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LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 38/9528

http://www.anyksta.lt

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58;  
(8-686) 33036.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, 
portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

„Didžiajame šeimos gynimo marše“, 
kaip „Baltijos kelyje“

,,Didžiajame šeimos gyni-
mo marše 2021“, vykusiame 
Vilniaus Vingio parke gegu-
žės 15 – tąją, šeštadienį, kuris 
buvo organizuotas „Dėl ideo-
loginio karo metodais vykdo-
mos agresyvios genderistinės 
propagandos ir valdančios 
daugumos rengiamų įstaty-
mų, prieštaraujančių Tautos 
referendumu priimtai Lie-
tuvos Respublikos Konstitu-
cijai“ bei sutraukė dešimtį 
tūkstančių dalyvių, dalyvavo 
ir būrys anykštėnų. 

Utenos policijos komisa-
riato duomenimis, į Maršą 
išvyko anykštėnų mašinų 
kolona, sudaryta iš 18 auto-
mobilių. 

Jonas JUNEVIČIUS
Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Anykštėnas gydytojas Audronis Gustas automobilį pažymėjo „Didžiojo šeimos gynimo 
maršo“ atributika.  

Privačioje valdoje be leidimo iškirsti gluosniai Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, J.Biliūno gatvėje, privačioje valdoje,  šį mėnesį neteisėtai iškirsti dideli me-
džiai. Už be leidimo iškirstus medžius sklypo savininkėms skirta administracinė bauda, 
joms taip pat teks atlyginti gamtai padarytą žalą.

Anykščių rajono savival-
dybės Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vedėja 
Daiva Gasiūnienė suabe-
jojo, ar savivaldybė tinka-
mai gyventojus informuo-
ja apie želdinių tvarkymą.

Aplinkos apsaugos departa-
mento Utenos valdybos Anykš-
čių aplinkos apsaugos inspek-
cijos vyr. specialistė Jūratė 
Banėnienė „Anykštą“ informa-
vo, kad  šį mėnesį inspekcija 
gavo pranešimą iš Pranešimų 
priėmimo tarnybos, kad priva-
čioje valdoje, kurios adresas 
yra J. Biliūno g. 43, galimai be 
leidimo iškirsti dideli medžiai.

„Anykščių aplinkos apsaugos 
inspekcijos pareigūnai atliko 
patikrinimą nurodytu adresu ir 
nustatė, kad žemės sklype nu-
pjauti vaismedžiai - 4 obelys ir 
1 trešnė, invazinės rūšies me-
dis - uosialapis klevas, blindė, 

bei kiti menkaverčiai medžiai 
ir krūmai, nepriskiriami sau-
gotiniems želdiniams. Tačiau 
nupjauti ir 4 gluosniai, atitin-
kantys saugotinų medžių ir 
krūmų kriterijus. Gluosniai nu-
pjauti neturint Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
išduoto leidimo saugotinų me-
džių ir krūmų kirtimo, persodi-
nimo ar kitokio pašalinimo, ge-
nėjimo darbams atlikti“, - sakė 
J.Banėnienė. 

Už be leidimo nupjautus 4 
gluosnius žemės sklypo savi-
ninkėms paskaičiuota žala gam-
tai siekia 247,50 eurų, joms taip 
pat už neteisėtą želdynų naiki-

nimą bus skirta administracinė 
bauda, kuri siekia nuo 60 iki 
200 eurų.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Architektūros ir urbanisti-
kos skyriaus vedėja Daiva Ga-
siūnienė „Anykštai“ sakė, kad, 
prieš neteisėtai iškirsdamos 
medžius, sklypo savininkės 
lankėsi savivaldybėje.

„Jos nesakė, kad ruošiasi 
pjauti medžius, tik domėjosi, 
kokios yra želdinių tvarkymo 
taisyklės. Mūsų skyriaus speci-
alistė moterims davė atmintinę 
su bendra informacija. Mes lei-
dimo pjauti medžius neišdavė-
me“, - sakė D.Gasiūnienė.

Radinys. Gegužės 15 d. apie 
15 val. 33 min. Anykščių r., Ku-
nigiškių I k. kapinėse, partizanų 
kape, kelių centimetrų gylyje, 
rasta žmogaus kaukolė ir du 
kaulai. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas mirties priežasčiai nusta-
tyti. Anykščių rajono policijos 
komisariato Reagavimo sky-
riaus viršininkas Valdas Palionis 
„Anykštai“ sakė, kad apie parti-
zanų kape rastą žmogaus kauko-
lę ir du kaulus pranešė šių kapų 
prižiūrėtojas. Pareigūnas šioje 
situacijoje kriminalo neįžvelgė. 
Plačiau - šeštadienio laikraštyje 
„Anykšta“.

Tyrimas. Anykščių vaikų 
lopšelyje - darželyje „Spindu-
lėlis“ šią savaitę dėl COVID-19 
infekcijos atlikti profilaktiniai 
aplinkos paviršių tyrimai. Iš 
viso paimti 42 mėginiai  7- iose 
lopšelio-darželio „Spindulėlis“ 
grupėse. Anykščių rajono savi-
valdybė skelbia, kad nė vienos 
grupės paviršių ėminiuose ne-
buvo nustatytas didelis virusinės 
RNR kiekis. 

Mirtis. Nuo COVID-19 
Anykščių rajone jau mirė 42 
Anykščių rajono gyventojai, 
skelbia Anykščių rajono savival-
dybė. Pranešama, kad mirusiųjų 
iš viso yra 83, tačiau 41 asmens, 
užsikrėtusio COVID-19, mirties 
priežastys - kitos ligos. Praėjusią 
savaitę rajone nuo COVID-19 
mirė vienas žmogus. Jis priklau-
sė 60 - 65 metų amžiaus grupei. 

Remontas. Anykščiuose bus 
kapitaliai suremontuota 344 m 
ilgio Pilies gatvė. Numatoma 
pakloti 344 m lietaus nuotekų 
tinklų, įrengti 2050 kv. m. as-
faltbetonio bei apie 700 kv. m. 
šaligatvio trinkelių dangos.

Ažuožeriečiai 
paminėjo 
tarptautinę 
šeimos dieną

Dėl keičiamų televizijos dažnių 
gyventojams kilo problemų

Algimantas JURKUS, 
Kurklių seniūnijos seniūnas:

...„Karantino metu pata-
riama nekontaktuoti, tad 
vieni kitiems galėjo pagelbėti 
telefonu“...

Dažyti neleido - 
pagrasino, kad 
nubaus
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temidės svarstyklės

2021 m. švenčiame meno 
puoselėtojo monsinjoro Alberto 
Talačkos ir dailininko Algirdo 
Lukšto 100-ąsias gimimo meti-
nes. Kuo susiję šios garbingos 
asmenybės? Pasvalio gimnazi-
joje jie buvo bendramoksliai. 
Akvarelistas A. Lukštas vasaros 
praktikų metu į Anykščius, kur 
ilgą laiką kunigavo monsinjoras, 
atvykdavo su Kauno Juozo Nau-
jalio dailės mokyklos mokiniais, 
kuriems A. Talačka pats parody-
davo bažnyčią, apie ją papasako-

davo. Per A. Lukštą A. Talačka 
įsigijo keletą jaunųjų menininkų 
sukurtų sakralinės dailės kūri-
nių, tarp kurių ir paties A. Lukšto 
monsinjorui dovanotas kūrinys 
„Peizažas“, 1976.

Algirdo Lukšto (1921–1992) 
paroda skirta dailininko 100-
osioms gimimo metinėms pa-
minėti. Parodoje pristatomas 
Algirdo Lukšto aukso fondas, 
kuris saugomas Nacionaliniame 
M. K. Čiurlionio dailės muzie-
juje. Tai klasikinės šlapios tech-

Atidaroma Algirdo Lukšto akvarelių paroda
Gegužės 19 d. 17.30 val. maloniai kviečiame į iškilios as-

menybės ir legendinio mokytojo Algirdo Lukšto akvarelių 
parodos pristatymą Sakralinio meno centre (Vilniaus g. 11, 
Anykščiai). Dalyvauja parodos kuratorius tapytojas Gin-
tautas Vaičys. Monsinjoro Alberto Talačkos mėgtas giesmes 
atliks ansamblis „SALVE CANTUS“, vadovas Rimvydas 
Griauzdė. Renginys nemokamas.

nikos akvarelės – tokį jį mes at-
pažįstame ir prisimename. 

Pasak parodos kuratoriaus 
Gintauto Vaičio, A. Lukšto, 
kaip dailininko, indėlis į meno 
pasaulį yra akvarelės tapymo 
išskirtinumas ir meistrystė. 
Tęsdamas tradicijas, kartu su 
Kajetonu Sklėriumi ir Česlovu 
Kontrimu jis įsijungia į savo 
mokytojų klasikų gretas. Daug 
kas žavėjosi jo tapybiškai sub-
tiliai akvarelės technika pertei-
kiamu Lietuvos krašto grožiu. 
Meistrystė pasireiškė vandens 
ir spalvos valdyme perteikiant 
gamtos būsenas, nuotaikas. 
Dangus virš ežero buvo vienas 
iš jo mėgstamiausių motyvų. 
A. Lukštas buvo charizmatiš-
ka asmenybė su unikaliomis 
pedagogo savybėmis. Tai žmo-
gus legenda, pedagogas, išug-

dęs šimtus garsių menininkų, 
tokių kaip Petras Repšys, Min-
daugas Skudutis, Solomonas 
Teitelbaumas ir kt. Visiems, 
kurie mokėsi tuometinėje Kau-
no Juozo Naujalio meno mo-
kykloje (dabar Kauno dailės 
gimnazija) ar Vaikų vakarinė-
je dailės mokykloje (dabar ji 
pavadinta Antano Martinaičio 
vardu), dailininkas paliko gilų 
pėdsaką jų besiformuojančioje 
pasaulėjautoje.

Paroda veikia 2021 05 05 – 
05 31.

Anykščių menų centro orga-
nizuojamą renginių ciklą, skirtą 
monsinjoro Alberto Talačkos 
100-osioms gimimo metinėms, 
remia Lietuvos kultūros taryba, 
Anykščių rajono savivaldybė, 
informacinis rėmėjas - regioninis 
naujienų portalas anyksta.lt

Anykščių menų centro 
pranešimas spaudai

Keliautojas. Gegužės 14 
dieną  apie 13.30 val.Anykščių 
seniūnijos Šepetiškių kaimo pa-
baigoje ir Vikonių kaimo Gylių 
g. sankryžoje sustabdytas auto-
mobilis „Toyota Avensis”, kurio 
vairuotojui (g. 1964 m.), gyve-
nančiam Panevėžyje, nustatytas 
2,38 prom. girtumas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras su-
laikytas ir uždarytas į ilgalaikio 
sulaikymo patalpą. 

Vairuotojas. Gegužės 16 

dieną apie 18.10 val.Anykščių 
seniūnijos Šeimyniškių kai-
me neblaivus (nustatytas 3,08 
prom. girtumas) vyras (g. 1983 
m.) vairavo automobilį „Volks-
wagen Passat“. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Vagystė. Gegužės 15 dieną 
apie 09.15 val. pastebėta, kad 
Svėdasų seniūnijos Žaliosios 
kaime išlaužus duris iš ūkinio 
pastato pavogta traktoriukas-
žoliapjovė, benzininis trimeris, 
du dviračiai. Iš viso padaryta 
2600 eurų turtinė žala. Pradėtas 

ikiteisminis tyrimas.
Vagystė II. Gegužės 16 dieną 

apie 10.00 val. Kurklių seniū-
nijos Antaplaštakio kaime pa-
stebėta, kad iš sodybos pavogti 
įvairūs maisto produktai, kurių 
vertė yra apie 200 eurų. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Gaisras. Gegužės 16 dieną, 
sekmadienį, Troškūnų seniūni-
jos Kirmėlių kaime, Nausėdos 
g., atvira liepsna degė automo-
bilis „Audi“. Gaisro metu su-
degė visos degios automobilio 
detalės. 

Pažeidėjas. Gegužės 14 d. 
apie 15 val. 50 min. Skiemonyse 
už viešosios tvarkos pažeidimus 
sulaikomas neblaivus vyriškis 
nevykdė policijos pareigūnų 
teisėtų reikalavimų ir aktyviais 
veiksmais priešinosi Utenos 
apskr. VPK Anykščių r. PK pa-
reigūnui. Pareigūnas į medikus 
nesikreipė. Neblaivus (3,13 
prom.) įtariamasis (g. 1985 m.) 
uždarytas į Utenos apskr. VPK 
laikinojo sulaikymo patalpas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pa-
gal LR BK 286 str.

Ažuožeriečiai paminėjo tarptautinę šeimos dieną Lina DAPKIENĖ

Gegužės 15 dieną Ažuožerių bendruomenės kiemelyje 
vyko renginys „Šeimos diena“. 

Šeimas subūrė ir šventę organizavo Anykščių kultūros 
centro Ažuožerių skyriaus vadovė Alvyra Simanonienė ir 
Ažuožerių moterų klubo narės. 

„Šeimas kasmet suburdavo-
me vasarą, bet šiemet jau supla-
nuoti kiti vasaros renginiai, tad 
pakvietėme būtent Tarptautinę 
šeimos dieną“,  – pasakojo A. 
Simanonienė, kuri subūrė visus 
– mažus ir didelius – į žaidi-
mus, viktorinas, sporto rungtis 
ir kitas veiklas. Mamos iš au-

gmenijos detalių, žiedų dėliojo 
natiurmortus, vaikai rungtynia-
vo, atlikdami sportiškas užduo-
tis, kartu su tėveliais piešė savo 
svajonių atostogas... Tėveliams 
teko klausinėti ir atspėti, kokio 
animacinio filmuko herojai jie 
yra pagal pritvirtintą užrašą ant 
nugaros. 

„Jei bus stiprios, gražios šei-
mos, kuriose augs laimingi vai-
kai, tokia bus ir visa mūsų tau-
ta. Džiugu, kad Ažuožeriuose 
gyvena daug jaunų šeimų, ku-
rios augina vaikučius, kuria ir 
puoselėja savo tradicijas. Ačiū, 
kad atėjote, kad dalyvavote“, 
– šventės pabaigoje kalbėjo A. 
Simanonienė.  

Ji gausiausioms Ažuožerių 
šeimoms įteikė Irmanto Maigio 
dovanas – augalus ir sodinukus, 
išdalijo daug atminimo dovanė-
lių vaikams ir tėveliams. 

„Buvo smagu Tarptautinę 
šeimos dieną praleisti gryna-
me ore – saugioje aplinkoje su 
savo ir bičiulių šeimomis, su 
gerais pažįstamais, bendruo-
menės nariais. Namo keliausi-
me labai geros nuotaikos ir pa-
kylėti. Toks buvimas kartu dar 
labiau suartina, suvienija. Pa-
miršome buvusį nuovargį nuo 
ekranų dėl varginusio nuoto-
linio ugdymo. Tiesiog šauniai 
praleidome laiką“, – pasakojo 
renginio dalyvė Simona Žu-
dienė. 

Jovita ir Aleksandras Stepanovai augina tris vaikus. Ažuo-
žeriuose šeima gyvena nuo 2014 metų.

Jaukiai įsitaisę ant pievelės, šventės dalyviai mėgavosi, 
būdami kartu, žaisdami ir gerai leisdami laiką. Simona 
Žudienė su šeima į Ažuožerius grįžo iš Vilniaus. Ažuože-
riai yra Simonos gimtinė. Kartu su vyru Vaidotu augina du 
sūnus - Dovydą ir Jokūbą.    Autorės nuotr.

Teleloto. Žaidimas nr. 
1310 Žaidimo data: 2021-
05-16 Skaičiai: 50 45 07 
30 04 73 24 40 36 33 71 10 
13 11 18 67 38 34 06 03 65 
49 43 55 16 41 20 31 62 17 
12 42 37 14 09 51 35 32 23 
60 (keturi kampai, eilutė, įs-
trižainės) 44 21 01 63 52 
15 56 53 57 28 47 66 (visa 
lentelė) Prizai Žaidimas 
Laimėjimas Laimėtojų skai-
čius Užbraukus visą lentelę 
25645.00€ 1 Užbraukus įstri-
žaines 67.00€ 152 Užbraukus 
eilutę 5.00€ 6560 Užbraukus 
keturis kampus 3.00€ 9427 
Papildomi prizai Bilietas 
Prizas 0003673 Automobilis 
TOYOTA RAV4 HYBRID 
013*959 Pakvietimas į TV 
studiją 030*341 Pakvietimas 
į TV studiją 026*582 
Pakvietimas į TV studiją.

Parama. Nuo karantino su-
varžymų nukentėjusiam verslui 
iki pirmadienio jau patvirtinta 
122,7 mln. eurų paramos. Sub-
sidijoms skirta 86 mln. eurų, 
lengvatinėms paskoloms – 29,4 
mln. eurų, turgavietės mokesčio 
kompensacijoms – 2,01 mln. 
eurų, o savarankiška veikla be-
siverčiantiems asmenims skirta 
5,25 mln. eurų subsidijų, pra-
nešė Ekonomikos ir inovacijų 
ministerija. Daugiausiai subsi-
dijų (31 proc.) skirta prekybos 
sektoriaus įmonėms, kurioms 
paskirstyta 26,7 mln. eurų. An-
troje vietoje (26 proc.) yra ap-
gyvendinimo ir maitinimo pas-
laugas teikiančios įmonės (22,3 
mln. eurų). Trečioje vietoje (8,7 
proc.) yra apdirbamosios gamy-
bos įmonės (7,5 mln. eurų).  

Amžius. Praėjusią parą nuo 
COVID-19 mirė septyni žmo-
nės, jiems buvo nuo 60 iki 99-
erių metų, rodo pirmadienį pa-
skelbti Statistikos departamento 
duomenys. Trims mirusiesiems 
buvo nuo 70 iki 79-erių, dviem 
– nuo 60 iki 69-erių metų. Po 
vieną mirusįjį priklausė 80–89 
ir 90–99 metų grupėms. Nuo 
COVID-19 Lietuvoje iš viso 
mirė 4112 žmonių. Su šia in-
fekcine liga – tiesiogiai ir ne-
tiesiogiai – siejamos 8308 
mirtys. Daugiausia mirusiųjų 
nuo COVID-19 – 1490 žmonių 
– priklausė 80–89 metų grupei. 
Šešiems mirusiems žmonėms 
buvo nuo 20 iki 29-erių metų.

Skaičius. Vilniaus Vingio 
parke šeštadienį į pagrindinį 
„Didžiojo šeimos gynimo mar-
šo“ renginį susirinko, prelimi-
nariai, apie 10 tūkst. žmonių, 
teigia policija. Akcijos dalyviai 
siekia išreikšti protestą prieš 
Stambulo konvenciją ir kitas 
iniciatyvas, jų teigimu, nukreip-
tas prieš tradicinę šeimą. „Tiks-
liai suskaičiuoti negalime, tai 
preliminariai gal apie 10 tūkst.“, 
– šeštadienio vakarą, praėjus 
maždaug pusantros valandos 
po mitingo pradžios, BNS sakė 
Policijos departamento atstovas 
Ramūnas Matonis.

-BNS
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(Kalba netaisyta – red. past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė 
portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kvie-
sime skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams 
aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spaus-
dinsime šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija

komentarai Dėl keičiamų televizijos dažnių  gyventojams kilo problemų
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba praėjusią savaitę Viešintose pakeitė  skaitmeninės antžeminės televizijos 

dažnius, kuriais perduodamos „LNK", „TV6", „BTV", „TV3", „Info TV", „2TV", „TV1", „TV8", „Lietuvos rytas.tv", 
„Current Time", „Delfi TV" televizijos programos. 

Po dažnių keitimo net kelias dienas netilo „Anykštos“ redakcijos telefonai, gyventojai stebėjosi, kad nebemato kai kurių 
televizijos kanalų, skundėsi, kad nežino, kaip juos naujai nusistatyti.

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ar, jų manymu, karantinas buvo tinkamas metas tokiems televizijos programų transliavi-
mo pokyčiams.

Tokiems 
pokyčiams 
geriausio laiko 
nebūna

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos 
narys:

- Iš pradžių lyg ir buvo pra-
nešta, kad Viešintose televi-
zijos dažniai nesikeis, vėliau 
pasirodė informacija, kad bus 
keičiami.

Mano kolegos naudoja skai-
tmeninę antžeminę televiziją, 

tai jiems naujai nusistatyti te-
levizijos programas problemų 
nekilo. Įsivaizduoju, kad vy-
resnio amžiaus žmonėms turėjo 
kilti problemų.
Manau, kad geriausio meto 
tokiems pokyčiams nebūna. 
Kodėl pasirinktas toks momen-
tas, net neįsivaizduoju.

Karantinas – ne 
pats geriausias 
laikas

Asta USELIENĖ, Dabu-
žių kaimo bendruomenės 

pirmininkė:
- Aš pati naudoju kabelinę te-

leviziją, tačiau senyvo amžiaus 
kaimynams ėjau pagelbėti, nes 
naujai nusistatyti televizijos 
priedėlio jie nemokėjo. Aplan-
kiau tris aplinkinius gyventojus.

Manau, kad karantinas gal 
ir nebuvo pats geriausias me-
tas televizijos dažnių keitimui, 
tačiau lankiau kaimynus, kaip 
ir pridera, su apsaugine veido 
kauke.
Naujai nustatyti televizijos 
priedėlį gan paprastas daly-
kas, tačiau senyvo amžiaus 
žmonės pasakojo, kad vargo 
visą valandą ir niekas jiems 
nepavyko..

Pagelbėjo 
anūkas
Algimantas Bronius BE-

KENIS, Viešintų seniūnijos 
seniūnaitis:

- Susidūriau su skaitmeninės 
antžeminės televizijos dažnių 
keitimu. Pasikeisti televizo-
riaus priedėlio nustatymus ir 
vėl matyti televizijos progra-
mas man padėjo anūkas. Ten 
nėra sudėtinga, sureguliuotų 
ir nedidelis vaikelis, tačiau aš 
pats  jau senjoras, esu garbin-
go amžiaus, pats to tikrai bū-
čiau nesugebėjęs padaryti.
Negirdėjau, kad kažkas dėl 
televizijos dažnių keitimo 
„bėdavotų“. Aišku, senes-
niems žmonėms dėl to gal ir 
galėjo iškilti problemų. 

Reikėjo daugiau 
informacijos

Algimantas JURKUS, Kur-
klių seniūnijos seniūnas:

- Aš pats žiūriu kabelinę tele-
viziją, todėl jokių nepatogumų 
dėl televizijos dažnių keitimo 
nesulaukiau. Seniūnijos gy-
ventojai man nesiskundė, kad 
nebemato televizijos programų. 
Matyt, žmonėms pagelbėjo jų 
vaikai, anūkai.

Tikiu, kad vyresnio amžiaus 
žmonės galėjo susidurti su ne-
sklandumais. Gal prieš atlie-
kant televizijos dažnių keitimą 
juos reikėjo geriau apie tai in-
formuoti, pamokinti, ką ir kaip 
daryti.

Karantino metu patariama 
nekontaktuoti, tad vieni kitiems 
galėjo pagelbėti telefonu.

-ANYKŠTA

Esu labai pasipiktinusi. Įsi-
jungiu televizorių, o jis rodo 
tik LRT televizijas. Kiti kanalai 
išnyko. Galvojau, sugedo tele-

vizorius, betgi nerodytų ir LRT.  
Iš kaimynės sužinojau, kad ir jai 
neberodė, nes pakeitė kanalus 
ir juos reikia nustatyti iš naujo. 

Ar buvo laikas keisti?tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“ (8-381) 5-82-46 arba el.paštu anyksta@anyksta.lt  

Kaimynei nustatė vaikai, jie gy-
vena kartu, bet ką daryti man, 
kai neturiu, kas namuose nu-
statytų? O dar ir „korona“ gąs-
dina, nenoriu svetimų žmonių 
į namus įsileisti, ir negaliu, juk 

nubausti gali už bendravimą su 
kitais ūkiais. 

Apie ką galvoja tie, kurie 
pakeitė bangas, ar laikas buvo 
keisti per karantiną? Ar nebuvo 
galima palaukti? Tokių, kurie 

nemoka nusistatyti kanalų, yra 
labai daug. Kodėl mus daro ka-
rantino taisyklių pažeidėjais per 
prievartą?

Skaitytoja iš Troškūnų seniūnijos

Anykščių karių kapinėse  sto-
vintis paminklas Kariui labai 
apleistas. Mes, grupė žmonių, 
norėjome paminklą nuvalyti ir 
naujai perdažyti ta pačia spal-

va, kokia yra šiuo metu, nieko 
daugiau nekeičiant. Paskam-
binome į Paveldo apsaugos 
departamentą, bet pasakius, 
ko skambiname, atrodė, kad 

pašnekovą lyg būtų trenkusi 
aukšta įtampa. Jis kategoriškai 
pareiškė, kad negalima nieko 
daryti, kad būsim nubausti.

Ar dera paminklą laikyti 

Dažyti neleido - pagrasino, kad nubaus nepagarboje, jei perdažymas 
valstybei nieko nekainuotų, jei 
jokių lėšų iš nieko net neprašo-
ma?

Taip pat skaudu, kad prieš 
žuvusių karių pagerbimo minė-
jimą kapinės nebuvo sutvarky-

tos. Ar kapinių tvarkymas - ne 
komunalinio ūkio pareiga? Ka-
pinių teritoriją sutvarkė, šiukš-
les iššlavė Rima Lesnikauskie-
nė savo iniciatyva. Ačiū jai.

Algirdas JANYŠIUS, Svirnai II

Ko iš rajono valdžios tikisi ir laukia miestelių bei kaimų gyventojai?
Praėjusį savaitgalį portalo anyksta.lt skaitytojus pakvietėme  padiskutuoti, kokių naujų pro-

jektų iš Anykščių rajono savivaldybės jie tikisi Anykščių rajono miesteliuose bei kaimuose.
Šią temą „Anykštos“ feisbuke paplėtoti pasiūlė skaitytojas. „Ar Anykščių rajono miesteliuose 

bei kaimuose gyvena kažkuo prastesni žmonės ir jiems užteks vėjo jėgainių ar panašaus šlamš-
to? Man šita situacija primena vieną pasaką, kur vienam atitenka šaknelės, o kitam – viršūnė-
lės“, - pastebėjo skaitytojas.

Juozas: „Galėtų vežioti Tubio 
amfibiją ir rodyti kaimiečiams.“

Didelė bėda: „Manau viena iš 
didesnių problemų yra susisieki-
mas, ypač tiems, kas neturi savo 
nuosavo transporto. Manau, tą 
labai gerai suprato amžinatilsį 
Vytautas Galvonas. Jo dėka geri 
prisiminimai važiuojant Anykš-
čių rajono keliais šiuolaikišku 
dviejų aukštų autobusu.“

Pasiūlymas: „Dar po banko-
matą kiekvienam bažnykaimy.“

Juozas: „Mano nuomone, šį 
klausimą turėjo kelti savival-
dybės administracija, komuni-
kuodama su gyventojais. Deja, 
bet nebegirdime nei iš centrinės 
rajono valdžios, nei iš kaimuo-
se veikiančių valdžios adminis-
tracinių institucijų - seniūnijų 
vadovų - jokios informacijos 
nei apie praėjusių metų veiklų 
atsiskaitymą, nei apie einamų-
jų, šių metų planus, nors greit 
jau ir į antrą pusę kalendoriaus 

mėnesius užversime.
Teko girdėti, kad administra-

cijos vadovų ataskaitos nukel-
tos rajono tarybos sprendimu.“

Kaimo inteligentas: „Tai kad 
ši diskusija yra pavėluota ir ne-
bereikalinga. Jau daugelį metų 
po nepriklausomybės atgavimo 
rajono kaimuose tik viskas už-
darinėjama, naikinama. Būtų 
įdomi statistika, kiek uždaryta 
pradinių mokyklų, medpunktų, 
paštų, kiek panaikinta autobu-

sų maršrutų ir t.t. Net ir dabar 
kalbama apie kai kurių kultūros 
namų naikinimą, prisidengiant 
optimizacija kultūros įstaigų. Su 
autobusais tikri anekdotai: kai 
mokiniai atostogauja kelis mė-
nesius, tai ir autobusai atosto-
gauja, į kaimus nebeatvažiuoja. 
Per karantiną mokyklos nevei-
kia - autobusai irgi nebevažinė-
ja. Anykščių miestas ir kaimo 
vietovės - tai didžiulė atskirtis.“

Debeikiečiai: „Prie kolcho-
zo Debeikiuose buvo patys 
didžiausi ir gražiausi kultūros 

namai rajone. Dabar jie uždary-
ti, stovi tušti ir greit virs griu-
vėsiais. Kultūros darbuotojų 
nebėra. Dar gerai, kad moky-
kla ir biblioteka tebeveikia, o 
tai būtume visiški tamsuoliai. 
Jau girdis kalbos apie kultūros 
namų uždarymą kituose kai-
muose. Turėtų būti priešingai 
- steigti naujus kultūros židi-
nius, atidarinėt kultūros namus, 
bibliotekas, įdarbinti žmones. 
Kažkodėl daroma priešingai.“
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Butą/patalpą-butą Nr. 1, 
unikalus Nr. 3493-9004-
3012:0002, pažymėjimas 
plane 1A1p, paskirtis – gy-
venamoji (butų), aukštas 
1, bendras plotas 37,96 kv. 
m, statybos metai – 1939; ½ 
pastato-ūkinio pastato, uni-
kalus Nr. 3493-9004-3020, 
pažymėjimas plane 2I1ž, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos plytų, aukštų skai-
čius – 1, užstatytas plotas – 
13,09 kv. m, statybos metai 
– 1939; ¼ kitų inžinerinių 
statinių-kiemo statini, uni-
kalus Nr. 4400-0998-9697, 
pažymėjimas plane k, apra-
šymas šulinys, statybos me-
tai – 1939, Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., Petkūnų k. 
15, 15-1.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 170 
Eur. Mažiausias kainos di-
dinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 17 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2021-
05-31, 00.00 val., pabaiga 
2021-06-02, 23.59 val.  Auk-
ciono laikas nuo 2021-06-07, 
09.00 val. iki 2021-06-10, 
13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-05-18. Turto 
naudojimo sąlyga: pastatas 
įrašytas į Kultūros vertybių 
registrą, unikalus objek-
to kodas – 41600 taip pat 
patenka į nekilnojamosios 
kultūros vertybės – Petkūnų 
palivarko sodybos fragmentų 
(unikalus kodas – 62) terito-
riją. Kultūros paveldo objek-
tų naudojimas ir tvarkymas 
bei kitų statinių, esančių jo 
teritorijoje statybos (remon-
to, rekonstrukcijos) darbai 
reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos 
įstatymu bei kitais teisės ak-
tais.  

 Butą/patalpą-butą 
Nr. 4, unikalus Nr. 3493-
9004-3012:0004, pažymėji-
mas plane 1A1p, paskirtis – 
gyvenamoji (butų), aukštas 
1, bendras plotas 38,88 kv. 
m, statybos metai – 1939; ½ 

pastato-ūkinio pastato, uni-
kalus Nr. 3493-9004-3020, 
pažymėjimas plane 2I1ž, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos plytų, aukštų skai-
čius – 1, užstatytas plotas 
– 13,09 kv. m, statybos me-
tai – 1939; ¼ kitų inžineri-
nių statinių-kiemo statinių, 
unikalus Nr. 4400-0998-
9697, pažymėjimas plane k, 
aprašymas šulinys, statybos 
metai – 1939, Anykščių r. 
sav., Troškūnų sen., Petkū-
nų k. 15, 15-4.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 175 
Eur. Mažiausias kainos di-
dinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 17 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2021-
05-31, 00.00 val., pabaiga 
2021-06-02, 23.59 val.  Auk-
ciono laikas nuo 2021-06-07, 
09.00 val. iki 2021-06-10, 
13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-05-18. Turto 
naudojimo sąlyga: pastatas 
įrašytas į Kultūros vertybių 
registrą, unikalus objek-
to kodas – 41600 taip pat 
patenka į nekilnojamosios 
kultūros vertybės – Petkūnų 
palivarko sodybos fragmentų 
(unikalus kodas – 62) terito-
riją. Kultūros paveldo objek-
tų naudojimas ir tvarkymas 
bei kitų statinių, esančių jo 
teritorijoje statybos (remon-
to, rekonstrukcijos) darbai 
reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos 
įstatymu bei kitais teisės ak-
tais.  

B u t ą / p a t a l p ą - b u t ą , 
unikalus Nr. 4400-5256-
0055:3513, paskirtis – gy-
venamoji (butų), pažymėji-
mas plane 3488-4000-1011, 
1A1m, kambarių skaičius 2, 
sienos – rąstų, bendras plo-
tas 29,71 kv. m, gyvenama-
sis plotas 22,85 kv. m, staty-
bos metai 1884, Anykščių r. 
sav., Troškūnai, J. Basana-
vičiaus g. 10-1.

Pradinė nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 

120 Eur. Mažiausias kainos 
didinimo intervalas – 50 
Eur. Aukciono dalyvio re-
gistravimo mokesčio dydis 
– 60 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo dydis – 12 
Eur. Dalyvių registracijos 
pradžia – 2021-05-31, 00.00 
val., pabaiga 2021-06-02, 
23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2021-06-07, 09.00 val. 
iki 2021-06-10, 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas 2021-
05-18.

Pastatą-Jakšiškio dvaro 
sodybos fragmentą arklides, 
unikalus Nr. 4400-5223-
8290, paskirtis – pagalbi-
nio ūkio, pažymėjimas pla-
ne 1I1/p, fiziškai pažeistas, 
sienos – akmuo, tūris 2094 
kub. m, statybos metai 1900, 
Anykščių r. sav., Kavarsko 
sen., Jakšiškio k. 8A.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 378 
Eur. Mažiausias kainos di-
dinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registra-
vimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio ga-
rantinio įnašo dydis – 37 
Eur. Dalyvių registracijos 
pradžia – 2021-05-31, 00.00 
val., pabaiga 2021-06-02, 
23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2021-06-07, 09.00 val. 
iki 2021-06-10, 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas 2021-
05-18. Turto naudojimo są-
lyga: nekilnojamasis daiktas 
yra nekilnojamųjų kultūros 
vertybių teritorijoje (jų ap-
saugos zonoje). Kultūros pa-
veldo objektų naudojimas ir 
tvarkymas bei kitų statinių, 
esančių jo teritorijoje staty-
bos (remonto, rekonstrukci-
jos) darbai reglamentuojami 
Lietuvos Respublikos nekil-
nojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymu bei kitais 
teisės aktais.  

Butą/patalpą-butą Nr. 4, 
unikalus Nr. 3494-0078-
3013:0004, pažymėjimas 
plane 3494-0078-3013, 
1A1p, paskirtis – gyve-
namoji (butų), aukštas 1, 
bendras plotas 192,78 kv. 
m, statybos metai – 1940, 
Anykščių r. sav., Troškūnų 
sen., Smėlynės k., Kreivoji 
g. 3-4; 0,1542 ha ploto že-
mės sklypas, esantis 0,8642 
ha ploto žemės sklype nuo-
mojamas, unikalus Nr. 
4400-5005-4781, kadas-
trinis Nr. 3410/0001:739 
Aukštakalnio k. v., Anykš-
čių r. sav. Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., Smėlynės k., 
Kreivoji g. 3.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 1385 
Eur. Mažiausias kainos di-
dinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 138 Eur. Da-
lyvių registracijos pradžia 
– 2021-05-31, 00.00 val., 
pabaiga 2021-06-02, 23.59 
val.  Aukciono laikas nuo 
2021-06-07, 09.00 val. iki 
2021-06-10, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-05-18. 
Specialiosios žemės naudo-
jimo sąlygos: kelių apsaugos 
zonos (III skyrius, antrasis 
skirsnis); paviršinių vandens 
telkinių pakrantės apsaugos 
juostos (VI skyrius, aštunta-
sis skirsnis); elektros tinklų 
apsaugos zonos (III skyrius, 
ketvirtasis skirsnis); kultūros 
paveldo objektų ir vietovių 
teritorijos, jų apsaugos zonos 
(V skyrius, pirmasis skirsnis); 
paviršinių vandens telkinių 
apsaugos zonos (VI skyrius, 
septintasis skirsnis). Žemės 
sklypo pagrindinė naudoji-
mo paskirtis – konservacinė; 
naudojimo būdas – kultūros 
paveldo objektų žemės skly-
pai. Servitutas – teisė ribotai 
naudotis sklypo dalimi kitais 
tikslais (visuomenės porei-
kiams, tarnaujantis). Turto 
naudojimo sąlyga: pastatas 
įrašytas į Kultūros vertybių 
registrą, unikalus objekto ko-
das – 37638 taip pat patenka 
į nekilnojamosios kultūros 
vertybės – Troškūnų dvaro 
sodybos (unikalus kodas – 
70) teritoriją. Kultūros pa-
veldo objektų naudojimas ir 
tvarkymas bei kitų statinių, 
esančių jo teritorijoje staty-
bos (remonto, rekonstrukci-
jos) darbai reglamentuojami 
Lietuvos Respublikos nekil-
nojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymu bei kitais 
teisės aktais. Žemės sklypo 
dalis išnuomojama 10 metų. 
Išnuomojamo žemės sklypo 
dalies vertė, apskaičiuota 
Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 1999 m. vasario 24 d. 
nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės 
įvertinimo tvarkos“ nustatyta 
tvarka,  – 216 Eur. Nustatyta 
vertė galioja iki kalendorinių 
metų gruodžio 31 dienos.

Butą-patalpą-butą Nr. 
1, unikalus Nr. 3494-0124-
0014:0001, bendras plo-
tas 43,05 kv. m, pažymėji-
mas plane 3494-0124-0014, 
1A1m, paskirtis – gyvena-
moji (butų), aukštas 1, sta-
tybos metai – 1940; pasta-

tas-malkinė, unikalus Nr. 
3494-0124-0031, pažymė-
jimas plane 3I1ž, paskirtis 
– pagalbinio ūkio, sienos 
medis su karkasu, aukštų 
skaičius – 1, užstatytas plo-
tas – 12,00 kv. m, statybos 
metai – 1954; 1/10 kitų in-
žinerinių statinių-kiemo 
statinių, unikalus Nr. 3494-
0124-0064, aprašymas – šu-
linys, paskirtis – kiti inži-
neriniai statiniai, statybos 
metai – 1954, Anykščių r. 
sav., Kavarsko sen., Svirnų 
I k. 6, 6-1; 0,0522 ha plo-
to žemės sklypas, esantis 
0,1566 ha ploto žemės skly-
pe nuomojamas, unikalus 
Nr. 4400-0443-4326, kadas-
trinis Nr. 3472/0001:298 
Svirnų k. v., Anykščių r. 
sav., Kavarsko sen., Svirnų 
I k. 6.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 1209 
Eur, iš jų: turto pradinė par-
davimo kaina – 1040 Eur; 
žemės sklypo parengimo iš-
laidos – 169 Eur. Mažiausias 
kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis 
– 60 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo dydis – 120 
Eur. Dalyvių registracijos 
pradžia – 2021-05-31, 00.00 
val., pabaiga 2021-06-02, 
23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2021-06-07, 09.00 val. 
iki 2021-06-10, 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas 2021-
05-18. Specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos: kelių 
apsaugos zonos (III skyrius, 
antrasis skirsnis); elektros 
tinklų apsaugos zonos (III 
skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
kultūros paveldo objektų ir 
vietovių teritorijos, jų apsau-
gos zonos (V skyrius, pirma-
sis skirsnis). Kelio servitutas 
– teisė važiuoti transporto 
priemonėms, naudotis pės-
čiųjų taku, varyti galvijus 
(tarnaujantis). Turto naudo-
jimo sąlyga: nekilnojamasis 
daiktas yra nekilnojamųjų 
kultūros vertybių teritorijoje 
(jų apsaugos zonoje). Žemės 
sklypo dalis išnuomojama 7 
metams. Išnuomojamo žemės 
sklypo dalies vertė, apskai-
čiuota Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1999 m. vasario 
24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl 
žemės įvertinimo tvarkos“ 
nustatyta tvarka,  – 407 Eur. 
Nustatyta vertė galioja iki 
kalendorinių metų gruodžio 
31 dienos.

Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono 
dalyviams internetu registruojantis VĮ Re-
gistrų centro administruojamoje svetainėje 
http://www.evarzytynes.lt/.

Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono 
dalyviams internetu registruojantis VĮ Re-
gistrų centro administruojamoje svetainėje 
http://www.evarzytynes.lt/.

(Nukelta į 5 psl.)
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Pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3494-0135-
5016, pažymėjimas plane 
1I1p, paskirtis – kita (ūkio), 
sienos plytų, stogo danga 
– asbestcementis, aukštų 
skaičius – 1, bendras plotas 
– 224,45 kv. m, statybos me-
tai – 1939, Kreivoji g. 3B, 
Smėlynės k., Troškūnų sen., 
Anykščių r. sav.; 0,0604 ha 
ploto žemės sklypas, esan-
tis 0,8642 ha ploto žemės 
sklype nuomojamas, unika-
lus Nr. 4400-5005-4781, ka-
dastrinis Nr. 3410/0001:739 
Aukštakalnio k. v., Kreivoji 
g. 3, Smėlynės k., Troškūnų 
sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 241 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavi-
mo kaina – 200 Eur; žemės 
sklypo parengimo išlaidos 
– 41 Eur. Mažiausias kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 24 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2021-
05-31, 00.00 val., pabaiga 
2021-06-02, 23.59 val.  Auk-
ciono laikas nuo 2021-06-07, 
09.00 val. iki 2021-06-10, 
13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-05-18. Specia-
liosios žemės naudojimo są-
lygos: kelių apsaugos zonos 
(III skyrius, antrasis skirs-
nis); elektros tinklų apsaugos 
zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis); kultūros paveldo 
objektų ir vietovių teritorijos, 
jų apsaugos zonos (V skyrius, 
pirmasis skirsnis);   paviršinių 
vandens telkinių pakrantės 
apsaugos juostos (VI skyrius, 
aštuntasis skirsnis); pavirši-
nių vandens telkinių apsaugos 
zonos (VI skyrius, septintasis 
skirsnis). Servitutas – teisė 
ribotai naudotis sklypo dali-
mi kitais tikslais (visuome-
nės poreikiams, tarnaujan-
tis). Turto naudojimo sąlyga: 
pastatas įrašytas į Kultūros 
vertybių registrą, unikalus 
objekto kodas – 37638 taip 
pat patenka į nekilnojamosios 
kultūros vertybės – Troškūnų 
dvaro sodybos (unikalus ko-
das – 70) teritoriją. Kultūros 
paveldo objektų naudojimas 
ir tvarkymas bei kitų statinių, 
esančių jo teritorijoje staty-
bos (remonto, rekonstrukci-
jos) darbai reglamentuojami 
Lietuvos Respublikos nekil-
nojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymu bei kitais 

teisės aktais. Žemės sklypo 
dalis išnuomojama 6 (šeše-
riems) metams. Išnuomojamo 
žemės sklypo dalies vertė, 
apskaičiuota Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 1999 
m. vasario 24 d. nutarimo 
Nr. 205 „Dėl žemės įvertini-
mo tvarkos“ nustatyta tvar-
ka,  – 74 Eur. Nustatyta vertė 
galioja iki kalendorinių metų 
gruodžio 31 dienos.

Butą patalpą-butą Nr. 1, 
unikalus Nr. 3496-7006-
3015:0001, paskirtis – gy-
venamoji (butų), pažymėji-
mas plane 3496-7006-3015, 
1A2p, kambarių skaičius 
2, aukštas 1, sienos – ply-
tos, bendras plotas 38,17 
kv. m, gyvenamasis plotas 
25,84 kv. m, statybos me-
tai 1967; ½ pastato-ūkinio 
pastato, unikalus Nr. 3496-
7006-3080, paskirtis – pa-
galbinio ūkio, pažymėjimas 
plane 8I1p, sienos – plytos, 
užstatytas plotas 15 kv. m, 
statybos metai 1967; ½ kitų 
inžinerinių statinių-kie-
mo statinių, unikalus Nr. 
4400-1011-0773, aprašy-
mas – kanalizacijos šulinys, 
naudojimo paskirtis – kiti 
inžineriniai statiniai (kiemo 
įrenginiai), pažymėjimas 
plane r1, statybos metai 
1967, Anykščių r. sav., Troš-
kūnų sen., Rukiškio k., Ru-
kiškio g. 25, 25-1.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 990 
Eur. Mažiausias kainos di-
dinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 99 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2021-
05-31, 00.00 val., pabaiga 
2021-06-02, 23.59 val.  Auk-
ciono laikas nuo 2021-06-07, 
09.00 val. iki 2021-06-10, 
13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2021-05-18.

Butą/patalpą-butą Nr. 2, 
unikalus Nr. 3496-7006-
3015:0002, paskirtis – gy-
venamoji (butų), pažymėji-
mas plane 3496-7006-3015, 
1A2p, kambarių skaičius 
2, aukštas 1, sienos – ply-
tos, bendras plotas 38,21 
kv. m, gyvenamasis plotas 
25,88 kv. m, statybos me-
tai 1967; ½ pastato-ūkinio 
pastato, unikalus Nr. 3496-
7006-3080, paskirtis – pa-
galbinio ūkio, pažymėjimas 
plane 8I1p, sienos – plytos, 
užstatytas plotas 15 kv. m, 
statybos metai 1967; ½ kitų 
inžinerinių statinių-kie-

mo statinių, unikalus Nr. 
4400-1011-0773, aprašy-
mas – kanalizacijos šulinys, 
naudojimo paskirtis – kiti 
inžineriniai statiniai (kiemo 
įrenginiai), pažymėjimas 
plane r1, statybos metai 
1967, Anykščių r. sav., Troš-
kūnų sen., Rukiškio k., Ru-
kiškio g. 25, 25-2.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 990 
Eur. Mažiausias kainos di-
dinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60 Eur. 
Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 99 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2021-
05-31, 00.00 val., pabaiga 
2021-06-02, 23.59 val.  Auk-
ciono laikas nuo 2021-06-07, 
09.00 val. iki 2021-06-10, 
13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2021-05-18.

Pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3494-0138-
7015, pažymėjimas plane 
1I1p, paskirtis – kita (ūkio), 
sienos plytų, stogo danga 
– keramika, aukštų skai-
čius – 1, fiziškai pažeistas 
(likę 64%), bendras plotas 
– 515,35 kv. m, statybos me-
tai – 1940, Kreivoji g. 3E, 
Smėlynės k., Troškūnų sen., 
Anykščių r. sav. 

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 360 
Eur. Kainos didinimo inter-
valas – 50 Eur. Aukciono da-
lyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono da-
lyvio garantinio įnašo dydis – 
36 Eur. Dalyvių registracijos 
pradžia – 2021-05-31, 00.00 
val., pabaiga 2021-06-02, 
23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2021-06-07, 09.00 val. 
iki 2021-06-10, 13.59 val. 
Turto apžiūros laikas 2021-
05-18. Specialiosios žemės 
ir miško naudojimo sąlygos: 
LII – dirvožemio apsauga; 
VI – elektros linijų apsaugos 
zonos; XIX – nekilnojamųjų 
kultūros vertybių teritorija ir 
apsaugos zonos; II – kelių ap-
saugos zonos; XXIX – pavir-
šinio vandens telkinių pakran-
tės apsaugos juostos; XXIX 
- paviršinio vandens telkinių 
apsaugos juostos. Žemės skly-
po pagrindinė naudojimo pa-
skirtis – konservacinė; naudo-
jimo būdas – kultūros paveldo 
objektų žemės sklypai. Žemės 
servitutai: teisė važiuoti trans-
porto priemonėms, naudotis 
pėsčiųjų taku, varyti galvijus 
(tarnaujantis), paž. simboliu 
„S1“; teisė statinių savininkui 
naudotis žemės sklypu, paž. 

simboliu „S4“, „S3“, „S2“. 
Turto naudojimo sąlyga: pas-
tatas nėra įrašytas į Kultūros 
vertybių registrą, tačiau pa-
tenka į nekilnojamosios kultū-
ros vertybės – Troškūnų dvaro 
sodybos (unikalus kodas – 70) 
teritoriją. Kultūros paveldo 
objektų naudojimas ir tvarky-
mas bei kitų statinių, esančių jo 
teritorijoje statybos (remonto, 
rekonstrukcijos) darbai regla-
mentuojami Lietuvos Respu-
blikos nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymu 
bei kitais teisės aktais. Žemės 
sklypo dalis išnuomojama 5 
metams. Išnuomojamo žemės 
sklypo dalies vertė, apskai-
čiuota Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1999 m. vasario 
24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl 
žemės įvertinimo tvarkos“ 
nustatyta tvarka,  – 341 Eur. 
Nustatyta vertė galioja iki ka-
lendorinių metų gruodžio 31 
dienos.

Pastatą-ūkinį pastatą, uni-
kalus Nr. 3494-0135-4012, 
pažymėjimas plane 1I1p, 
paskirtis – kita (ūkio), sie-
nos plytų mūro, stogo dan-
ga – asbestcementis, aukštų 
skaičius – 1, bendras plotas 
– 212,64 kv. m, statybos me-
tai – 1939; 0,1510 ha žemės 
sklypas, unikalus Nr. 4400-
3988-5406, kadastrinis Nr. 
3410/0001:707 Aukštakalnio 
k. v., Dvaro g. 10, Smėlynės 
k., Troškūnų sen., Anykščių 
r. sav. 

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 255,00 
Eur. Mažiausias kainos didi-
nimo intervalas – 50,00 Eur. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčio dydis – 60,00 
Eur.  Aukciono dalyvio garan-
tinio įnašo dydis – 25,00 Eur.  
Dalyvių registracijos pradžia 
– 2021-05-31, 00.00 val., pa-
baiga 2021-06-02, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2021-
06-07, 09.00 val. iki 2021-06-
10, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-05-18. Specialio-
sios žemės ir miško naudoji-
mo sąlygos: LII – dirvožemio 
apsauga; VI – elektros linijų 
apsaugos zonos; XIX – ne-
kilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorija ir apsaugos zonos; 
XXIX - paviršinio vandens 
telkinių apsaugos juostos. Že-
mės sklypo pagrindinė naudo-
jimo paskirtis – konservacinė; 
naudojimo būdas – kultūros 
paveldo objektų žemės skly-
pai. Kelio servitutas – teisė 
važiuoti transporto priemo-
nėmis, naudotis pėsčiųjų taku 
(tarnaujantis), paž. simboliu 

„S“. Turto naudojimo sąlyga: 
pastatas įrašytas į Kultūros 
vertybių registrą, unikalus 
objekto kodas – 37638 taip 
pat patenka į nekilnojamosios 
kultūros vertybės – Troškūnų 
dvaro sodybos (unikalus ko-
das – 70) teritoriją. Kultūros 
paveldo objektų naudojimas 
ir tvarkymas bei kitų statinių, 
esančių jo teritorijoje statybos 
(remonto, rekonstrukcijos) 
darbai reglamentuojami Lie-
tuvos Respublikos nekilnoja-
mojo kultūros paveldo apsau-
gos įstatymu bei kitais teisės 
aktais.  Žemės sklypo nuomos 
terminas – 5 metai. Sprendi-
mas dėl žemės sklypo dalies 
nuomos termino priimtas at-
sižvelgiant į tai, kad minėtas 
žemės sklypas patenka į ne-
kilnojamosios kultūros verty-
bės – Troškūnų dvaro sodybos 
(unikalus kodas – 70) terito-
riją, o žemės sklypo dalies 
nuomos terminas nustatytas 
atsižvelgiant į ekonomiškai 
pagrįstą pastato-ūkinio pastato 
(unikalus numeris 3494-0135-
4012) naudojimo trukmę. 
Kitos aukciono sąlygos: visą 
nupirkto turto kainą aukciono 
laimėtojas turi sumokėti ne 
vėliau kaip per 10 dienų po 
nekilnojamojo turto pirkimo 
– pardavimo sutarties pasi-
rašymo. Aukciono laimėtojo 
sumokėtas garantinis įnašas 
įskaitomas kaip dalinė įmo-
ka už įsigytą turtą. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
tis ir garantinis įnašas turi 
būti sumokėti iki dokumentų 
pateikimo registruotis. Auk-
ciono dalyvio registravimo 
mokestis, garantinis įnašas 
ir nekilnojamojo turto kaina 
mokama į Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
atsiskaitomąją sąskaitą Nr. 
LT167182100000130648, 
AB Šiaulių bankas, banko 
kodas 71816 (būtina nuro-
dyti mokėtojo kodą). Viešų-
jų pirkimų ir turto skyriaus 
vyriausioji specialistė Alvyta 
Vitkienė (tel. (8 381) 58 047, 
mob. tel. 8 610 13 791, el. p. 
alvyta.vitkiene@anyksciai.
lt) teikia informaciją apie 
objektus, sutarčių projektus 
bei iš anksto derina nekil-
nojamojo turto apžiūros lai-
ką. Viešo aukciono sąlygos 
paskelbtos Anykščių rajo-
no savivaldybės tinklapyje 
www.anyksciai.lt.

 
Anykščių rajono savivaldy-

bės administracija

Užsak. Nr. 497

Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

(Atkelta iš 4 psl.)
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horoskopas

Energijos gamybai visose or-
ganizmo ląstelėse reikalingas vi-
taminą primenantis junginys ko-
fermentas Q10 yra ne tik stiprus 
antioksidantas, bet ir uždegimus 
slopinanti priemonė. Šios savy-
bės gali būti potencialiai naudin-
gos lengvos ar vidutinės formos 
opinio kolito (OK) varginamiems 
žmonėms; opinis kolitas yra 
gaubtinės ir tiesiosios žarnų užde-

Energijos kapsulės gali padėti uždegiminių žarnyno būklių varginamiems žmonėms
Kofermentas Q10 paprastai žinomas kaip ląstelių energijos 

apykaitą skatinantis preparatas. Vis dėlto šis junginys taip pat 
yra stiprus antioksidantas ir gali būti naudingas opinio kolito (lė-
tinio virškinamojo trakto uždegimo) varginamiems žmonėms.

gimus ir opas sukelianti, periodiškai 
paūmėjanti ilgalaikė būklė.

Remiantis „European Journal of 
Nutrition“ paskelbto naujojo iranie-
čių tyrimo duomenimis, kofermentu 
Q10 papildyta medikamentinė te-
rapija gali būti naudinga mažinant 
uždegimą ir lengvinant simptomus 
po OK paūmėjimo sveikstantiems 
pacientams.

200 mg Q10 arba placebo
Minėtas Irano Medicinos moks-

lų universiteto mokslininkų atlik-
tas tyrimas buvo atsitiktinių imčių 
dvigubai užkoduotas kontroliuo-
jamas 88 lengvo ir vidutinio sun-
kumo OK pacientų tyrimas. Tiria-
miesiems atsitiktine tvarka buvo 
paskirta du mėnesius kasdien var-
toti 200 mg kofermento Q10 arba 

ryžių miltų placebo.
Tyrimo pradžioje ir pasibaigus 

aštuonių savaičių trukmės stebėjimo 
laikotarpiui mokslininkai išmatavo 
įvairius uždegiminius žyminius ir 
kitus svarbius kintamus rodiklius.

Tyrėjai taip pat specialiai stebėjo 
mikroRNR-146a kiekius (šis žy-
muo yra savotiškas imuninio atsa-
ko „barometras“), o simptomams ir 
gyvenimo kokybei įvertinti naudojo 
klausimynus bei vertinimo skales.

Ženklaus pagerėjimo 
požymiai
Tiriamųjų grupėje, kurie greta re-

ceptinių vaistų vartojo kofermentą 
Q10, užfiksuotas žymus ir reikšmin-
gas pagerėjimas.

Remdamiesi įvairiais abiejų gru-
pių tiriamųjų pastebėjimai, moksli-
ninkai priėjo išvados, kad papildo-
mai greta medikamentinės terapijos 
vartojamas kofermentas Q10 veiks-
mingai slopina uždegimą lengvo 
ar vidutinio sunkumo opinio kolito 

varginamiems pacientams remisijos 
būklės metu.

Naudingas ir širdies 
nepakankamumo atvejais
Įdomu tai, kad šiek tiek dides-

nėmis (300 mg/d.) dozėmis var-
tojamas kofermentas Q10 taip pat 
buvo įvertintas kaip puiki pagal-
binė gydymo priemonė nuo šir-
dies nepakankamumo.

Remiantis 2014 m. „Journal of 
the American College of Cardio-
logy“ paskelbto „Q-Symbio“ tyri-
mo duomenimis, kofermentu Q10 
papildžius įprastą medikamentinę 
širdies nepakankamumo terapiją, 
43 % sumažėjo mirtingumo pavo-
jus ir reikšmingai pagerėjo širdies 
raumens veikla.

Kalbant apie kofermentą Q10, 
svarbu dokumentuotai įrodyti pro-
dukto įsisavinamumą. Organizmas 
sunkiai absorbuoja kofermen-
tą Q10, kadangi Q10 molekulės 
kaupiasi ir virškinamajame trakte 

Maisto papildas.
suformuoja netirpius, nevirškina-
mus kristalus.

Kristalinės struktūros nesugeba 
prasiskverbti per žarnų sieneles 
ir patekti į kraujotaką. „Q-Sym-
bio“ tyrimo metu panaudotas 
produktas buvo pagamintas taip, 
kad kristalai visiškai ištirptų nor-
malios kūno temperatūros sąly-
gomis. Šitaip į skrandį kapsulėje 
patekusios pavienės kofermento 
Q10 molekulės lieka laisvos ir 
nesusijungia. Dėl to veiklioji me-
džiaga sugeba patekti į kraujota-
ką ir yra išnešiojama po įvairius 
kūno audinius.

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 10
Anykščių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projek-

tus  pagal kaimo vietovių vietos plėtros „Anykščių rajono kaimo vietovių 2014–2020 m. plėtros 
strategija“  VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-
19.2-SAVA-6)  veiklos sritį „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ug-
dymui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6), VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo 
skatinimas“ (kodas LEADER 19.2-SAVA-6),  Veiklos srities „Parama jaunimo ir jaunų žmonių 
iniciatyvoms“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6.2), ,,VPS priemonė „Privataus sektoriaus sociali-
nio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2), VPS priemonė „NVO socialinio 
verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.anyks-
ciuvvg.lt  ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: 204-205 kab., K.Ladigos g.1, 
Anykščiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. gegužės 17 d. 8.00 val. iki 2021 m. bir-
želio  17 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai pateikia 
pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Anykščių rajono vietos veiklos grupei adresu: 204-205 kab., 
K.Ladigos g.1, Anykščiai.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama  Anykš-
čių rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: K. Ladigos g.1, Anykščiai, taip pat telefonais 

8 614 88577 - VPS administra-
vimo vadovas Jurijus Nikitinas 
ir 8 (381) 58051 - VPS adminis-
tratorė Ilona Jurevičienė. 

AVINAS. Galite sužinoti, 
kad kiti žmonės kalba jums už 
nugaros, ir tai tikrai nedžiugins. 
Vis dėlto turėtumėte nepamirš-
ti, kad kalbėjimas už nugaros 
visada reiškia tai, kad jūs esate 
priekyje. 

JAUTIS. Gali kilti pagundų 
viską mesti ir iš pagrindų per-
tvarkyti savo gyvenimą. Nors 
tokios impulsyvios mintys gali 
būti labai viliojančios, žvaigž-
dės pataria nedaryti skubotų 
sprendimų ir blaivia galva įver-
tinti susidariusią situaciją. 

DVYNIAI. Suksitės tarsi vo-
verė rate. Įvairių darbų jums ti-
krai netrūks, todėl gali atrodyti, 
kad apsiimate nuveikti kur kas 
daugiau, nei iš tiesų galite įgy-
vendinti. Jei pajusite, kad dar-
bų nemažėja, nebijokite tiesiog 
sustoti ar prašyti kitų žmonių 
pagalbos. 

VĖŽYS. Ieškokite kompro-
misų. Santykiai su artimai-
siais gali kiek paaštrėti, tačiau 
žvaigždės pataria nesistengti 
įrodyti savo tiesos. Tik tuomet, 
jei būsite nusiteikę ieškoti kom-
promisų, galėsite tikėtis santar-
vės ir ramybės.

LIŪTAS. Dabar bus pats 

tinkamiausias laikas atnaujinti 
senas pažintis. Šiuo laikotarpiu 
atnaujintos pažintys tikrai džiu-
gins ir leis pamiršti vienatvę, 
todėl žvaigždės pataria nelaukti, 
kol kas nors nutiks be jūsų pa-
stangų, ir ryžtingai imtis inicia-
tyvos.

MERGELĖ. Mintimis būsite 
nuklydę kažkur toli nuo realy-
bės. Nors kartais pasvajoti yra 
tikrai naudinga, taip pat nereikė-
tų pamiršti ir apie savo pareigas, 
kurių šiuo metu turėsite gerokai 
daugiau nei bet kada anksčiau. 

SVARSTYKLĖS. Atrodys, 
kad aplinkiniai iš jūsų reikalauja 
daugiau, nei galite atlikti, ir tai 
tikrai erzins. Vis dėlto jūs nesate 
bejėgiai: tam tikrais atvejais pa-
prasčiausiai galite atsisakyti pa-
dėti ar darbus perleisti kitiems. 

SKORPIONAS. Palankus 
metas vienišiems žmonėms. 
Galite tikėtis naujų pažinčių ar 
netikėto meilės prisipažinimo. 
Nors šiuo laikotarpiu daug laiko 
praleisite namuose, tai neužkirs 
kelio maloniems netikėtumams. 

ŠAULYS. Staigmenų metas. 
Žvaigždės pataria nieko nepla-
nuoti, nes viskas gali pasisukti 
netikėta linkme. Nors griūvantys 
planai dažniausiai ne tik nedžiu-
gina, bet ir erzina, šiuo laikotar-

piu viskas bus priešingai.
OŽIARAGIS. Žvaigždės 

žada atlygį už jūsų atliktus dar-
bus. Jei į atliekamas užduotis 
įdėjote tikrai nemažai pastangų, 
labai greitai galite tikėtis tinka-
mo įvertinimo. Pagaliau galėsite 
pamiršti rūpesčius ir šiek tiek 

atsikvėpti.
VANDENIS. Tinkamas me-

tas imtis naujų projektų. Jei 
kurį laiką vis pasvarstydavote 
įgyvendinti vieną ar kitą idėją, 
dabar bus tikrai palanku imtis 
veiksmų. Pasiraitoję rankoves 
galėsite tiesiog kalnus nuversti.

ŽUVYS. Turėtumėte dau-
giau dėmesio skirti savo šei-
mai. Nors dabar darbų tikrai 
netrūks, turėtumėte pasistengti 
tinkamai susidėlioti priorite-
tus. Galite nustebti, kad ne vis-
kas yra taip svarbu, kaip atrodė 
iš pradžių.

(Atkelta iš 1 psl.)

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
sakė, kad visuomenei „viso-
mis įmanomomis priemonėmis, 
šimtus kartų“ aiškino apie me-
džių kirtimą.

„Architektūros ir urbanisti-
kos skyrius yra totalus blogis 
tiems, kam neduodame leidimo 
kirsti medžius. Apskritai visuo-
menės požiūris į medžius yra 
labai skirtingas. Vieni medžius 
labai saugo, o kita dalis žmonių 

elgiasi barbariškai. Gal mes ne-
mokame tinkamai informuoti 
visuomenės, kad tas medis yra 
labai svarbus dalykas? Pastatą 
gali nugriauti ir vėl pastatyti di-
džiausią sieną, o medžio, kuris 
augo daugelį metų – ne“, - kal-
bėjo D.Gasiūnienė.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
sakė, kad su savivaldybe reikė-
tų derinti net invazinio medžio 
nupjovimą.

„Galbūt tas invazinis medis 
turi kitą paskirtį. Jis tarsi „ekra-

nas“ nuo šiukšlių, nuo kažkokio 
sąvartyno... Yra labai daug vi-
sokių dalykų ir tie visi reikalai, 
kurie yra susiję su kraštovaiz-
džio pertvarkymu, dėl jų yra at-
siklausiama. Žmonės net tujas 
nupjaudami mūsų atsiklausia“, 
- sakė ji.

D.Gasiūnienė priminė, kad 
yra Želdinių įstatymas, kuria-
me yra apibrėžtas nupjaunamo 
medžio diametras.

„Visi medžiai, kurių nukirti-
mui yra reikalingi leidimai, įsta-
tyme yra vadinami saugomais. 

Tada žmonės dažnai pagalvoja, 
kad jų sklype negali būti sau-
gomo medžio, nes jei jis būtų 
saugomas, apie tai žinotų. Čia 
daug subtilumų, o tema labai 
plati “, - tęsė D.Gasiūnienė.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
pastebėjo, kad įprastai sveikų 
medžių žmonės išpjauti nelin-
kę. Dažniausiai prašoma leisti 
iškirsti medžius kapinėse, nes 
baiminamasi, kad lūždamos jų 
šakos gali apgadinti antkapius. 
Šalia namų augančius medžius 

norima iškirsti dėl to, kad jų la-
pai užkemša lietvamzdžius.

„O kitos medžių pjovimo 
priežastys „pritemptos“ - ne-
gražu, nepatinka, lūžta ir taip 
toliau “, - sakė ji.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
perspėjo, kad vienas šio sky-
riaus specialistas, važinėdamas 
po Anykščių rajoną, stebi ir gy-
ventojų kiemus, ar juose nėra 
neteisėtų medžių kirtimų. Apie 
neteisėtus medžių pjovimus 
pranešti yra įpareigoti seniūnai.

Privačioje valdoje be leidimo iškirsti gluosniai
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parduoda

įvairūs

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamsis turtas

Brangiai Lietuvoje miškus: 
jaunuolynus, atsodintus ir sa-
vaime užaugusius, malkinius 
ir brandžius, žemę, apaugusią 
medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

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

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Superkame karveS, 
BuLiuS ir TeLyčiaS 

„krekeNavOS 
aGrOFirMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MiŠkuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Medžio apdirbimo įmonė 
TieSiOGiai Perka 

MiŠką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

iŠkaLaMe raideS.
LiejaMe PaMaTuS. 

GaMiNaMe PaMiNkLuS. 
Tel. (8-648) 81663.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, angų didini-
mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Reikalingas vyriškis prižiū-
rėti sodybą, sugebantis atlik-
ti smulkius remonto darbus. 
Suteikiamas apgyvendinimas.

Tel. (8-600) 40863.

Reikalingi statybininkai dar-
bui Kaune, su gyvenama vieta, 
atlyginimas sutartinis.

Tel. (8-684) 75596.

dovanoja
Šiltnamio vamzdžius.
Tel. (8-672) 84335.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
GEGUŽĖS 20 d. (ketvirtadienį) prekiau-

sime „Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuotais, 
sparčiai augančiais ROSS-309 veislės vie-
nadieniais ir 1-2 savaičių paaugintais mė-
siniais broileriais. Vienadienėmis vištytėmis 
(Olandiškos). Nuo 2 iki 8 mėn. amžiaus įvai-
rių spalvų dėsliosiomis vištaitėmis bei kiauši-
nius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
4,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais. Spec. lesalai.

Išankstiniai užsakymai. Tel. (8-608) 69189.  
Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 

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

Nekilnojamsis turtas

19/100 pastato gyvenamojo 
namo su priklausiniais, esan-
čiais J.Tumo Vaižganto g.1, 
Kavarsko mst., Anykščių raj.. 
Pardavimo kaina 900 Eur.

Tel. (8-686) 04249.
Nemokumo administratorius.

Žemės 4,16 ha. 
Tel. (8-628) 84595.

kuras

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuo-
jančius automobilius. Išsiveža 
patys. Atsiskaito vietoje. 
Utilizuoja automobilius. Išrašo 
sunaikinimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

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

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

Paslaugos

Stato akyto betono pastatus 
bei namus. Dengia stogus. 
Šiltina fasadus. Kiti apdailos 
darbai. Darbus gali atlikti savo 
medžiagomis. 

Tel. (8-664) 13510.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Įvairias malkas kaladėmis, 
skaldytas, 3 m ilgio. Turi sau-
sesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

kita

Kviečius, miežius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, mišinį, gri-
kius, įvairius pašarinius miltus, 
sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Vartytuvą 4 m pločio (rusiš-
kas); vartytuvą „Dobilas“ 3 m 
pločio; elektrinį melžimo apa-
ratą (latvių gamybos).

Tel. (8-604) 16375.

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

Jaunimo iniciatyvų skatinimas ir užimtumo didinimas
Anykščių rajono Ažuožerių moterų klubas  įgyvendina projektą „Jaunimo iniciatyvų skatinimas 

ir užimtumo didinimas“ („Anykščių rajono kaimo vietovių 2014–2020 m. plėtros strategija“, Nr. 
42VS-KU-15-1-06808-PR001). Projekto tikslas: spręsti kaimo jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo 
ir laisvalaikio problemas. Projekto iniciatyvomis siekiama skatinti kaimo jaunimo ir jaunų žmonių 
iniciatyvas: naujų veiklų  sukūrimą bei jaunimui patrauklių saviraiškos formų diegimą, jaunimo 
erdvių įkūrimą ( reikalingų baldų ar įrangos įsigijimas), priemonių jaunimo ir jaunų žmonių veiklų 
vykdymui įsigijimą, stovyklų ir išvykų organizavimą, švietimo veiklos (pvz. jaunimo ir jaunų žmonių 
lyderystės, verslumo, kūrybiškumo ugdymas), socialinės ir kultūrinės veiklas, kurios skatina savano-
rystę, įsitraukimą į bendruomenės veiklas, bendradarbiavimą su jaunimu iš kitų vietovių Anykščių 
raj. ir Lietuvoje ir pan., kurios užtikrina žalingų įpročių prevenciją. Projektas skirtas gyvenimo ko-
kybės Ažuožeriuose gerinimui ir svarbūs kaimo 
jaunimui ir jauniems žmonėms.  Prie Anykščių 
rajono Ažuožerių moterų kubo projekto įgyven-
dinimo prisidės savanoriai, kurie  vykdys veiklas, 
visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. 

Anykščių rajono Ažuožerių moterų klubas  ir 
jo narių veiklos bei iniciatyvos yra „gyvos“ ir 
pritraukiančios tiek jaunimą, tiek kitus Ažuožerių 
gyventojus, tik ilgametės klubo pirmininkės A. 
Simanonienės dėka. Prie veiklų organizavimo ir 
įgyvendinimo prisideda ir kiti gyventojai, taip yra 
skatinamas  bendruomeniškumas Ažuožeriuose. 

reikalingi e kategorijos 
vairuotojai. 

Bendradarbiaujame su darbo 
užimtumo tarnyba, pasirašydami 
trišales sutartis dėl finansavimo 
reikiamai kompetencijai įgyti. 

Tel: (8-686) 23411, 
(8-698) 46745.

GYDOMIEJI LAZERIAI
Sąnarių, nugaros, prostatos ir kitiems susirgimams 

savarankiškai gydytis ir imuninei sistemai stiprinti. 
Plačiau www.laz.lt, 8 615 36522.  
Vilniaus Lazerinės technologijos centras.
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anekdotas

oras

+11

+13

mėnulis
gegužės 18 d. - jaunatis,
gegužės 19 - 21 d.d. - priešpil-
nis.

Gilvinas, Tauras, Celestinas.

Erikas, Erdvilas, Rytė, 
Julita, Venancijus.

šiandien

gegužės 19 d.

vardadieniai

gegužės 20 d.
Bernardinas, Eidvilas, 
Vygintė, Akvilas, Alfreda.

gegužės 21 d.
Teobaldas, Vaidivutis, 
Vydmina, Valentas, Aldas, 
Vaidevutis.

Keleivis klausia laivo kapi-
tono:

- Sakykite, kapitone, ar tokie 
dideli laivai, kaip jūsiškis, daž-
nai skęsta?

- Ne, - atsako šis, - tik vieną 
kartą.

***
Afrika. Kalbasi du liūtai:
– Įgriso man tie verslininkai, 

bastosi čia džipais, girtauja, 
keikiasi...

– Aha, – pritaria kitas. – O 
paskui dar tas jų telefonas pilve 
skamba kas minutę.

***
Į maisto prekių krautuvę maža-

me Suvalkijos kaimelyje nešinas 
trilitriniu stiklainiu atbėga berniu-
kas ir mandagiai prašo:

- Įpilkite man, prašau, tris litrus 
šviežio medaus.

Pardavėja įpila ir duoda stiklai-
nį atgal.

- Tėvelis jums pinigėlius rytoj 
atiduos! - patikslina vaikigalis.

- Na jau ne! - supyksta pardavė-
ja, išplėšia stiklainį vaikui iš rankų 
ir jo turinį supila atgal į kanistrą. - 
Kai bus pinigai, bus ir medus!

Berniukas paima tuščią stiklainį 
ir bėgdamas pro duris sau sako:

- Teisus buvo tėtis! Medaus liko 
pakankamai dviems riekėms duo-
nos...

***
- Besmegeniams algas išmo-

kėsiu vasarą, - pareiškė Kalėdų 
Senelis.

„Didžiajame šeimos gynimo marše“, 
kaip „Baltijos kelyje“

(Atkelta iš 1 psl.)

Pusvalandį pamitingavę Ute-
nos J. Basanavičiaus aikštėje, 
Maršo dalyviai tvarkinga kolo-
na pajudėjo į Kauną, o iš ten – į 
Vilnių. 

,,Anykšta“ prieš ,,Didįjį šei-
mos gynimo maršą“ kalbino 
aikštelėje prie J. Biliūno ,,Lai-
mės žiburio“ paminklo susirin-
kusius protesto Maršo dalyvius. 
Žmonės  kalbėjo, kad  pasisako 
už tradicines tautos ir šeimos 
vertybes, teigė esantys neabejin-
gi savo vaikų ir anūkų ateičiai.

„Aš turiu septynis anūkus ir 
negaliu būti abejingas, kokioje 
Lietuvoje jie gyvens, kokiomis 
vertybėmis vadovausis, - sakė 
Maršo dalyvis, buvęs Anykščių 
rajono tarybos narys Arvydas 
Mačiulis. – Pasisakau už vyro 
ir moters šeimą, esu prieš mums 
svetimą ideologiją, aš už tradici-
nes, per šimtmečius susiforma-
vusias šeimos vertybes“. 

Anykščiuose žinomas gydyto-
jas Audronis Gustas, teisininkas 
Valdas Zablockis, vykę į Maršą, 
pastebėjo, kad Maršas nėra nu-
kreiptas prieš žmogų, bet protes-
tuojama prieš nepriimtiną, atei-
ties neturinčią ideologiją. 

Nors tai buvo vienas didžiau-
sių politinių mitingų nuo Sąjū-
džio laikų, renginio netransliavo 
televizijos, renginį galima buvo 
tiesiogiai stebėti tik Youtube  

kanalu, o daugelio kanalų trans-
liuojamose žiniose necituojama, 
ką kalbėjo tokie žinomi šalyje 
žmonės kaip rezistentas kunigas 
Robertas Grigas ar smuikinin-
kas Vilhelmas Čepinskis. 

Po Maršo įspūdžiais su 
,,Anykšta“ pasidalijo šio ren-
ginio dalyvė, anykštėnė biblio-
tekininkė Birutė Venteraitienė: 
,,Dar buvo vasario mėnuo, kai 
FB radau kažkieno mintis, kad 
bus organizuojamas didžiulis 
renginys tradicinėms krikš-
čioniškoms vertybėms ginti. 
Tuomet širdis suvirpėjo, akys 
prisipildė ašarų – gimsta antras 
Sąjūdis. Man nebuvo svarbu, 
kad „Didįjį šeimos gynimo 
maršą“ organizuoja Lietuvai 
nežinomi žmonės. Kauno link 
važiavome didžiulėje ilgoje au-
tomobilių kolonoje iš visos Ute-
nos apskrities, Ukmergės ir Jo-
navos miestų. Ties Karmėlava, 
kai pamačiau stovinčią žygeivių 
automobilių virtinę, papuoštą 
Trispalvėmis bei Maršo atri-
butika, pasijutau kaip Baltijos 
kelyje. Nenusakomos emocijos 
mane ir bendrakeleivius užval-
dė važiuojant autostrada Kau-
nas–Vilnius. Visų važiuojančių 
kolonoje nuotaika buvo pakili, 
kilo džiaugsmas, dėkingumas 
ir pagarba Lietuvos žmonėms, 
kurie Maršo dalyvius drąsino 
palaikymo šūksniais bei mo-
suodami vėliavomis kiekvieno-

je stotelėje ar degalinėje. 
Pagrindiniame Maršo rengi-

nyje jaučiausi beveik taip pat, 
kaip per Persitvarkymo Sąjū-
džio 1988 m. rugpjūčio 23 d. 
surengtą Molotovo-Ribentropo 
pakto metinių minėjimą Vingio 
parke. Šiųmečio renginio metu 
mane stipriai sujaudino karo 
kapeliono Arnoldo Valkausko 
dėstomos mintys, palietė ugnin-
ga kunigo Roberto Grigo kalba, 
maloniai nustebino blaivūs, drą-
sūs, kupini išminties smuikinin-
ko Vilhelmo Čepinskio žodžiai. 
Tauta bunda. Dėkui Prezidentui 
Gitanui Nausėdai už palaikymą. 
Ačiū Lietuvos policijai, kuri 
puikiai atliko jai patikėtą darbą. 
Dėkui mano ekipažo vairuotojui 
Kastyčiui Kymantui bei ben-
drakeleiviams Kristinai ir Re-
migijui Giedriams, kad turėjau 
galimybę dalyvauti istoriniame 
įvykyje“. 

O filosofas, humanitarinių 
mokslų daktaras Krescencijus 
Stoškus savo feisbuko paskyroje 
apie Maršą pasidalijo tokiomis 
įžvalgomis: ,,Gal galėčiau pa-
teikti ir savo akimis regėto mi-
tingo liudijimą. Įdomiausia, kad 
jame dalyvavo ištisos šeimos su 
vežimėliais ir mažyčiais kūdikė-
liais. Buvo net tų kūdikėlių mai-
tinimui įrengta palapinė. Gal šis 
10-ties tūkstančių skaičius yra 
gerokai perdėtas, bet, nepaisant 
to, renginys labai priminė Nepri-
klausomybės atkūrimo metus ir 
įkvėpė žymių permainų viltį. Ži-
noma, sąjūdiniuose mitinguose 
buvo sutelkiama daugiau profe-
sionalių jėgų. Čia buvo daugiau 
paprastumo ir improvizavimo. 
Kuklūs muzikiniai intarpai. 
Bet užtat mitingas virto gerai 
apibrėžto turinio konferencija. 
Skambėjo ne tik mitinginė re-
torika, bet buvo pateikiamos ir 
gerai apmąstytos politinių per-
mainų perspektyvos. Gal ir ge-
rai, kad Seimas neįsileido pla-

nuotos konferencijos dalyvių į 
savo patalpas. Dabar jos daly-
viais tapo visi tie tūkstančiai 
žmonių, kurie susirinko Vingio 
parke. Žinoma, gaila, kad ne 
visur buvo galima normaliai 
girdėti. Bet dėl to kaltė teko ne 
mitingo organizatoriams. Tai 
buvo vienas iš ženklų, kad tauta 
jau yra priversta vienytis prieš 
valdžią, skubančią jai primesti 
savo gana infantiliškai unifi-
kuotą  gyvenimo būdą.  Šioje 
situacijoje pirmas spėjo susio-
rientuoti Prezidentas. Geriausia 
būtų, kad ir Vyriausybė įjungtų 
stabdžius. Bet per save per-
žengti ji tikriausiai neįstengs. 
Oficialioje žiniasklaidoje  susti-
prės patyčios ir plūdimai, prieš 
kuriuos Seimas lyg ir norėjo 
sukilti.“

Utenos policijos komisariatas 
praneša, kad iš Utenos miesto į 
Maršą vyko apie 79 transporto 
priemonių ir apie 20 motociklų 
kolona. Susirinko apie 150 da-
lyvių. 

Į Maršą vyko Utenos apskri-
ties miestų atstovai (Molėtų – 
38 automobiliai ir 8 motociklai; 
Anykščių – 18 automobilių; 
Ignalinos – 9 automobiliai; Za-
rasų ir Visagino – apie 10 auto-
mobilių).

Vilniuje gegužės 15- ąją pa-
truliavo 28 Utenos apskrities 
policijos komisariato patruliai, 
buvo vykdomas ir neviešas pa-
truliavimas Utenos mieste. 

Vilniaus savivaldybė gegužės 
15 dienai buvo išdavusi leidi-
mus trims antimitingams, tačiau 
juose buvo negausu žmonių.

Naujienų portale anyksta.
lt  paskelbus reportažą apie iš-
vykstančius į ,,Didįjį šeimos 
gynimo maršą 2021“, po pu-
blikacija pasipylė gausūs ko-
mentarai. Maršo dalyviai buvo 
įžeidinėjami ir žeminami, o 
renginys vadinamas ,,masine 
psichoze“.

Maršo dalyvių automo-
bilius puošė tautinė atri-
butika, Maršo lipdukai, o 
vieną anykštėnų automo-
bilį - šūkis „Lietuvą išgel-
bės tiktai Dievas...“

„Didžiojo šeimos gynimo maršo“ dalyviai anykštėnai Vilniaus Vingio parke. Dešinėje - bi-
bliotekininkė Birutė Venteraitienė.                Nuotr. iš Birutės VENTERAITIENĖS archyvo.

Anykštėnų automobiliai buvo papuošti ir vėliavomis su 
Anykščių herbu - Šv. Jonu Nepomuku. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.


