma nusileisti, nes supil-
tas dirbtinis status šlaitas, kuris 
leidžiasi tiesiai į vandenį.Prade-
dant Landsbergiu, baigiant dar-
želinuku - niekas nesuprato, kam 
prie upės reikėjo įrengti tą betono 
sieną. Aiškina, kad šlaitą sutvir-
tinti. Jokio ten šlaito nebuvo, kad 
jis atsirastų, vežė žemes sunkve-
žimiais“, - projektinius Anykš-
čių miesto apžvalgos aikštelės ir 
pėsčiųjų dviračių tako Šventosios 
upės tako dešiniame take spren-
dimus įvertino R.Vanagas.

Urbanizuojamame dešiniajame Šventosios upės krante darbininkai takus ties ir sienas statys iki pat 
žiemos pradžios.

Pasak rašytojo R.Vanago, pra-
dedant įgyvendinti minimą pro-
jektą, nebuvo atsižvelgta į Žvejų 
gatvės gyventojų bei kitų anykš-
tėnų nuomonę.

,,Viešasis interesas pažeistas 
300 procentų. Dabar Žvejų ga-
tvės gyventojai stovi prie tos 
betoninės sienos palei Šventąją 
ir verkia. Pritrūkta žmoniškumo. 
Svarbiausia buvo greitai įsisavin-
ti pinigus“, - valdininkų pastan-
gas įgyvendinant dar vieną pro-
jektą įvertino R.Vanagas.

Projektas užsitęsė

Priminsime, kad rangos darbų 
sutartis dėl naujo pėsčiųjų-dvi-
račių tako su priklausiniais (te-
rasomis, poilsio aikštelėmis bei 
visa būtina mažąja architektūra 
- suoliukais, šiukšliadėžėmis ir 
t. t.) palei Žvejų gatvę, Švento-
sios upės dešiniame krante, tarp 
Būgos ir Birutės gatvių tilto bei 
tilto ties Šventosios upės užtvan-
ka įrengimo bei miesto apžvalgos 
aikštelės A.Vienuolio gatvėje su 
būtina parkavimo infrastruktūra 
ir  nusileidimo taku į Žvejų gatvę 
įrengimo Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direk-
toriaus Audroniaus Gališankos 
su UAB „Jungtiniai projektai“ 
buvo pasirašyta pernai  balandį. 
Anykščių rajono savivaldybė 
skelbia, kad bendra Anykščių 
miesto apžvalgos aikštelės ir 
pėsčiųjų-dviračių tako Švento-
sios upės dešiniame krante, ap-
jungiant su upės kairiojo kranto 
infrastruktūra, darbų atlikimo su-
tarties kaina yra 1 mln. 89 tūkst. 
Eur. Europos Sąjungos finansinės 
paramos lėšos šiame projekte 
sudaro didžiąją dalį - 1 mln. 77 
tūkst. 868 Eur, Anykščių rajono 
savivaldybė iš rajono biudžeto 
šiam projektui skyrė 11 tūkst. 
132 Eur. Tačiau, kaip sakė vi-
cemeras D.Žiogelis, papildomai 
už projekto įgyvendinimą dar 
teks sumokėti 100 tūkst. eurų. 
Rangos darbai buvo pradėti vyk-
dyti pernai  gegužės mėnesio 
pradžioje. Projektą buvo tikimasi 
užbaigti iki 2019 metų birželio 
pabaigos, dabar jis pratęstas iki 
žiemos pradžios.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevi-
čius apgailestauja, kad už projektuotojų 
darbo broką niekas nėra atsakingas.

Anykščių rajono mero pavaduotojas 
Dainius Žiogelis suskaičiavo, kad papil-
domi darbai kainuos 100 tūkst. eurų.

Rašytojas Rimantas Vanagas teigia, kad 
valdininkai, imdamiesi dešiniojo Šven-
tosios upės kranto sutvarkymo projekto, 
pritrūko žmoniškumo…
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MOZAIKA

horoskopai
AVINAS. Tai, ką nuveiksite pir-

madienį ir antradienį, bus malonu 
ir naudinga ne tik jums. Savaitės 
viduryje galite per daug pinigų iš-
leisti visai nebūtiniems prabangos 
dalykams. Vėliau dėl to teks labai 
gailėtis. Sekmadienį savo asmeni-
nes problemas pasilaikykite sau, 
nesukite dėl jų galvos visai niekuo 
dėtiems žmonėms.

JAUTIS. Pirmomis savaitės die-
nomis pasikliaukite pirmu įspūdžiu 
ir nesibaiminkite veikti intuityviai. 
Linksminkitės ar ilsėkitės tik su 
draugais, kuriuos gerai pažįstate 
ir pasitikite. Saugokitės pernelyg 
draugiškai ir familiariai besielgian-
čių nepažįstamųjų, tada sekmadie-
nio kelionė ar iškyla bus maloni ir 
romantiška.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
galite tikėtis finansinio pelno, o 

trečiadienį turėtumėt sužinoti daug 
naujo. Antroje savaitės pusėje ne-
dalyvaukite bendruose projektuo-
se, susijusiuose su pinigais - jie vei-
kiausiai bus nesėkmingi. Savaitgalį 
daug džiaugsmo suteiks žmonės, iš 
kurių to visai nesitikėjote.

VĖŽYS. Pirmomis savaitės die-
nomis nepersidirbkite. Turite tau-
pyti jėgas. Antroje savaitės pusėje 
galimas kilimas karjeros laiptais, o 
gal tiesiog sutvirtės jūsų pozicijos 
dabartinėje padėtyje. Jei turite vai-
kų, pasistenkite šį savaitgalį skirti 
jiems kuo daugiau savo laiko ir 
dėmesio. Sekmadienį susilaikykite 
nuo ūmių ir neapgalvotų sprendi-
mų.

LIŪTAS. Pirmoje savaitės pusė-
je susilaikykite nuo išlaidų pramo-
goms. Šią savaitę tikriausiai turė-
site daug galimybių pakeisti savo 
buitį ar aplinką. Pasinaudokite 
bent dalimi jų. Savaitgalį padova-

nokite ką nors mylimam žmogui ir 
pasistenkite neapsikrauti darbais. 
Poilsio dienas skirkite poilsiui. Jei 
negalvosite, ką kalbate, šeimoje 
gali kilti įtampa.

MERGELĖ. irmoje savaitės 
pusėje visas jėgas skirkite darbo ir 
karjeros reikalams. Trečiadienį ar 
ketvirtadienį į jūsų gyvenimą gali 
grįžti kai kas iš praeities, ką jau 
manėte seniai pamiršęs. Bendrau-
damas su žmonėmis pasistenkite 
būti lankstus ir diplomatiškas, an-
traip greit pritrūksite argumentų.

SVARSTYKLĖS. Pirmadienį 
ir antradienį niekam neskolinkite 
pinigų, ypač didesnės sumos. Jūsų 
polinkis išlaidauti dabar ypač ne-
pageidautinas. Trečiadienio vakarą 
verčiau praleiskite su šeima. Aps-
kritai antroje savaitės pusėje namų 
ūkiui labai reikės jūsų dėmesio ir 
nagingų rankų.

SKORPIONAS. Pirmadienį 

ir antradienį daug nuveiksite, jei 
užsiimsite tik savo asmeniniais 
reikalais. Kitomis dienomis jau 
galite padėti ir draugams ar gimi-
naičiams, tuo labai pataisydamas 
savo reputaciją. Pokyčiai namuose 
ir asmeniniame gyvenime antroje 
savaitės pusėje gali būti ne visiškai 
tokie, kokių tikėjotės.

ŠAULYS. Pirmomis savaitės 
dienomis galite visiškai pasitikė-
ti savo intuicija. Jei darbo dienos 
neužteks, nevenkite papildomai 
padirbėti vakarais namie. Ketvir-
tadienį ar penktadienį susipažinsite 
su žmogumi, kuris ilgainiui gali 
gerokai pakeisti jūsų mąstymo ir 
gyvenimo būdą. Savaitgalį tikriau-
siai norėsite bent dalį laiko praleis-
ti vienas.

OŽIARAGIS. Pirmadienio ar 
antradienio nakties sapnas gali būti 
pranašiškas. Pagaliau išspręsite 
vieną profesinę problemą. Antroje 

savaitės pusėje niekam neskolinki-
te pinigų. Pats pelno galėsite turėti 
tik įdėjęs nemažai darbo ir pastan-
gų. Šeštadienį būsite kandus ir ka-
tegoriškas. Nepasiduokite pagun-
dai peikti ir teisti visus ir viską.

VANDENIS. Pirmomis savai-
tės dienomis verčiau susilaikykite 
nuo tolimos kelionės. Jei tai daly-
kinė komandiruotė, ji bus smagi, 
bet neproduktyvi. Nepasitikėkite 
pažadais - jie veikiausiai tušti. Jei 
sugebėsite greitai atpažinti dėme-
sio vertą reikalą, antroje savaitės 
pusėje galite neblogai pasipelnyti.

ŽUVYS. Pirmoje savaitės pusėje 
nepersivalgykite ir nesišvaistyki-
te nerealiais pažadais. Norėdamas 
pasipuikuoti galite tik apsikvailin-
ti. Jūsų laiką šią savaitę veikiausiai 
tvarkys kiti, jums liks tik sekti ini-
ciatyviems draugams iš paskos. Si-
ausdamas su bičiuliais savaitgalį, 
nepervertinkite savo jėgų.

„Skrajojantis prancūzas“ per-
skridęs Lamanšą nutūpė Anglijo-
je

 Skraidlentę sukūręs prancūzas, 
kuriam praėjusią savaitę nepavyko 
ja perskristi Lamanšo sąsiaurio, se-
kmadienį antruoju bandymu iš Pran-
cūzijos šiaurinės pakrantės nuskriejo 
į Pietų Angliją.

40 metų Franky Zapata (Frankis 

Zapata) savo skraidlente pakilo iš 
Sangato Prancūzijos šiaurėje ir po 
maždaug 20 minučių nutūpė Sent 
Margarets at Klife šalia Doverio An-
glijos pietinėje pakrantėje, pranešė 
naujienų agentūros AFP žurnalistai. 
F. Zapata maždaug pusiaukelėje tu-
rėjo papildyti degalų.

Buvęs vandens motociklų sporto 
čempionas, kuris pats suprojektavo 
ir pagamino skraidlentę – nedidelę 

stovėti skirtą platformą su įtaisytais 
reaktyviniais varikliais, liepos 25-ąją 
sėkmingai pakilo iš Sangato Prancū-
zijos Pa de Kalė regione, bet įkrito 
į jūrą per sudėtingą kuro papildymo 
ore procedūrą.

Raseinių savivaldybė pradės 
tvarkyti Lietuvos partizanų me-
morialo aplinką

Raseinių rajono savivaldybė pa-
skelbė viešąjį pirkimą Lietuvos par-
tizanų memorialo aplinkos tvarkymo 
darbams Kryžkalnio kaime.

Šiame kaime 2018 metų pabaigoje 
atidengtas memorialas Kęstučio apy-
gardos partizanams. Naujasis monu-
mentas, dėl kurio teritorijos tvarky-
mo paskelbtas konkursas, bus skirtas 
visiems Lietuvos partizanams.  Kaip 
BNS sakė Raseinių rajono savival-
dybės Strateginio projektavimo ir 
projektų valdymo vyriausioji spe-
cialistė Jekaterina Povilaitienė, tai 
yra pirmoji šio memorialo statybos 
dalis, jos vertė siekia 206 tūkst. eurų. 
Bendra projekto kaina turėtų būti 
apie 500 tūkst. eurų.  „Šioje dalyje 
bus tvarkomas sklypas, tiesiamas 

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.)

Pensininkė iš J.Biliūno g.: 
„Gerai ar labai gerai gyvena pen-
sininkai, imkime ir pasvarstykime. 
Darbo stažas 33 metai, pensija nuo 
Naujų metų  - 306,60 eurų. Valsty-
bė kompensuoja už šildymą, šaltą 
vandenį, važiavimą. Per 2019 m. 
6 mėn.už šildymą kompensavo 

Ar tikrai daugėja skurstančiųjų?
Statistikos departamento paskelbti duomenys rodo, kad Lie-

tuvoje daugėja skurstančių pensininkų. Šalies valdininkai aiški-
na, kad skurdo lygio augimas sustabdytas, tačiau labdaros or-
ganizacijos pastebi, kad didelių pokyčių šioje vietoje nematyti. 
Ar sutinkate su tuo, kad Lietuvoje dar labai daug žmonių gyvena 
skurdžiai? Ar pažįstate tokių savo artimiausioje aplinkoje? O gal, 
kaip lietuviams įprasta, tik dejuojame, o gyvenimas eina tik geryn 
ir geryn?

186,45 eurus, už šaltą vandenį 
17,19 eurų, už važiavimą autobusu 
į sodą  9,70 eurų. Į sodą vykstame 
gerai, problemos susidaro grįžtant 
namo.Birželio mėn autobusu grį-
žau 1 kartą, liepos mėn. 2 kartus. 
Sudėjus kompensacijas išeina, kad 
kas mėnesį prie pensijos priside-

da 35,55 eurų. Dar yra kompen-
suojami vaistai, bet jų nenaudo-
ju. Kruopų nemokamai negaunu.  
Pensininkai turi butus, baldus, te-
levizorių, šaldytuvą, rūbų, batų. 
Daugiausia pinigus leidžia mais-
tui, higienos priemonėms. Trūksta 
sveikatos, draugų, senelių namų. 
Laisvalaikį pensininkai leidžia 
prie televizoriaus, kompiuterio. 
Tarpusavyje draugauti nemėgsta.  
Būtų tikslinga man tą pensiją padi-
dinti 35,55 eurų ir už viską būčiau 
susimokėjusi. Kompensacijos, 
nemokamos kruopos, matomai, 
kažkam krauna milijonus, todėl jų 
niekas neatsisakys. Ir toliau skaity-
sim pranešimus apie tai, kaip blo-
gai gyvena Lietuvos varguoliai, o 
mes džiaugsimės, kad mumis taip 
rūpinasi. Tegul gudročiai galvoja, 
kad žmonės nesupranta, kad vie-
niems kompensacijos ir kruopos, o 
kitiems milijonai..“

Aukštaitis: „Dėl pensininkų 
nežinau, bet eiliniam darbuotojui 
Lietuvoje situacija nedaug pasi-
keitė, lyginant su kokiais 2003 
metais, prieš įstojant į Europos Są-
jungą. Buvo lūkesčių, kad įstojus į 
ES padėtis gerės, bet tie lūkesčiai 
neišsipildė.“

M.Fergizienė: „Prezidentas 
aiškina, kad kursime gerovės vals-

tybę. Ar tokią galima ir ar reikia 
tokią sukurti ? Pasižiūrėkime, kaip 
yra gyvojoje gamtoje. Beždžionės 
pasiskirstę pagal kastas. Sugavę 
kitos rūšies beždžiones, pirmiau-
sia ėda patinas su jauniausiomis 
beždžionėmis, kurios gali turė-
ti vaikų. Elitui išsiskirsčius, prie 
maisto liekanų renkasi žemiausio 
luomo beždžionės, kurios nučiul-
pia, nulaižo kiekvieną kaulelį, 
odos lopinėlį. Žemiausią kastą 
sudaro senos, ligotos, nusišėru-
siais kailiais beždžionės. Jos yra 
reikalingos, nes apgraužti kaulai 
imtų pūti ir sukeltų ligas , kurios 
apimtų visą beždžionių gentį. 
Žmonijos pasaulyje yra lygiai tas 
pats. Todėl nepavydėkime vado-
vaujantiems, gerai uždirbantiems, 
nepykime, kai valgome nukainotą 
maistą, nešiojame kieno nors iš-
mestus drabužius. Vis tiek gyventi 
gera.“

Daugėja: „Nes iš pensijos, pa-
šalpos ir net statistinio anykštėniš-
ko (ne valdininkiško, nors ir ten ne 
fantastika) neįmanoma pagal 21 
amžiaus standartus gyventi. Ne tik 
maistas yra skurdo rodiklis, o ir tą 
perka nukainotą. Tai negalioja, jei 
nemoka mokesčių, o tokių (visokių 
turistinių paslaugų, remonto, staty-

bų ir pan.) sektoriuose dauguma.“

Netiesa: „Gyventi tikrai galima, 
pirmiausia dėkokime Aukščiausia-
jam už giedrą dangų, tai pagrindas, 
vaikai ir anūkai nedreba nuo karo 
baisybių. Visais laikais nebuvo ly-
gybės, jos niekada ir nebus, dirbti 
reikia ir tikrai nemirsime badu, o 
jaunimui visas pasaulis atviras. Ta-
čiau yra tokių, kur ir čia blogai, ir 
išvažiavus ne kažką... Gyvenkime 
dorai ir pagal galimybes, nuo seno 
yra pasakyta: kas nedirba, tas ne-
valgo. Nepavydėkime, kad kaimy-
nas daugiau turi, metai eina, visi 
viską paliksime ir gausime vieno-
dai 2*2.“

333: „Koks skurdas? Amfibijai 
pinigų yra, ekranui yra, net bačkai 
yra. Tik nemokat suktis. Imkit pa-
vyzdį iš tinkamų.“

Na kam rietis?: „Visai neblo-
gas būtų gyvenimas, jei įvedus 
eurą kainos nebūtų niekšiškai šokę 
aukštyn 3,452 karto. Ir maisto, ir 
kitų prekių, ir paslaugų. Kokių dar 
klausimų gali būti?“

-AnYkŠTA

takas, atminimo siena ir pamatas 
meno objektui – kalavijui“, – teigė 
J. Povilaitienė. Pirmąją projekto dalį 
finansuoja Vyriausybė, šiuos dar-
bus planuojama baigti iki šių metų 
lapkričio mėnesio. „Projektas yra 
perduotas pagal bendradarbiavimo 
sutartį, kurią savivaldybė pasirašė su 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiu“, – 
kalbėjo specialistė. 

Kaip BNS sakė Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio tarybos pirmininkas 
Giedrius Gataveckas, pasirinktas 
architekto Sauliaus Pamerneckio ir 
skulptoriaus Tado Gutausko projek-
tas.

Sąjūdis šiam projektui įgyvendinti 
yra skyręs lėšų. 

„Mes žemę pirkome, projektą pa-
darėme, skyrėme lėšų šiemet, kitais 
metais esame numatę. Šį projektą 
vykdome kartu su Vyriausybe“, – 
kalbėjo G. Gataveckas. 

Jis sakė, kad prie lėšų rinkimo pri-
sideda žuvusių partizanų artimieji, 
JAV lietuviai. Pavyko surinkti apie 
20 tūkst. eurų. 

Šį visiems partizanams skirtą mo-
numentą ruošiamasi užbaigti kitais 
metais. Tada bus perkami meniniai 

darbai: kalavijo formos 25 metrų 
aukščio obelisko ir sienos su žuvusių 
partizanų vardais bei pavardėmis, 
išpjautomis Vyčio kryžiaus formos 
stelose, statybos. 

Lietuvos laisvės kovos sąjūdis 
su kitomis organizacijomis siekia 
Kryžkalnyje, Raseinių rajone, pasta-
tyti memorialą visiems žuvusiems ir 
nukankintiems partizanams.

Partizaninis karas Baltijos šalyse 
prasidėjo, kai 1944 metų vasarą so-
vietų kariuomenė, išstūmusi nacių 
okupantus, antrą kartą okupavo Bal-
tijos šalis. Tuomet iškart prasidėjo 
sovietų represijos, teroras, mobiliza-
cija į sovietų kariuomenę.

Ginkluota kova tęsėsi iki 1953 
metų. Lietuva partizanų tikslą pasie-
kė ir nepriklausomą valstybę atkūrė 
1990 metais.

Dešimt metų vykusiame pasiprie-
šinime dalyvavo ne mažiau kaip 50 
tūkst. žmonių, o visame pasipriešini-
mo judėjime kaip pogrindžio organi-
zacijų nariai, rėmėjai dalyvavo apie 
100 tūkst. Lietuvos gyventojų. Šia-
me kare žuvo per 20 tūkst. partizanų 
ir jų rėmėjų.

-Bns
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Butą/patalpą-butą Nr. 5, unikalus 
Nr. 3490-0008-0017:0005, pasta-
tas, kuriame yra butas pažymėtas 
indeksu 1A1m, bendras buto plotas 
– 26,81 kv. m, pastato, sienos rąstų, 
stogas šlaitinis, vieno aukšto, buto 
būklė – avarinė, statybos metai – 
1900,  1/6 kitų statinių (inžinerinių) 
- kiemo statinių (šulinys) unikalus 
Nr. 3490-0008-0028, statybos me-
tai – 1959, Kreivoji g. 7-5, Smėly-
nės k., Troškūnų sen., Anykščių r. 
sav. 

Pradinė nekilnojamojo turto kai-
na – 190 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 120 Eur; žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 70 
Eur. Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto ir žemės sklypo pardavimo 
kaina – 200 Eur, iš jų:  turto pradinė 
pardavimo kaina – 190 Eur, Žemės 
sklypo pardavimo kaina  žemės  
sklypo nuomos mokesčiui apskai-
čiuoti – 10 Eur. Mažiausias kainos 
didinimo intervalas – 20 Eur. Auk-
ciono dalyvio registravimo mo-
kesčio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis – 19 
Eur. Dalyvių registracijos pradžia 
– 2019-09-17, 00.00 val., pabaiga 
2019-09-18, 23.59 val.  Aukciono 
pradžia – 2019-09-23, 09.00 val., 
pabaiga 2019-09-26 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas 2019-08-26. 
214/1975 dalis (0,0214 ha) že-
mės sklypo nuomojama (unikalus 
Nr. 4400-4519-9960, kadastrinis 
Nr. 3410/0001:730 Aukštakalnio 
k. v.), Kreivoji g. 7, Smėlynės k., 
Troškūnų sen., Anykščių r. sav. Že-
mės sklypo nuomos terminas – 6 
(šešeri) metai. Sprendimas dėl že-
mės sklypo dalies nuomos termi-
no priimtas atsižvelgiant į tai, kad 
minėtas žemės sklypas patenka į 
nekilnojamosios kultūros vertybės 
– Troškūnų dvaro sodybos (unika-
lus kodas – 70) teritoriją. Žemės 
sklypo dalies nuomos terminas nu-
statytas atsižvelgiant į ekonomiškai 
pagrįstą pastato-gyvenamojo namo 
(unikalus numeris 3490-0008-
0017) naudojimo trukmę. Specia-
liosios žemės ir miško naudojimo 
sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; 
XIX – nekilnojamųjų kultūros ver-
tybių teritorija ir apsaugos zonos; 
II –  kelių apsaugos zonos; XXIX 
– paviršinio vandens telkinių pa-
krantės apsaugos juostos. Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo pa-
skirtis – konservacinė; naudojimo 
būdas – kultūros paveldo objektų 
žemės sklypai. Turto naudojimo 
sąlyga: nekilnojamasis daiktas yra 
nekilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorijoje (jų apsaugos zonoje). 
Kultūros paveldo objektų naudo-
jimas ir tvarkymas bei kitų stati-
nių, esančių jo teritorijoje statybos 
(remonto, rekonstrukcijos) darbai 
reglamentuojami Lietuvos Respu-
blikos nekilnojamojo kultūros pa-
veldo apsaugos įstatymu bei kitais 
teisės aktais.  

Butą/patalpą-butą Nr. 6 (uni-
kalus Nr. 3490-0008-0017:0006), 
pastatas, kuriame yra butas, pažy-
mėtas indeksu 1A1m, bendras buto 
plotas – 26,59 kv. m, pastato, kuria-
me yra butas, sienos rąstų, stogas 
šlaitinis, vieno aukšto, buto būklė 

Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 
Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams interne-

tu registruojantis VĮ Registrų centro administruojamoje svetai-
nėje http://www.evarzytynes.lt/.

– avarinė, statybos metai – 1900, 
su priklausiniais: 1/6 kitų statinių 
(inžinerinių)-kiemo statinių (šuli-
nys) unikalus Nr. 3490-0008-0028, 
statybos metai – 1959. Kreivoji g. 
7-6, Smėlynės k., Troškūnų sen., 
Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto kai-
na – 188 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 118 Eur; žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 70 Eur. 
Pradinė bendra nekilnojamojo turto 
ir žemės sklypo pardavimo kaina – 
198 Eur, iš jų:  turto pradinė parda-
vimo kaina – 188 Eur, Žemės skly-
po pardavimo kaina  žemės  sklypo 
nuomos mokesčiui apskaičiuoti 
– 10 Eur. Mažiausias kainos didi-
nimo intervalas – 20 Eur. Aukcio-
no dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo dydis – 19 Eur. Da-
lyvių registracijos pradžia – 2019-
09-17, 00.00 val., pabaiga 2019-09-
18, 23.59 val.  Aukciono pradžia 
– 2019-09-23, 09.00 val., pabaiga 
2019-09-26 13.59 val. Turto apžiū-
ros laikas 2019-08-26. 212/1975 
dalis  (0,0212 ha) žemės sklypo 
(unikalus Nr. 4400-4519-9960, ka-
dastrinis Nr. 3410/0001:730 Aukš-
takalnio k. v.), Kreivoji g. 7, Smė-
lynės k., Troškūnų sen., Anykščių 
r. sav. Žemės sklypo nuomos termi-
nas – 6 (šešeri) metai. Sprendimas 
dėl žemės sklypo dalies nuomos 
termino priimtas atsižvelgiant į tai, 
kad minėtas žemės sklypas patenka 
į nekilnojamosios kultūros vertybės 
– Troškūnų dvaro sodybos (unika-
lus kodas – 70) teritoriją. Žemės 
sklypo dalies nuomos terminas nu-
statytas atsižvelgiant į ekonomiškai 
pagrįstą pastato-gyvenamojo namo 
(unikalus numeris 3490-0008-
0017) naudojimo trukmę. Specia-
liosios žemės ir miško naudojimo 
sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; 
XIX – nekilnojamųjų kultūros ver-
tybių teritorija ir apsaugos zonos; 
II –  kelių apsaugos zonos; XXIX 
– paviršinio vandens telkinių pa-
krantės apsaugos juostos. Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo pa-
skirtis – konservacinė; naudojimo 
būdas – kultūros paveldo objektų 
žemės sklypai. Turto naudojimo 
sąlyga: nekilnojamasis daiktas yra 
nekilnojamųjų kultūros vertybių te-
ritorijoje (jų apsaugos zonoje). Kul-
tūros paveldo objektų naudojimas ir 
tvarkymas bei kitų statinių, esančių 
jo teritorijoje statybos (remonto, re-
konstrukcijos) darbai reglamentuo-
jami Lietuvos Respublikos nekilno-
jamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymu bei kitais teisės aktais.  

Pastatą-biblioteką, unikalus Nr. 
3496-0000-9010, pažymėjimas 
plane 1C2p, paskirtis – kultūros, 
sienos plytų, stogo danga – as-
bestcementis, aukštų skaičius – 2, 
bendras plotas – 422,45 kv. m, sta-
tybos metai – 1960; pastatą-gara-
žą, unikalus Nr. 3496-0000-9021, 
pažymėjimas plane 2I1p, paskir-
tis – garažų, sienos plytų, stogo 
danga – tolis, aukštų skaičius – 1, 
bendras plotas – 228,92 kv. m, sta-
tybos metai – 1978; kiti inžineriniai 
statiniai-kiemo statiniai, unikalus 
Nr. 3496-0000-9032, aprašymas 

šaligatviai, statybos metai – 1960; 
žemės sklypą 0,1315 ha (unikalus 
Nr. 4400-3207-9351, kadastrinis 
Nr. 3403/0014:4 Anykščių m. k. v.), 
J. Biliūno g. 35, Anykščiai.

Bendra turto pradinė pardavimo 
kaina – 146090 Eur, iš jų: turto pra-
dinė pardavimo kaina – 93150 Eur; 
žemės sklypo pradinė pardavimo 
kaina – 52650 Eur; žemės sklypo 
parengimo išlaidos – 290 Eur. Kai-
nos didinimo intervalas – 200 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Aukcio-
no dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 14609 Eur. Dalyvių registracijos 
pradžia – 2019-09-17, 00.00 val., 
pabaiga 2019-09-18, 23.59 val.  
Aukciono pradžia – 2019-09-23, 
09.00 val., pabaiga 2019-09-26 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2019-08-26. Specialiosios žemės 
ir miško naudojimo sąlygos: XLIX 
– vandentiekio, lietaus ir fekalinės 
kanalizacijos tinklų ir įrenginių ap-
saugos zona; VI – elektros linijų 
apsaugos zonos; XLVIII – šilumos 
ir karšto vandens tiekimo tinklų ap-
saugos zonos; I – ryšių linijų apsau-
gos zonos; XXXIV – nacionaliniai 
ir regioniniai parkai. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis – 
kita; naudojimo būdas – visuome-
ninės paskirties teritorijos.

Pastatą-katilinę, unikalus Nr. 
3498-6016-9019, pastatas pažymė-
tas indeksu 1H1p, bendras plotas 
– 42,83 kv. m, sienos plytų, stogas 
sutapdintas (ruloninė danga), vieno 
aukšto, statybos metai – 1986, su 
0,0710 ha žemės sklypu (unikalus 
Nr. 3438-0002-0260, kadastrinis 
Nr. 3438/0002:260 Levaniškių k. 
v.). Ateities g. 2, Levaniškių k., 
Traupio sen.,  Anykščių r. sav.

Bendra turto pradinė pardavimo 
kaina – 702 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 594 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kaina 
– 108 Eur. Kainos didinimo inter-
valas – 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 70 Eur. Dalyvių regis-
tracijos pradžia – 2019-09-17, 00.00 
val., pabaiga 2019-09-18, 23.59 
val.  Aukciono pradžia – 2019-09-
23, 09.00 val., pabaiga 2019-09-26 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2019-08-26. Specialiosios žemės 
ir miško naudojimo sąlygos: LII 
– dirvožemio apsauga; VI – elek-
tros linijų apsaugos zonos; XLIX 
– vandentiekio, lietaus ir fekalinės 
kanalizacijos tinklų ir įrenginių ap-
saugos zonos; XXIX – paviršinio 
vandens telkinių apsaugos zonos ir 
pakrantės apsaugos juostos; XLVIII 
– šilumos ir karšto vandens tiekimo 
tinklų apsaugos zonos. Žemės skly-
po pagrindinė naudojimo paskirtis 
– kita; naudojimo būdas – visuome-
ninės paskirties teritorijos.

Pastatą-gyvenamąjį namą, unika-
lus Nr. 4400-0206-8111, pažymėji-
mas plane 2A1m, bendras pastato 
plotas – 263,14 kv. m, sienos – rąs-
tų, stogas šlaitinis, vieno aukšto, 
būklė – avarinė, statybos metai – 
1940, pastatas-mokykla, unikalus 
Nr. 4400-0206-8188, statybos metai 
– 1940, pažymėjimas plane 3C1p, 
vieno aukšto, sienos mūrinės, ben-
dras plotas – 386,53 kv. m, statybos 
metai –1940. 0,3068 ha žemės skly-
pą (unikalus Nr. 4400-4377-7635, 
kadastrinis Nr. 3440/0002:401 Ma-

čionių k. v.). Gečionių g. 32, Gečio-
nių k., Skiemonių sen.,  Anykščių r. 
sav.   

Bendra turto pradinė pardavimo 
kaina – 3139 Eur, iš jų: turto pra-
dinė pardavimo kaina – 2752 Eur; 
žemės sklypo pradinė pardavimo 
kaina – 272 Eur; žemės sklypo pa-
rengimo išlaidos – 115 Eur. Kainos 
didinimo intervalas – 100 Eur. Auk-
ciono dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono da-
lyvio garantinio įnašo dydis – 313 
Eur. Dalyvių registracijos pradžia 
– 2019-09-17, 00.00 val., pabaiga 
2019-09-18, 23.59 val.  Aukciono 
pradžia – 2019-09-23, 09.00 val., 
pabaiga 2019-09-26 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas 2019-08-26. 
Specialiosios žemės ir miško nau-
dojimo sąlygos: VI – elektros linijų 
apsaugos zonos, II – kelių apsaugos 
zonos. Žemės sklypo pagrindinė 
naudojimo paskirtis – kita; naudo-
jimo būdas – vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų teritorijos; vi-
suomeninės paskirties teritorijos.

Pastatą-gyvenamąjį namą, unika-
lus Nr. 3494-9009-9011, pažymėji-
mas plane 1A1m, bendras pastato 
plotas – 110,93 kv. m, sienos – rąs-
tų, stogas šlaitinis, vieno aukšto, 
būklė – avarinė, statybos metai 
– 1949. 0,1322 ha žemės sklypą 
(unikalus Nr. 4400-4641-5649, ka-
dastrinis Nr. 3474/0003:568 Šerių 
k. v.). Jakšiškio k. 4, Kavarsko sen.,  
Anykščių r. sav.

Bendra turto pradinė pardavimo 
kaina – 1424 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 769 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kaina – 
655 Eur. Kainos didinimo intervalas 
– 100 Eur. Aukciono dalyvio regis-
travimo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 142 Eur. Dalyvių registra-
cijos pradžia – 2019-09-17, 00.00 
val., pabaiga 2019-09-18, 23.59 
val.  Aukciono pradžia – 2019-09-
23, 09.00 val., pabaiga 2019-09-26 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2019-08-26. Specialiosios žemės 
ir miško naudojimo sąlygos: VI – 
elektros linijų apsaugos zonos. Že-
mės sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – kita; naudojimo būdas – 
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų 
pastatų teritorijos.

Pastatą-archyvą, unikalus Nr. 
3499-0009-2019, pažymėjimas 
plane 1B2p, paskirtis – adminis-
tracinė, sienos plytų, stogo danga 
– ruberoidas, aukštų skaičius – 2, 
bendras plotas – 370,04 kv. m, sta-
tybos metai – 1990. Žemės sklypą 
0,0692 ha (unikalus Nr. 4400-4480-
3907, kadastrinis Nr. 3403/0005:28 
Anykščių m. k. v.), Gegužės 49B, 
Anykščiai.

Bendra turto pradinė pardavimo 
kaina – 45381 Eur, iš jų: turto pra-
dinė pardavimo kaina – 42930 Eur; 
žemės sklypo pradinė pardavimo 
kaina – 1791 Eur; žemės sklypo pa-
rengimo išlaidos – 660 Eur. Kainos 
didinimo intervalas – 100 Eur. Auk-
ciono dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 4538 
Eur. Dalyvių registracijos pradžia 
– 2019-09-17, 00.00 val., pabaiga 
2019-09-18, 23.59 val.  Aukciono 
pradžia – 2019-09-23, 09.00 val., 
pabaiga 2019-09-26 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas 2019-08-26. 
Specialiosios žemės ir miško nau-

dojimo sąlygos: VI – elektros linijų 
apsaugos zonos. Žemės sklypo pa-
grindinė naudojimo paskirtis – kita; 
naudojimo būdas – visuomeninės 
paskirties teritorijos.

Butą-patalpą-butą Nr. 4, uni-
kalus Nr. 3496-8019-4012:0004, 
su bendro naudojimo patalpomis 
pažymėtomis: 4-1 (1/2 iš 3,43 kv. 
m), 4-2 (1/2 iš 5,26 kv. m), bendras 
plotas 35,85 kv. m, pažymėjimas 
plane 1A2p, paskirtis – gyvenamo-
ji (butų), aukštas 1, statybos metai 
– 1970, O. Sedelskytės g. 22-4, 
Čekonių k., Debeikių sen.,  Anykš-
čių r. sav. 564/4627 dalis (0,0564 
ha) žemės sklypo, kadastro Nr. 
3424/0006:658, unikalus Nr. 4400-
4226-6926 O. Sedelskytės g. 22, 
Čekonių k., Debeikių sen., Anykš-
čių r. sav.

Bendra turto pradinė pardavimo 
kaina – 2700 Eur, iš jų: turto pra-
dinė pardavimo kaina – 2430 Eur; 
žemės sklypo pradinė pardavimo 
kaina – 270 Eur. Kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono da-
lyvio registravimo mokesčio dydis 
– 60 Eur. Aukciono dalyvio garanti-
nio įnašo dydis – 270 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2019-09-17, 
00.00 val., pabaiga 2019-09-18, 
23.59 val.  Aukciono pradžia – 
2019-09-23, 09.00 val., pabaiga 
2019-09-26 13.59 val. Turto apžiū-
ros laikas 2019-08-26. Specialiosios 
žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
II – kelių apsaugos zonos; VI – 
elektros linijų apsaugos zonos; LII 
– dirvožemio apsauga; XXIX – pa-
viršinio vandens telkinių apsaugos 
zonos; XLIX – vandentiekio, lie-
taus ir fekalinės kanalizacijos tinklų 
ir įrenginių apsaugos zonos; XXI 
– žemės sklypai, kuriuose įrengtos 
valstybei priklausančios meliora-
cijos sistemos bei įrenginiai. Kelio 
servitutas – teisė važiuoti transpor-
to priemonėms, naudotis pėsčiųjų 
taku, varyti galvijus (tarnaujantis), 
plane pažymėtas simboliu „S“.  Že-
mės sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – kita; naudojimo būdas – 
daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir 
bendrabučių teritorijos. 

Kitos aukciono sąlygos: visą nu-
pirkto turto kainą aukciono laimė-
tojas turi sumokėti ne vėliau kaip 
per 10 dienų po nekilnojamojo tur-
to pirkimo – pardavimo sutarties 
pasirašymo. Aukciono laimėtojo 
sumokėtas garantinis įnašas įskai-
tomas kaip dalinė įmoka už įsigytą 
turtą.

Aukciono dalyvio registravimo 
mokestis ir garantinis įnašas turi 
būti sumokėti iki dokumentų pa-
teikimo registruoti. Atsiskaitomoji 
sąskaita aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčiui, garantiniam įnašui 
ir nekilnojamojo turto kainai sumo-
kėti Nr. LT167182100000130648, 
AB Šiaulių bankas, banko kodas 
71816 (būtina nurodyti mokėtojo 
kodą).

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus 
vyriausioji specialistė Alvyta Vit-
kienė (tel. (8 381) 58 047, mob. tel. 
8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkie-
ne@anyksciai.lt) teikia informaci-
ją apie objektus, sutarčių projektus 
bei iš anksto derina nekilnojamojo 
turto apžiūros laiką. Viešo aukcio-
no sąlygos paskelbtos Anykščių ra-
jono savivaldybės tinklapyje www.
anyksciai.lt.

Anykščių rajono savivaldybės 
informacija

Užsak. nr. 866 
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įvairūs

siūlo darbą

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
 „Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“

Molėtų „Vilnis“

„Molėtų žinios“
„Mūsų  Ignalina“

„Utenis“
„Utenos 

apskrities žinios“

UAB  „Anykštos redakcija“
 priima skelbimus į šiuos  laikraščius: 

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai).
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apyrankė Xiaomi 042*676 Išmanioji apyrankė Xiaomi 010*662 Išmanusis tel. SAMSUNG J4 Plus 001*762 
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026*194 Ledų gaminimo aparatas TRISTAR 034*207 Pakvietimas į TV studiją 022*590 Pakvietimas į TV 
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rinkinys GARDENA 039*135 Trintuvas Nutribullet 018*528 Trintuvas Nutribullet

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.

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, tvore-
les, kala raides, 
tvarko kapavietes. 
Atlieka individua-
lius užsakymus.

Tel. (8-627) 01727.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir praradu-

siems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba Liudiškių 

g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų registracija 
tel. (8-657) 68156.

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

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.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592. 

automobiliai

Įmonė - automobilius. Gali būti 
su defektais, be TA, išregistruoti. 
Išrašo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

Automobilius, mikroautobusus. 
Tel. (8-633) 60143.

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai 

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

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

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

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

viŠTOS viŠTaiTĖS.
RUGPJŪČIO 8 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime "Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime gai-
džiukų. Prekiausime kiaušiniais 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 
turgus, Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis 
16:20, Kavarskas 16:30, Svirnai 16:40.

kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Dovanoja

Juodos spalvos 6 mėnesių ka-
lytę.

Tel. (8-648) 30917.

Kačiukus.
Tel. (8-622) 81444.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamy-
ba, montavimas. Pristatomi kami-
nai. 

Tel. (8-656) 24531.

Profesionalus tujų ir gyvatvorių 
karpymas, sutvarkymas. 

Tel. (8-611) 34567.

Tvenkinių kasimas, žemės lygi-
nimas, griovių valymas, melioraci-
ja, vandentiekio darbai. 

Tel. (8-646) 19349. 

Priima gruntą sklypo pakėlimui. 
Galimi įvairūs variantai. 

Tel. (8-687) 28938.
  

Veterinarijos 
farmacininkui (-ei) 

darbui veterinarijos 
vaistinėje. Būtinas 

veterinarinis 
išsilavinimas.

Tel. (8-609) 97785.

Skaldytas išdžiovintas malkas ir 
pjuvenas. Pristato ir mažais kie-
kiais. 

Tel. (8-675) 63191.

kita

Traktorių T-40 su priekabomis. 
Tel. (8-682) 65204.



2019 m. rugpjūčio 6 d.KAIP GYVENATE?

oras

+23

+14

anekdotas
- Petrai, nepamiršk nupirkti pie-

no, girdi?!
- Girdžiu girdžiu...
- Pieno, neriebaus, 0.5% riebu-

mo, nesupainiosi?!
- Na, nesupainiosiu, nesupainio-

siu...
- Ir ne starkos, kaip praeitą kartą, 

niekše tu, o pieno, įsiminsi?!
- Na aišku, įsiminsiu...
- Ir ne ,,Pelyno“ trauktinę, kaip 

užpraeitą kartą, zaraza, supratai?!
- Na supratau, Maryte, supra-

tau...
- Na, gerai jau, eik...
Po 10 minučių parduotuvėje:
- Ko ji prašė nupirkti - ,,Starkos“ 

ar ,,Pelyno“ trauktinės? Ai, negal-
vosiu, paimsiu ir to, ir ano...

***

Iš kambario sklinda merginos 
rauda:

- Kiaulė tu! Išsigimėlis! Gyve-
nimą man sugriovei, savo jaunystę 
tau paaukojau ir ką gero iš tavęs 
gavau?

- Dukrele, baik vieną kartą su 
savo aukštojo mokslo baigimo di-
plomu kalbėtis! - pasigirsta riks-
mas iš virtuvės.

***

Kalbasi du draugai:
- Iš kur tau mėlynė paakyje?
- Ai, sekmadienį prie pietų stalo 

meldėmės ir aš toj vietoj, kur ,,ir, 
apsaugok mus, Viešpatie, nuo pik-
to“, į uošvę pažiūrėjau...

***

Tėvas bara studentą:
- Užuot mokęsis, tu bėgioji pas-

kui merginas!
- Ne visai taip, tėti...
- Tylėk! Kas čia tėvas - tu ar aš!
- Abu, tėti, abu...

liepos 6 - 7 d. jaunatis
mėnulis

šiandien

rugpjūčio 8 d.

rugpjūčio 9 d.

rugpjūčio 7 d.

vardadieniai

Bylotas, Daiva.

Donatas, Kajetonas, Sikstas, 
Drąsutis, Jogailė, Klaudija, Jogilė.

Dominykas, Tulgirdas, Daina, 
Elidijus, Gustavas.

Romanas, Mintaras, Tarvilė, 
Rolandas, Romas, Rolanda, 
Rolana.

rugpjūčio 8 - 9 d. delčia

- Kaip Jūs gyvenate? 
- Koks čia senatvėj gyvenimas? 

Viena, be vyro, esu likus jau 15 
metų. Kol dievulis duoda, einu, 
dirbu viską savo rankom, man 
traktoriaus nereikia (šypsosi – 
red. past.). Tik pernai karvutę 
pardaviau. Gailėjau, bet jau reikė-
jo parduot. 

Aviečių pasodinau, o kad išpli-
to jos, tai dabar kaip miške. Ką 
kaimynė Gražina Galinienė savo 
kieme, prie mano tvoros, pasiso-
dina, tas gražiausiai ir pas mane 
ūgliukais prigyja – štai kiek ger-
vuogių turiu, vijoklinių aviečių. 
Dabar kasu daigus ir norintiems 
duodu. 

- Kur gimėte, kokioje šeimo-
je? Kokie ryškiausi prisimini-
mai? 

- Tėveliai žemės neturėjo, o 
mes net septyni vaikai užaugom, 
aštuntą palaidojom. Didelė šeima. 
Mano mergautinė pavardė – La-
tanauskaitė. Sunku buvo, neturė-
jom, kur gyvent. Levaniškyje gy-
venom, tada Mažeikėnuose. Karo 
metais, 1943-ais, glaudėmės pas 

lina DAPkienĖ

Elena Skorulskienė: „Duoda Dievulis 
sveikatos, tai ir krutu“ 
Elenai Skorulskienei iš Šovenių kaimo jau 82-eji, o ji iki šiol 

ilgiausias vagas bulvių rankom ir pasodina, ir nukasa, į Kavarską 
dviračiu nuvažiuoja, didžiausius gėlynus prie savo namų prižiū-
ri. Įdomu su miela, guvia ir nuoširdžiai bendraujančia pašnekove 
apie gyvenimą šnektelėti. 

Vilkončius Šoveniuose, nes jis – 
mamos tikras dėdė. Labai daug 
mūsų tėveliai dirbo, visa bėda, 
kad savo žemės neturėjom. Buvo 
vokiečiai išsivarę, atėmę mūsų 
karvę, tik apsiveršiavusią. Mama 
tiek prašė, kad atiduotų... Visko 
buvo. Kiaules miške laikėm, ėsti 
joms nunešdavom. Vėliau tą kar-
vę atidavė mūsų šeimai.  

Pirmą klasę Budrių pradžios 
mokykloj lankiau, po to į Ma-
žeikėnus persikėlėm, tai ėjau Ju-
siškin – buvo mokykla pas poną 
Bužičką, už Mackonio. Taip ir va-
dindavom visi – Bužičkynė. Nuo 
1949 jau visą laiką Šoveniuose 
gyvenom. 

Su mama važiuodavom duo-
nos pirkti į Panevėžį. Ten pri-
siperkam, tačkelę (karutį – red. 
past.) pasiskolinam, susivežam 
po maišą prie kelio, tada stabdom 
„gruzoviką“, iki Levaniškių atsi-
vežam. Su mama iš Levaniškių 
pareinam pėsčios, tada pakinkom 
arklį ir atsivežam tuos kepalus. O 
juk septyni vaikai – pora savaičių, 
ir nebėra tos duonos... Aš buvau 
mamos padėjėja, užtat ir išmokau 

Ši gėlė dar ,,Atžalyno“ kontoroje augo.

viską: ir arti, ir pjauti. 
- Iš kur Jūsų vyras? Kada iš-

tekėjote? 
- Mano vyras Jonas buvo vieti-

nis, augęs šalia Šovenių, kilęs iš 
Dembuvkos viensėdžio, prie miš-
kelio. Mūsų vestuvės įvyko 1970 
metais. Vieni buvom, tik savi. Tė-
vai atvažiavo. A. Žibutis buvo ko-
lūkio pirmininkas, tai su mašinėle 
– „gruzoviku“ – mus nuvežė Ka-
varskan, ten šliūbą ėmėm (įvyko 
bažnytinė santuoka – red. past.), 
tada jau Šoveniuose gyvenom. Vy-
ras buvo aistringas medžiotojas. 
Užauginom du vaikučius: dukrą ir 
sūnų. Nebuvo lengva: daug metų 
dirbau Šovenių fermoj prie telio-
kų, prie kiaulių. Karves melžiau, 
pati namų didelį ūkį turėjau. Eida-
vau iš po dalgės imti, vyrai gubus 
statė. Pamenu, penkiais dalgiais 
pjaudavo. Tik vėliau kombainai 
atsirado. Užsidirbau pensijai, nes 
turiu 30 metų darbo stažą. 

- Ką prisimintumėte ir papa-
sakotumėte apie darbo metus 
kolūkyje? 

- „Atžalyne“ rankom karves 
melžėm neilgai, tada jau agrega-
tais pradėjom melžti. 25-30 kar-
vių linija, ir melždavom. Pieną 
išveždavo pienovežiai. 

Šitas namas kolūkio statytas. 
Čia gyvenam nuo 1978 metų. Še-
šerius metus čia dar savo mamą 
laikiau. Mano vyras Jonas dirbo 
kolūkyje santechniku. Tiesa, jis 
anksčiau iš darbo išėjo, nes ligo-
tas buvo, vis ištikdavo priepuo-
liai. Po motociklo avarijos galvos 
smegenys buvo pažeistos. Mėnesį 
prie jo išbudėjau.  

- Jūsų laikai ir dabartiniai. 
Daugybė skirtumų matot, tie-
sa? 

- Mes jei atsisėsdavom prie sta-
lo, tai šventa būdavo. O dabar? 
Prie sergančio vyro ligoninėje 
buvau visą mėnesį, tai savo ketu-

riolikos metų dukrai Danutei visą 
ūkį buvau palikusi. Raguočiai, 
kiaulės, kolūkio arklys, vištos... 
Jei taip dabar keturiolikmečiui? 

- Dabar nieko negalima, nes 
atvažiuos ir atims vaikus. Ma-
tau, kad turit išpuoselėtą gėly-
ną, daug gėlių vazonų namuose. 
Žinau, ką simbolizuoja ši medi-
nė tulpė ant namo sienos – šis 
simbolis buvo Budrių bendruo-
menės padovanotas už gėlių 
darželių puoselėjimą, tiesa?

- Taip, buvo atėję bendruome-
nės atstovai, pagyrė mano augina-
mas gėles, sakė, kad dar po metų 
vėl ateis gėlyno pažiūrėti – ar 
nesumažėjo gėlių (šypsosi – red. 
past.). Man patinka gėlės. Tupi-
nėju, sodinu, persodinu. Pernai 
vieno namų vazono gėlė tokio 
ūgio išaugo, kad pradėjo man lu-
bas siekti, padovanojom Taujėnų 
dvarui. Šita gėlė (rodo svetainėje 
laikomą augalą – red. past.) yra 
dar iš „Atžalyno“ kontoros – ten 
daug metų stovėjo, paskui man 
davė. 

Prie namų visokiausių gėlyčių 
turiu: gvazdikėliai, astrai, naš-
laitės, tulpės, kanos, kardeliai, 
irisai, palei tvorą – jurginai, bijū-
nai. Visą laiką priešais namą buvo 
gėlių darželis.  Visą eilę gladiolių 
šiemet prisodinau, tulpes jau su-
tvarkiau. Už namo tai dukra su-
galvojo perdaryt, tai tiesia plėve-
lę, keičia, sodina savaip. 

- Jūs iki šiol Kavarską pa-
siekiat dviračiu. Žaviuosi ir 
stebiuosi... Juk Jums važiuoti 
dviračiu susidaro septynių-aš-
tuonių kilometrų atstumas į 
vieną pusę, tiesa? O juk dar ir 
grįžtate dviratuku atgal. 

-  Į kapines nuvažiuoju, gėlyčių 
nuvežu, pamerkiu. Pasodintas pa-
laistau. Aš visada taip. Tik metai, 
kai karvutės nebeturiu, o iki tol, 
tai visada pas karvę dviračiu va-
žiuodavau, vandens 25 litrus ant 
vairo pasikabinusi bidone vež-
davau. Kitas mano amžiaus ant 
dviračio jau gal neatsisėstų. Dar 
duoda dievulis sveikatos, tai ir 
krutu. Laikau 19 vištyčių, dvide-
šimtas – gaidys. Dukra jau šiek 
tiek pyksta, kad per daug dirbu 
– per didelis mano daržas, ir va-
gos per ilgos. Dėl darbo, dar galiu 
dirbt, o dėl atminties -  jau daug 
ką pamirštu. 

- Puiki Jūsų atmintis – štai, 
kiek visko prisirašiau, kiek pa-
pasakojot! Nuoširdžiai dėkoju 
už pokalbį! 

Nupiešta vestuvių dieną. Elena Skorulskiene daug metų dirbo kolūkyje 
melžėja.

Avietės išsiplėtusios kaip miške.


