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Vicemeras
„pamiršo“
atnaujinti
privačių
interesų
deklaraciją

Vasario 16- oji – susikaupimo diena
ar vis dėlto gimtadienio šventė?
Tomas TUSKENIS, Anykščių
menų centro direktorius:
...„Reikia puoselėti ir saugoti
laisvę, taip pat džiaugtis bei tokias dienas švęsti“...
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šiupinys
PARODA. Vasario 13 d., trečiadienį, 17.30 val. Angelų muziejuje–Sakralinio meno centre anykštėnų menininkų miniatiūrų parodos
„BŪTI ŠVIESOJE“ atidarymas. Parodos kuratorė – Edita Pivoriūnienė.
Dalyvauja: Arūnas Vilkončius, Rita
Juodelienė, Alfredas Motiejūnas, Indrė Milašiūtė, Justė Kamarauskaitė,
Šarūnas Miškinis, Lina Vaišnytė,
Dalia Gilienė, Margarita Milašienė,
Saulius Milašius, Jūratė Vingrienė,
Genutė Tumienė, Vladas Gaidys,
Skaidrė Keibienė, Aleksandras Tarabilda, Vytautė Tumaitė. Paroda veiks
iki kovo 25 d.

Viešintose priekaištai dėl
skiedrų
krūvos ir
nelegalaus
pastato

4 psl.

Šalia Laimės žiburio kirs mišką
Šalia Laimės žiburio, ant
Liudiškių kalvos, bus nupjauti
326 medžiai. Medžių kirtimus
inicijavo Anykščių rajono savivaldybės administracija. Šiais
darbais prasidės Laimės žiburio atnaujinimas.
Tikinama, kad ant Liudiškių
kalvos bus pjaunami tik pavojingai pasvirę, pažeisti, nudžiūvę medžiai.

Patarėjas. Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos deleguotas mero
patarėjas Dominykas Tutkus atleistas iš darbo. Jis pareiškimą išeiti iš
darbo parašė dar prieš Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio sulaikymą, tačiau meras jo nespėjo vizuoti.
Iš darbo mero patarėją atleido vicemeras Sigutis Obelevičius.
Direktorius. Laikinasis UAB
,,Anykščių vandenys“ direktorius,
Kęstučio Tubio visuomeninio rinkimų komiteto ,,Anykščių krašto
labui“ valdybos pirmininkas Alvydas Gervinskas dar kartą tikrinamas
STT pareigūnų. Jau po Anykščių
rajono mero K.Tubio sulaikymo ir
nušalinimo nuo pareigų, praėjusį trečiadienį, sausio 30-ąją, vyko UAB
,,Anykščių vandenys“ direktoriaus
konkursas. Jame dalyvavo vienintelis A.Gervinskas. Direktoriumi jis
bus paskirtas po to, kai STT atliks
patikrinimą ir pateiks savo išvadas.

Medžius šalia Laimės žiburio numatyta iškirsti iki šių metų kovo 15 dienos.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Opozicija vers Anykščių rajono valdžią
Anykščių rajono tarybos opozicinių liberalų, socialdemokratų
ir ,,valstiečių“ frakcijų atstovai vakar, vasario 11-ąją, registravo
pareiškimą, kuriuo reikalauja atstatydinti Anykščių savivaldybės administracijos direktorių Audronių Gališanką ir jo pavaduotoją Ramūną Blazarėną. Rajono Tarybos posėdis, kuriame
bus balsuojama dėl administracijos vadovų atstatydinimo, turėtų būti surengtas per dvi savaites nuo pareiškimo registravimo.

Dovanos. Anykščių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos
biuras per šv.Valentino dieną vėl
surengs akciją „Mylėk atsakingai!”.
Pernai šios akcijos metu gyventojams buvo dalijami prezervatyvai.
Kaip ir pernai, šiųmetinės akcijos
organizatoriai anykštėnams žada
,,dovanėlę”. ,,Nerizikuok, mylėk
karštai, bet saugiai!!!!”, - perspėja
Anykščių rajono savivaldybei pavaldi įstaiga.
Laikraštis. Kitas „Anykštos“ numeris išeis penktadienį, vasario 15tą dieną. Šeštadienį, vasario 16-tą
dieną, redakcija nedirbs.

Realu, jog Anykščių savivaldybės administracijos direktorius
Audronius Gališanka ir jo pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas
savivaldybės administracijai vadovauja paskutines savaites.
,,Vadovaudamiesi
Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, Anykščių rajono savivaldy-

bės tarybos veiklos reglamento III
skyriaus „Bendrieji savivaldybės
tarybos posėdžių organizavimo
klausimai“ nuostatomis, reika-

laujame ne vėliau kaip per dvi
savaites nuo šio reikalavimo gavimo sušaukti Anykščių rajono
savivaldybės tarybos posėdį, kuriame būtų svarstomas Audronio
Gališankos ir Ramūno Blazarėno
atleidimo iš Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus bei direktoriaus pavaduotojo
pareigų, praradus Anykščių rajono
savivaldybės Tarybos pasitikėjimą,
klausimas," - rašoma rajono Tarybos opozicijos narių pasirašytame
pareiškime.
Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis Panevėžio apylinkės teismo
sprendimu trims mėnesiams nušalintas nuo mero pareigų, todėl opozicijos atstovai raštą adresavo vicemerui, laikinai einančiam mero
pareigas, Sigučiui Obelevičiui.
,,Prašome laikinai einančio
Anykščių r. savivaldybės mero
pareigas Sigučio Obelevičiaus paruošti sprendimo projektą vasario
28 d. tarybos posėdžiui, įregistruoti Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka ir jį suderinti
su žemiau pasirašiusiais tarybos
nariais“, - dėstoma pareiškime.
Naujo Anykščių rajono mero ir
rajono tarybos rinkimai vyks kovo
3-iąją. Po dviejų savaičių - kovo
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
17-ąją - bus surengtas antrasis mero
rinkimų turas. Pirmasis naujosios
kadencijos rajono Tarybos posėdis
greičiausiai vyks tik balandžio viduryje, jis bus sušauktas, kai VRK
patvirtins rinkimų rezultatus.
Jeiguc interpeliacijos A. Gališankai ir R.Blazarėnui pavyks - tą
pačią dieną, kai administracijos
vadovai bus nušalinti, greičiausiai
bus paskirti nauji vadovai.
Priminsime, jog po mero K.Tubio
nušalinimo, ,,valstiečių“ atstovai
Anykščių rajono taryboje Raimondas Balsys, Nijolė Barkauskienė
ir Algirdas Ananka oficialiai pasitraukė į opoziciją. Valdančioji dauguma neteko ir Alvydo Gervinsko,
kurį sausio mėnesio Tarybos posėdyje pakeitė kitas socialdemokratų
sąrašo narys Juozas Juknius, kuris
iškart po priesaikos pareiškė, jog
jungiasi prie opozicijos.
Sausio 31 dienos rajono Tarybos posėdyje, kuris vyko praėjus
trims dienoms po mero K.Tubio
sulaikymo, rajono Tarybos opozicija pademonstravo, jog valdžia
nebekontroliuoja situacijos - tris
sprendimų projektus opozicija
lengvai atmetė, valdančioji dauguma visais trimis atvejais rinko
tik po 7 balsus.
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Vicemeras „pamiršo“ atnaujinti privačių interesų
deklaraciją

spektras
Registravosi. Premjeras Saulius
Skvernelis registravosi prezidento rinkimų politinės kampanijos
dalyviu. S. Skvernelis sausį paskelbė dalyvausiantis prezidento
rinkimuose. Jo kandidatūrą kelia
valdančioji Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga. Politinės kampanijos dalyviais galima registruotis
iki vasario 16 dienos, kadangi tai
šeštadienis, Vyriausioji rinkimų
komisija dokumentus priims iki
vasario 18-osios, pirmadienio.

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) pateiktoje
Anykščių rajono mero pavaduotojo, konservatoriaus Sigučio Obelevičiaus privačių interesų deklaracijoje, kaip to reikalauja įstatymai, nenurodoma, kad jo sutuoktinė Alytė Obelevičienė užima
Traupio bendruomenės pirmininkės pareigas. Pats S.Obelevičius
tai pripažinti vengia ir VTEK painioja su Vyriausiąja rinkimų
komisija, kuriai esą tokie duomenys pateikti.
A.Obelevičienė Traupio bendruomenės pirmininke buvo išrinkta praėjusių metų sausį, o
Anykščių rajono mero pavaduotojo S.Obelevičiaus privačių interesų
deklaracija pateikta 2015 metais ir
iki šiol neatnaujinta.
VTEK primena, kad privačių
interesų deklaravimas „yra nuolatinis (tęstinis) procesas”. Komisija
nurodo, kad ,,deklaracija tikslinama nedelsiant, bet ne vėliau nei per
7 kalendorines dienas, jei paaiškėja naujų interesų konfliktą galinčių
kelti aplinkybių.”
Tai, kad Anykščių rajono mero
pavaduotojas S.Obelevičius ,,pamiršo” atnaujinti savo privačių interesų deklaraciją, atkreipė dėmesį

skaitytojas.
,,Peržiūrėjau kandidatų VTEK
(Vyriausioji tarnybinės etikos
komisija) deklaracijas, kažkodėl
Anykščių rajono mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius nedeklaravęs, kad jo žmona Alytė Obelevičienė yra Traupio bendruomenės
pirmininkė.
Keistoka, gal Obelevičienė netikra Traupio bendruomenės pirmininkė, tik visuomenei apsimeta???” - stebėjosi skaitytojas.
Savaitgalį skaitytojo repliką paskelbus portale anyksta.lt, į ją nedelsamas emocingai sureagavo ir
pats Anykščių rajono mero pavaduotojas S.Obelevičius.
,,Prašau ,,Anykštą” paneigti vie-

Anykščių rajono mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius VTEK
pateiktą privačių interesų deklaraciją privalėjo atnaujinti pernai
sausį, tačiau to nepadarė.
šai paskleistą melą. Nesunku atsiversti VRK puslapį ir pamatyti,
kad skiltyje ID001A KITI DUOMENYS yra deklaruota, jog Alytė
Obelevičienė yra Traupio bendruomenės pirmininkė. Manau, kad tai

yra juodosiomis technologijomis
paremta antireklama”, - piktinosi
S.Obelevičius, savo komentare dėstydamas visai apie kitą instituciją –
Vyriausiąją rinkimų komisiją.

-ANYKŠTA

Anykščių policija įspėja apie naujus sukčiavimo būdus
Anykščių rajono policijos pareigūnai perspėja gyventojus apie
naujus sukčiavimo būdus, kuriais naudodamiesi sukčiai išvilioja
iš žmonių pinigus.
Mūsų rajono gyventojus apgaudinėja ne tik telefoniniai
sukčiai ar į namus užėję įvairių
įstaigų darbuotojais, pareigūnais
prisistatantys asmenys, siūlantys įvairias paslaugas. Policijos
pareigūnai jau turi informacijos

apie tai, kad įvairiuose interneto portaluose, socialinių tinklų
paskyrose platinami skelbimai
apie tariamai parduodamus ar
nuomojamus butus. Paskambinę nurodytu telefonu, žmonės
yra paprašomi į sąskaitą kaip

užstatą pervesti tam tikrą pinigų
sumą. Pervedę pinigus žmonės
dažniausiai nebegali susisiekti su tariamu buto savininku.
Policijos pareigūnai pataria, kad
gyventojai, prieš atlikdami pinigų pavedimus už kažkokias
paslaugas ar prekes, pasitikrintų,
panaršytų internete, socialiniuose
tinkluose ir pasidomėtų apie pardavėją, nuomotoją ar pan.. Reikia

vengti sandorių, kurie kelia abejonių, ypač tokių, kai siūlomos
paslaugos suteikiamos ypač palankiomis sąlygomis ar prekė pigesnė nei įprasta, neskubėti mokėti prašomo užstato ar rankpinigių.
Būkite būdrūs ir neatiduokite
savo pinigų sukčiams.

Anykščių rajono policijos
komisariato informacija

Nuomonė. Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) vadovas Ramūnas Karbauskis sako,
jog apie kandidatavimą į prezidentus paskelbęs Mindaugas Puidokas negalės likti nei frakcijoje,
nei užimamose pareigose Seime.
Taip pat „valstiečių“ lyderis teigia už M. Puidoko paskelbtų ketinimų kandidatuoti į prezidentus
matantis „Sirijaus“ bendruomenę.
„Mane labai stipriai gąsdina, kad
už to kandidatavimo, kuris paskelbtas, yra feisbuko pranešimai
žmonių, kurie šneka apie tai, kad
čia „dievo apsireiškimas“ ir panašiai. Kiek žinoma, tie žmonės
siejami su „Sirijaus“ sekta, feisbuke tai atvirai matosi“, – sakė R.
Karbauskis.
Byla. Europos Žmogaus Teisių
Teismas nusprendė nagrinėti dar
vieną bylą dėl galimo neteisėto
kalinimo slaptame amerikiečių
kalėjime Lietuvoje 2005-2006
metais, pirmadienį pranešė Vyriausybė. Strasbūro teismas priėmė Saudo Arabijos piliečio Mustafa al Hawsawio skundą ir nurodė
Lietuvos Vyriausybei pateikti savo
poziciją. „Vyriausybė sausio pabaigoje gavo Europos Žmogaus
Teisių Teismo perduotą peticiją.
Turime iki kovo 22 dienos pateikti
poziciją, ar galima sudaryti taikų
susitarimą“, – sakė teisingumo viceministrė Irma Gudžiūnaitė.
Išmontuos. Nuo pirmadienio
valstybinės reikšmės keliuose išjungiami 139 momentiniai greičio
matuokliai bus išmontuoti iki birželio mėnesio. Anot Lietuvos automobilių kelių direkcijos, miestuose „inkilais“ vadinamų greičio
matuokliai pasiliks, nes jie priklauso savivaldybėms. Nuspręsta
išjungti pasenusius ir neefektyvius
greičio matuoklius buvo priimtas
įvertinus kainą – vidutinio greičio
matuokliai direkcijai kainavo 1,3
mln. eurų, o už išjungiamus momentinius greičio matuoklius prieš
dešimt metų pasirašyta sutartimi
įmonei „Fima“ buvo sumokėta
13,9 mln. eurų.
Duomenys. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nustatė šimto metų terminą, per kurį skelbs
rinkimų duomenis – rezultatus su
pirmumo balsais, politinės kampanijos dalyvius, kandidatų pareiškinius dokumentus, aukotojus.

Temidės svarstyklės

Smurtas. Vasario 9 dieną, apie
22.52 val., namuose Svėdasų seniūnijos Sausalaukės kaime konflikto
metu neblaivi (girtumą tikrintis atsisakė) moteris (g. 1972 m.) smurtavo prieš neblaivią (nustatytas 1,31
prom. girtumas) dukrą (g. 2000 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Mote-

ris sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Vagystė. Vasario 8 dieną , apie
19.00 val., vyras (g. 1997 m.) grįžęs
iš darbo į savo namus Troškūnų seniūnijos Nakonių kaime rado praviras duris, kurios buvo užkabintos su
metaline kilpa. Įėjęs į vidų pasigedo
dviračio, kurio vertė 70 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Keliautojas. Vasario 9 dieną, apie
9.25 val., Anykščiuose, K. Ladygos
g., sustabdyto patikrinimui automobilio BMW 525D vairuotojas (g.
1996 m.) (neturintis teisės vairuoti)
pateikė melagingus asmens duomenis, nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų bei jo asmens apžiūros metu piniginėje rastas galimai
suklastotas vairuotojo pažymėjimas.

Po apklausos vyras išleistas. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Paieška. Vasario 9 dieną , apie
13.30 val., iš Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro išėjo ir
negrįžo seserys (dvynukės) (g. 2001
m.).Paskelbta paieška. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dingusių be
žinios.

Pasitraukė. Seimo narys Naglis
Puteikis sako paliekantis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
(LVŽS) frakciją bei valdančiąją
daugumą ne kaip pavienis narys,
o kaip Centro partijos vadovas.
„Traukiuosi ne kaip asmuo, ne
kaip pavienis narys, tai yra visos
Centro partijos pasitraukimas“,
– spaudos konferencijoje Seime
sakė N. Puteikis.

IŠ
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Biblioteka pernai pristigo lėšų kaimo
fililalų remontui
Anykščių L. Ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos duomenimis,
pernai rajono bibliotekose sumažėjo skaitytojų, tačiau likusieji
įstaigoje ir jos filialuose ėmė lankytis dažniau.

Anykščių L. ir S.Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka šiemet bibliotekoje žada įvesti kūrybinių darbuotojų
rotaciją.
Bibliotekos direktoriaus Romo
Kutkos veiklos atskaitoje nurodoma,
kad pernai biblioteka ir jos filialai
turėjo 8353 vartotojus ( 2017 m. –
8613).
Nepaisant vartotojų mažėjimo,
bibliotekų duris skaitytojai 2018 metais pravėrė dažniau nei prieš dvejus
metus ( 2017 metais – 150 875 kar-

komentarai

tai, 2018 metais – 157 091 kartai).
Tarp įsimintiniausių 2018 metų
bibliotekos renginių R.Kutka mini
Vyskupo skvero Kalbų alėjoje atidengtą pasisveikinimą hebrajų kalba
„Šalom“. Granito plytelę atidengė
Izraelio ambasadorius Lietuvai p.
Amir Maimon ir Anykščių meras
Kęstutis Tubis. Taip pat minimas

fotometraštininko Izidoriaus Girčio
atminimo lentelės atidengimas ant
bibliotekos pastato sienos bei jo vardo muziejaus atidarymas.
Ataskaitoje akcentuojama, kad
festivalio „Devilstone“ organizatoriai bibliotekai ir anykštėnams
dovanojo pasaulinio lygio ispanų
menininko John Cornella komiksų
parodą, kuri buvo eksponuojama bibliotekoje.
Bibliotekos direktorius R.Kutka
ataskaitoje mini, kad jo vadovaujamą įstaigą pernai aplankė daugybė
žinomų asmenybių: profesorius Liudas Mažylis, politikai, Nacionalinio
saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas, Lietuvos
Respublikos Seimo nariai: Antanas
Baura, Sergejus Jovaiša, šachmatininkė didmeistrė Viktorija Čmilytė
– Nielsen, Lietuvos visuomeninių
iniciatyvų organizatorius Vytautas
Kernagis, Lietuvos TS – LKD partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis, kandidatai į prezidentus
- filosofas, rašytojas, humanitarinių
mokslų daktaras Arvydas Juozaitis,
ekonomistas Gitanas Nausėda ir kt.
R.Kutka ataskaitoje giriasi, kad
nebuvo pamiršti ir kaimuose įsikūrę bibliotekos filialai. Pavyzdžiui,
vidaus patalpų remontas atliktas N.
Elmininkų filiale. Tiesa, planuotas
Suredegio filialo perkėlimas į bendruomenės patalpas, kaip ir kitų filialų remonto darbai, įstrigo dėl esą ne-

Birutė VENTERAITIENĖ,
bibliotekininkė:
- Vasario 16-oji man yra šventė. Girdėjau apie šią dieną ir Vasario 16-osios akto signatarus
nuo vaikystės.

skirto finansavimo. Reikia atkreipti
dėmesį, kad lėšų pakako šventiniam
centrinio bibliotekos pastato apšvietimui, kuris kainavo daugiau nei 11
000 Eur.
Ataskaitoje R.Kutka skelbia, kad
šalia bibliotekos buvo įrengtos lauko
sūpynės, knygų mainų lentyna, pakabintas hamakas, išdėlioti sėdmaišiai, kuriais esą mielai naudojasi
anykštėnai bei miesto svečiai.
,,Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta su „Naujų vėjų bendruomene“, kuri reguliariai lauko terasoje
2018 m. organizavo Blusturgį. Su
Anykščių muzikos mokykla sutarties
nepasirašėme dėl mokytojų užimtumo”, - ataskaitoje nurodė R.Kutka.
Populiariausia mokama bibliotekos paslauga pernai buvo dokumentų kopijavimas ir skenavimas. Už šią
paslaugą įstaiga surinko 1945 Eur. Iš
viso už mokamas paslaugas biblioteka gavo 4068 Eur.

20 816 Eur bibliotekai knygų
fondo atnaujinimui pernai skyrė
Kultūros ministerija. 2295 Eur įstaigai pervedė rėmėjai. Pritrauktinės
lėšos, anot R.Kutkos, pernai sudarė
7,8 proc. nuo savivaldybės biudžeto
skirtų asignavimų.
Pernai bibliotekoje buvo užimtos
50,5 pareigybės iš patvirtintų 55,5.
,,2018 metų gruodžio 31 dieną
buvo laisvi 5 etatai (pareigybės):
kompiuterinių sistemų specialisto
(1,5 etato), bibliografo (0,25 etato),
bibliotekininko (3,25 etato).
2018 metais nutrauktos darbo
sutartys su 2 darbuotojais (bibliotekininkais), sudarytos darbo sutartys
su 4 darbuotojais: 3 bibliotekininkais
ir 1 elektriku”, - ataskaitoje nurodo
R.Kutka.
Pernai bibliotekos direktoriaus
atlyginimo vidurkis siekė 843 Eur,
bibliotekininkų – 657 Eur.

-ANYKŠTA

Vasario 16- oji – susikaupimo diena ar vis dėlto
gimtadienio šventė?

Gimtadienius įprasta švęsti linksmai – smagi kompanija, vaišės, dovanos, balionai, linkėjimai...
Vasario 16-ąją – Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną taip pat galima pavadinti gimtadieniu – juk
1918 m. vasario 16-ąją „gimė“ Lietuvos valstybė. Tik dažnai mes nežinome, kaip švęsti tą gimtadienį – geriausiu atveju nueinama pažiūrėti, kaip miestų ir miestelių aikštėse pakeliama valstybinė
vėliava, tikintieji užsuka į bažnyčią, nueina į koncertą...
„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip jie švenčia Lietuvos gimtadienį. Gal šeimose turi per daugelį
metų susiformavusių tradicijų? Aš šią šventę švenčia smagiai, ar vis dėlto tai labiau rimties, susikaupimo diena?

Valstybės
gimtadienį
reikia
švęsti
linksmai

Pernai Anykščių L. ir S.Didžiulių viešojoje bibliotekoje lankėsi
nemažai žinomų Lietuvoje žmonių. Tarp jų - kandidatai į šalies prezidentus Arvydas Juozaitis ir Gitanas Nausėda.

Turėjom namuose A. Šapokos
„Lietuvos istoriją“, tad nuo paauglystės man rūpėjo ne tik apie
LDK valdovus paskaityti, bet
ir troškau daugiau sužinoti apie
J. Basanavičių, A. Smetoną, A.
Stulginskį, M. Biržišką bei kitus
Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signatarus.
Ypatingų šeimos tradicijų neturime. Keletą kartų yra tekę Vasario 16-osios šventę paminėti
Vilniuje. Tuomet būtinai nueidavau į Katedros aikštę paklausyti
profesionalų atliekamų patriotinių dainų. Smagu kartu su minia
dainuoti apie meilę Lietuvai ir
šildytis prie laisvės laužų.
Jeigu būnu Anykščiuose, stengiuosi ateiti į Vasario 16-osios
šventės minėjimą prie Laisvės
paminklo.
Pernai, kai šventėme Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį, dalyvavau šventėje, kurią „Puntuko“ restorane organizavo Jurzdiko bendruomenė.
Pritariu nuomonei, kad Vasario
16-osios šventę reikėtų švęsti ne
tik rimtai, bet ir linksmai: su šokiais, dainomis, žaidimais, vaidinimais.

Smagu švęsti ir
bendruomenėje

nau, labai prasminga tokias visiems
mums svarbias datas paminėti ir
bendruomenėse. Netgi sakyčiau, kad
mažesnėse bendruomenėse daugiau
tikrumo, šilumos. Pavyzdžiui, Kavarsko seniūnijoje Vasario 16-osios
minėjimas prasideda Šv. Mišiomis,
po jų pakeliama trispalvė. O tada jau
visi keliaujame į Kultūros centrą, kur
vyksta šventinis koncertas.

puoselėti ir saugoti laisvę, taip pat
džiaugtis bei tokias dienas švęsti.

Susikaupti yra ir
kitų progų

Reikia saugoti
laisvę

Andrius VITKŪNAS, Anykščių J. Biliūno gimnazijos anglų
kalbos mokytojas:

Šarūnė KALIBATAITĖ, Kavarsko seniūnijos seniūnė:
- Esu įsitikinusi, kad šią dieną
reikia švęsti ir džiaugtis valstybės
atkūrimu, nors, mano manymu, kiekvienas asmuo pasirenka – švęsti, minėti ar tiesiog tik prisiminti Lietuvos
Valstybės atkūrimo dieną. Gražu, kai
žmonės savo šeimose turi valstybinių švenčių minėjimo tradicijas, kai
visa šeima joms ruošiasi, tačiau, ma-

Tomas TUSKENIS, Anykščių
menų centro direktorius:
- Man ir mano šeimai Vasario
16-oji, taip pat kaip ir valstybei, yra
šventė. O švenčiame labai įvairiai:
jei esame sveiki, tai ir į minėjimus ar
renginius nueiname. Jau vien tai, kad
visą dieną galime pabūti visi kartu,
natūraliai yra šventė. Kaip reikėtų
šią šventę švęsti? Visokių švenčių
ar minėjimų būna, tad kiek žmonių,
tiek ir nuomonių. Manau, kad reikia

- Vasario 16 - oji man viena svarbiausių valstybės švenčių, kaip ir
Kovo 11 - oji arba Liepos 6-oji.
Gaila, bet šiai dienai paminėti ypatingų ritualų neturiu, švenčiu tradiciškai - dalyvauju šv. Mišiose, po
to vėliavos pakėlimo ceremonijoje,
ta proga organizuojamame koncerte Kultūros centre. Na, dar su namiškiais pasilepiname šventiniais
pietumis. Tačiau praėjusiais metais,
minint Nepriklausomybės šimtmetį, įsitikinau, kad lietuviai irgi ne
iš kelmo spirti ir švęsti moka. Kadangi tai šventė, tai manau, kad ji
turi būti smagi visų pirmiausia. Juk
rimčiai ir susikaupimui turime pakankamai ir kitų progų.
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Viešintose - priekaištai dėl skiedrų
krūvos ir nelegalaus pastato vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Pirmadienį, vasario 4-ąją, viešintiškiams ir rajono valdžiai atsiskaitė laikinoji Viešintų seniūnė
Eglė Sabaliauskienė. Apie nuveiktus darbus ir problemas Viešintose kalbėjo Anykščių vicemeras
Sigutis Obelevičius bei savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka ir jo pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas.

Anykščių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis (dešinėje) ir į Viešintas atsivežė savąją porciją ironijos.
Autoriaus nuotr.

Viešintiškiai taikiai klausėsi rajono valdžios pasakojimų apie gerus darbus, tačiau į skiedrų sandėlį
miestelio viduryje svečių dėmesį visgi atkreipė.
,,Aš žinau tiek, kiek ir jūs. STT
apsilankė savivaldybėje, merui
pareikšti įtarimai. Kaip bus toliau,
niekas nežino“, - savo pasisakymo
pradžioje apie įtarimus nušalintam
Anykščių merui Kęstučiui Tubiui
kalbėjo vicemeras S.Obelevičius.
Dėl pernai rajone neįvykdytų
projektų, vicemero teigimu, kaltos centrinės valdžios institucijos.
,,Viskas padaryta, bet sėdi keli
biurokratai, laiko projektus stalčiuose“, - jog darbus Anykščiuose
stabdo Vilnius, aiškino mero pavaduotojas.
Ir laikinoji seniūnijos vadovė
E.Sabaliauskienė, ir svečiai kalbė-

savaitgalio diskusija

jo apie tai, kad šiemet ypač daug
lėšų išleista seniūnijos keliams
valyti. Beje, ir susitikimuose kitose seniūnijose rajono vadovai
aiškino, kad kelių valymo žiemą
ir kelių priežiūros vasarą krepšelis yra bendras. Todėl jeigu žiemą
bus nuolat valomas sniegas, neliks
lėšų duobėms lyginti vasarą. Pernai kelių valyti apskritai nereikėjo,
o šiemet Viešintų seniūnijos kelių
valymas jau kainavo 2 tūkst, Troškūnų - 2,5, Kavarsko - 4 tūkstančius eurų.
Viešintiškiai rajono valdžiai aiškino, kad nėra kur dėti sudėvėtų
traktorių padangų, nes komunali-

ninkai išsiveža tik automobilines,
kėlė klausimą dėl maršrutinio autobuso, nes, pasak gyventojų, sekmadieniais susisiekimo su Anykščiais nėra.
Vienas iš viešintiškių ėmė piktintis šalia seniūnijos pastatyta
,,daržine“ bei miestelyje sandėliuojamais „čipsais“. Renginyje
nenuskambėjo, nei kam priklauso
pastatas, nei kieno skiedros piktina
viešintiškį. Beje, apie biokuro sandėlį miestelyje vyriškis kalbėjo,
kad iš jo kyla garas, sklinda smarvė ir yra gaisro pavojus.
Kitą dieną ,,Anykštai“ telefonu komentuodama situaciją,

R.Gižinskas: „Dauguma rajono
Tarybos nariai buvo bestuburiai.
Matėsi gana ryškiai Mero-mento supratimas apie ;;demokratiją''. Deja, tie bestuburiai sudarė
daugumą,kuri kapituliavo...Taigi,
kas mūsų laukia pavasarį?”
Vau:„?? kas ruošė tą mero ataskaitą? puslapiai tušti, formatavimas tragiškas?”
STT teisi: „Tuska praleido net 6
posėdžius iš 11. Kam reikia tokio
tarybos nario? Ar nors kartą jis pasisakė per tarybos posėdį?”

skyriaus vedėjas ironizavo, kad
E.Sabalaisukienė nežino, kieno
pastatas, matyt, todėl, kad ,,gal
naktimis jį statė“, todėl ir nepastebėta, kas tie statytojai.
Apie ,,čipsus“ V.Velikonis aiškino, kad visi namus šildosi. ,,Ir
iš mano kamino rūksta dūmai“,
- lyg ir teisindamas skiedrų krūvą
Viešintose, sakė V.Velikonis. ,,Jei
ne kaliošais kūreni“, - jam atsakė
vicemeras S.Obelevičius, paaiškinęs, kodėl net ir krosnies dūmai
būna skirtingi.
Baigiantis renginiui S. Obelevičius viešintiškiams pažadėjo:
,,nuotekų sistema Viešintose per
penkiasdešimt metų tikrai bus
įrengta“. Salėje pasigirdo audringi
plojimai, po kurių vicemeras paaiškino, kad gal penkiasdešimt metų
laukti civilizacijos ir nereikės.

Meras pats sau pasirašė dvejetą

Šią savaitę Anykščių rajono Tarybos posėdyje bus tvirtinamos 2018-ųjų metų Anykščių rajono
mero Kęstučio Tubio bei Anykščių rajono savivaldybės Tarybos veiklos ataskaitos.
Štai Anykščių rajono meras K.Tubis veiklos ataskaitą pradeda tokiais žodžiais:
„Anykščių rajono žmonių valia ir pasitikėjimu 2015 metais tapau Anykščių rajono savivaldybės
meru ir įgijau didžiulę atsakomybę dirbti vardan anykštėnų ir viso Anykščių krašto. 2018-ieji – tai
dar vieni nuoseklaus ir sąžiningo darbo metai, per kuriuos kryptingai siekiau užsibrėžtų tikslų ir
rūpinausi visomis rajono veiklos sritimis: infrastruktūros gerinimu, verslo skatinimu, kultūra, švietimu ir pagalba kiekvienam besikreipusiam. Anykščiai – vienas iš patraukliausių Lietuvos miestų,
kuriame gera gyventi, dirbti, kurti ir kurį mielai lanko svečiai. Visa tai pasiekėme susitelkę ir dirbdami kartu, todėl nuoširdžiai dėkoju visiems Anykščių rajono gyventojams, kurie savo sąžiningu
darbu prisidėjo prie visų mūsų gerovės.”
Kaip vertinate Anykščių rajono mero K.Tubio ir Anykščių rajono tarybos nuveiktus darbus 2018
metais? Kurie darbai bei Tarybos priimti sprendimai, Jūsų manymu, yra reikšmingiausi?
Kurie Anykščių rajono tarybos nariai, Jūsų vertinimu, buvo aktyviausi ir geriausiai atstovavo
Anykščių rajono gyventojų interesus?
123: „2019 m. sausio 28 d. Tubis ryškiu markeriu subraukė šią
veiklos ataskaitą ir parašė sau dvejetą”

E.Sabaliaukienė sakė, kad viešintiškius erzinantis statinys priklauso K.Tubio visuomeninio komiteto steigėjų, ūkininkų Bukauskų
šeimai. ,,Aš tą žmogų įspėjau, kad
išardytų“, - apie nelegalų ir, matyt,
neestetišką statinį prie pat seniūnijos pastato kalbėjo seniūnė.
Dėl K.Tubio visuomeninio
komiteto kandidato į Anykščių
rajono tarybą bei šio komiteto finansinio rėmėjo Agniaus Abraškevičiaus skiedrų sandėlio miestelyje
E.Sabaliauskienė sakė anksčiau
priekaištų nebuvo girdėjusi. Pasak
laikinosios vadovės, skiedros niekam nemaišo ir nesmirda.
O per patį renginį, kai buvo užduotas klausimas apie nelegalų
statinį, o laikinoji seniūnė nedrįso
sakyti, kam jis priklauso, savivaldybės administracijos Žemės ūkio

Ką padarė?: „ Na ir ką nuveikė? Parodė, kad Taryboje debilai,
nesugebantys suskaičiuoti iki 25 reikia balsavimo sistemos. Anykštėnai teip pat durni – nežino, kokie objektai turistiniai yra aplink
- reikia ekraną nupirkti. Pajudino
liberalų projektus - apžvalgos aikštelę, dviračių taką dešiniam krante... Metus laiko tvarkė Vienuolio
gatvę (kalną). Iškniso Vorutos piliakalnį. Kiek galima svaičioti apie
pilį? Kam reikalingas primityvus
kičinis objektas? Nebuvo nei pilies
architektūrinio konkurso, nei konkurso, ką toj pily veikti. Ar vyko
koks nors naujas idėjų konkursas
miesto patrauklumui didinti? Furažkė rievę įspaudžia - niekur nesidėsi....”

Jonas: „Taryba dirbo blogai, nes
susibūrė Tubiui paklusni dauguma
ir vykdė tik jo nurodymus. Tuska
čia jokia išimtis. Jokio progresyvaus mąstymo, jokių naujų idėjų.
O gatves visur tvarkė ir dar geriau
negu Anykščiuose. Nuvažiuokite į
Rokiškį, Zarasus ir pamatysite.”
Ką?:„Kada bus atleistas Vaičiūnas? K. Tubį nušalinus nuo pareigų, jis liko be jam pavesto darbo.
Kodėl biudžetas turi mokėti jam
algą?”
Sovietinių laikų rajonas: „Tubio valdymas pavertė Anykščius
kaip prieš 50 metų:grynai sovietinė
tvarka ir paklusnumas viršininkams
iš partkomo ir vykdomo komiteto.

Dabar vėl sukurtas Tubio vykdomasis komitetas, kur visi klauso ir vykdo pirmo sekretoriaus -Tubio, kuris
pats save pasistatė į Brežnevo laikų
valdžią. Reikia drąsaus žmogaus,
kaip Pesecką nuvertė tais laikais
kultūros namuose, Pesecko valdžia
griuvo kaip Lenino paminklas. Kol
kas nesimato drąsiųjų, nes Tubio
vykdomasis komitetas susitinka ir
veikia. Jie patys neišsiskirstys , kol
dabartinis SĄJŪDIS, kurio nesimato kol kas, nors nori laimėti rinkimus, neišmes degradavusio vykdomojo komiteto į atliekų šiukšlyną.
Silpni Anykščių politikai, pasidavė
ir nesipriešino bezpriedielui, nors
visi tai mato.”
Kazys: „Vienintelis, suplanuotas
ir atliktas šito, jau buvusio mero,

darbas - tai šunų vedžiojimo aikštelė prie ,,Nykščio namų”. Visi kiti
suplanuoti ir suprojektuoti anos kadencijos valdančiosios daugumos
su Daiva Gasiūniene priešakyje.
Vertinu kaip ypač neproduktyvų,
savanaudiškų tikslų, angažuotą ir
viena nuomone paremtą. Iš tarybos
gerai dirbo Balsys, Žiogelis ir Lukas.”
Arūnas:„Ką meras padarė, ogi
nieko gero, apart to, kad susikūrė
galimai sau pačiam saugią aplinką.
Čia buvusio mero pagrindinis darbas, kurio pasekmes pajutome visi.
Tubis buvo pats blogiausias meras,
koks tik galėjo būti Anykščiuose.
Laikas atėjo jį vyti lauk ir išsirinkti
vietinį, čia gyvenanti merą.”
(Kalba netaisyta – red. past.)

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

SITUACIJA

2019 m. vasario 12 d.

Šalia Laimės žiburio kirs mišką

spektras
Baiminasi. Augant nerimui dėl
galimo kietojo „Brexit'o“ – galimo
Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš
Europos Sąjungos (ES) be sutarties
– Lietuvos vežėjai nuogąstauja, kad
tai gali neigiamai atsiliepti jų verslui. BNS kalbinti ekspertai pabrėžia,
kad Jungtinės Karalystės muitinė
yra visiškai nepasiruošusi kietajam
„Brexit'ui“. Kaip didžiausią pavojų
Lietuvos ekonomikai „Brexit'ą“ šią
savaitę įvardijo ir banko SEB ekonomistas Tadas Povilauskas. Pasak
jo, labiausiai jis paveiktų transporto
sektorių.
Skiepai. Gydymo įstaigoms rekomendavus, šiam sezonui buvo
nupirkta apie 10 tūkst. daugiau
skiepų nuo gripo nei pernai, tačiau
žmonės skiepijosi vangiau, pranešė
Valstybinė ligonių kasa (VLK). Jos
duomenimis, praėjusį gripo sezoną
panaudota beveik 98 proc. turimų
vakcinų nuo gripo. Šį sezoną jų panaudota 94 procentai. Šiemet gripas
jau nusinešė 17 gyvybių, 470 žmonių paguldyti į ligonines, dėl gripo
karantinas paskelbtas 127 mokyklose, gripo epidemija paskelbta daugiau nei pusėje savivaldybių, tačiau
VLK pranešime teigiama, kad žmonės skiepytis vengia.
Postas. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis sako, kad Aplinkos
ministerija neturėtų likti be ministro iki prezidento rinkimų gegužę.
V. Pranckietis, kaip pats tvirtino,
su Dalia Grybauskaite pirmadienį
susitiko savo iniciatyva ir be Seimo pavasario sesijos darbų aptarė ir
situaciją dėl aplinkos ministro, kai
prezidentei atmetus siūlytą kandidatę, S. Skvernelis naujos kanidatūros
su ja žadėjo nebederinti. Su premjeru V. Pranckietis tvirtino šį klausimą
aptaręs dar ketvirtadienį.
Kontrolė. Šengeno erdvei priklausanti Lenkija nuo sekmadienio
laikinai atnaujina pasienio tikrinimus prie savo vidaus sienų, taip
pat ir su Lietuva, pranešė Valstybės
sienos apsaugos tarnyba. Tokių papildomų saugumo priemonių, galiosiančių iki vasario 16-osios, Lenkija
imsis dėl Varšuvoje rengiamo ministerijų aukšto lygio pareigūnų pasitarimo. Jame bus aptariama situacija
Artimuosiuose Rytuose bei svarbūs
saugumo užtikrinimo ir taikos palaikymo šiame regione klausimai.
Laikas. Didžiosios Britanijos vyriausybė siekia užsitikrinti daugiau
laiko, kad išsiderėtų Europos Sąjungos nuolaidų ir pakoreguotų „Brexit“ sutartį, galinčią sulaukti britų
parlamento pritarimo ir leidžiančią
išvengti chaotiško šalies pasitraukimo iš bloko kovo 29 dieną. Verslo ir
vyriausybių atstovai itin susirūpinę,
nes iki Britanijos, 46 metus dalyvavusios Europos projekte, numatyto
išstojimo lieka tik kiek daugiau nei
mėnuo, o tvirtų įsipareigojimų dėl
būsimų santykių taip ir nepasiekta.
Susitikimas. Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas pirmadienį „dideliu laimėjimu“ pavadino
planuojamą JAV vadovo Donaldo
Trumpo (Donaldo Trampo) ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno
antrą susitikimą, bet pripažino, kad
Korėjos pusiasalio denuklearizacijos perspektyvos yra neaiškios. JAV
prezidentas ir Šiaurės Korėjos lyderis ruošiasi vasario 27–28 dienomis
susitikti Hanojuje.

-BNS

Nuo pareigų nušalintasis Anykščių rajono
meras Kęstutis Tubis aiškino, kad medžius
šalia Laimės žiburio reikia pjauti ir dėl to,
kad čia auga daug invazinių jų rūšių.
(Atkelta iš 1 psl.)
Laimės žiburio kalvą juosiantis miškas yra Anykščių miesto
teritorijoje, todėl Anykščių rajono savivaldybės administracija
kreipėsi į VĮ Valstybinių miškų urėdiją dėl pažeistų ir ligotų
medžių sutvarkymo. Leidimai
šiame miške vykdyti atrankinius
sanitarinius kirtimus buvo derinti su Nacionaline žemės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos ir
Valstybine miškų tarnyba.
„Tai labai populiari miesto
vieta, į kurią plūsta lankytojai
įvairiais metų laikais, tad aktualu, kad ji būtų patraukli akiai
ir, svarbiausia, saugi vaikščioti.
Būtina pašalinti džiūstančius,
kai kur jau virstančius medžius“,
- apie numatomus sanitarinius
kirtimus sakė VĮ Valstybinių
miškų urėdijos Anykščių regioninio padalinio vadovė Monika
Sirgėdienė.
Žadama, kad šalia Laimės žiburio sunkioji miško kirtimo
technika nepasirodys.
„Miškas yra kalvotoje vietoje, jame ir žiemos metu lankosi žmonės, todėl sanitariniam
kirtimui atlikti ieškojome tokio
sprendimo, kuris mažiausiai trikdytų įprastą miestiečių ir miško
gyvenimą. Nenaudosime sunkiosios miško kirtimo technikos,
sužymėtus medžius parduosime
nenukirstu mišku“, - kalbėjo M.
Sirgėdienė.
Valstybinių miškų urėdijos

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Anykščių regioninio padalinio vadovė Monika
Sirgėdienė sakė, kad ant Liudiškių piliakalnio miškininkų pažymėti medžiai bus
parduodami stačiu mišku.

Anykščių regioninio padalinio
vadovė M. Sirgėdienė priminė,
kad miestų miškai priskiriami
rekreaciniams miškams. Miško
tvarkymo darbai juose turi būti
baigti iki kovo 15 d., kad netrukdytų perintiems paukščiams.
Tai vienas iš pirmųjų žingsnių
prieš atnaujinant Laimės žiburio
paminklą. Pernai pavasarį dėl
medžių kirtimo ant Liudiškių
kalvos ypač aktyviai pasisakė
šiuo metu nuo pareigų dėl galimai korupcinių veiksmų nušalintasis Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. Pasak K.Tubio, šalia
Laimės žiburio paminklo auga
nemažai invazinių medžių, todėl
esą gamta nenukentės. Rajono
vadovo teigimu, medžių kirtimui
šalia Laimės žiburio jau nebeprieštarauja ir tam anksčiau nepritaręs Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka.
Tiesa, kiek anksčiau K.Šerepka
yra perspėjęs, kad „tai reikia daryti pakankamai atsargiai“.
„Savo darbo pradžioje buvau
taip pat tokią mintį iškėlęs, kad
reikia atidengti šitą obeliską, bet
tada man pasirodė, kad tas kirtimas gan sudėtingas”, - tuomet
kalbėjo Anykščių regioninio parko direktorius K.Šerepka.
Pernai pavasarį tuometinė
kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson pasirašė įsakymą
dėl paveldotvarkos 2018 metų
programos patvirtinimo. Šioje
programoje taip pat numatytas

Panevėžio miesto vyriausioji architektė Daiva
Gasiūnienė, paklausta, ką mananti apie planus
apšviesti Laimės žiburį, sakė, jog su apšvietimu galima labai gražiai „sužaisti“: „Parinkus
tinkamą apšvietimą galima sukurti įspūdingą
efektą, taip laimės žiburys gali tapti ir turistų
traukos vieta“.

Anykščių regioninio parko direktorius
Kęstutis Šerepka perspėjo, kad medžių kirtimus ant Liudiškių piliakalnio reikia atlikti labai atsargiai.

finansavimo skyrimas rašytojo,
visuomenės veikėjo Jono Biliūno
kapo ir obelisko, vadinamo Laimės žiburiu, tvarkybos (remonto, restauravimo) darbams. Šiam
projektui įgyvendinti skirtos
valstybės biudžeto lėšos siekia
44,77 tūkst. Eur. Anykščių rajono
savivaldybė prie projekto įgyvendinimo prisidės 23,55 tūkst. Eur.
Atlikus restauravimo darbus
pagal parengtą konservavimo,
restauravimo darbų programą,
bus atnaujintas J. Biliūno bareljefinis portretas ir antkapis, nuvalyti granito blokai, rekonstruotas
stogelis, laiptų turėklai sustiprinti betonu ir nuvalyti mechaniniu
būdu, įrengta kritulių surinkimo
ir nuvedimo sistema, kartu įrengiant naują lauko akmenų lataką.
Ant paminklo viršaus taip pat
planuojama įrengti šviečiantį žiburį, kad jis matytųsi pačiuose
Anykščiuose.
„Anykštos“ kalbinti žmonės
stebėjosi planuojamų iškirsti medžių skaičiumi.
Anykščių A. Baranausko ir A.
Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas, paklaustas, ką
manantis apie kirtimus šalia Laimės žiburio, kalbėjo: „Skaičius
baugina. Kokiame plote auga
tiek pavojingų medžių? Visame
sklype, einant taku nuo automobilių parkavimo aikštelės, matyti
nemažai medžių, kuriuos reikia
tvarkyti, bet ar jie ir pateks į 326

Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius
Antanas Verbickas stebėjosi planuojamų iškirsti medžių skaičiumi.

medžių skaičių?
Na, o sugrąžinti XX amžiaus
vidurio vaizdo nebeįmanoma.
Deja, bet smėliakalnių vaizdo nebesugrąžinsime. VII ir vėlesniuose ano amžiaus dešimtmečiuose
Liudiškių kalvos teritorijoje leista augti miškui. Tad turime sutikti, kad Jonas Biliūnas ilsisi nebe
ant iš visų pusių matomos, bet ant
miške pasislėpusios kalvos“.
Buvusi Anykščių savivaldybės
administracijos
Architektūros
ir urbanistikos skyriaus vedėja,
dabar Panevėžio miesto vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė kalbėjo, kad kertami medžiai
gali pažeisti ir pačią Liudiškių
kalvą. „Lietuvoje esant tokiam
miškų kirtimų vajui, pasisakau
prieš kirtimus. Kai iškertamas
toks medžių kiekis, likę medžiai
nebeturi sąauginės atramos. Todėl pakanka kiek stipresnio vėjo,
kad kiti medžiai išvirstų. Lietuvoje turime labai gerą pavyzdį,
kas nutiko su Gedimino kalnu,
kai buvo iškirsti medžiai – jis
slenka, byra... Taip gali nutikti ir
su Liudiškių kalva. Taigi, mano
nuomone, visais atžvilgiais yra
pavojinga atidengti kalną. Pirmiausia labai rimti ekspertai turi
apžiūrėti medžius ir įvertinti jų
būklę. Nupjauti medį trunka kelias minutes, o kiek reikia laukti,
kol jis užaugs? 30- 40 metų... Į
Anykščius žmonės atvyksta gyventi ir dėl kraštovaizdžio, žalumos. Miestui medžių iškirtimas
grožio tikrai nepridės...“ – kalbėjo D. Gasiūnienė.
Paklausta, ką mananti apie planus apšviesti patį Laimės žiburį,
D. Gasiūnienė sakė: „Aš pasigendu informacijos apie tai. Žinia apie
tokius planus turėtų būti paskelbta
savivaldybės internetinio puslapio
viršuje. Kai buvo planuojama apšviesti Anykščių bažnyčios bokštus, buvo sudaryta darbo grupė,
kartu su specialistais diskutuota,
kaip tai profesionaliausiai padaryti. Blogo apšvietimo pavyzdžių
Anykščiuose mes jau turime...
O kalbant apie Laimės žiburio
apšvietimą, tai jį galima padaryti
labai paveikų... Juk pats Laimės
žiburys susijęs su legendomis,
šiek tiek mistiniais dalykais. Todėl ir tas apšvietimas galėtų būti
neryškus, šiek tiek mistinis, kuris, kartu su ant kalvos augančiais
medžiais (o ne plynais kirtimais)
kurtų gūdų vaizdinį...“

-ANYKŠTA
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MOZAIKA
Ženeva uždraus valstybės
tarnautojams nešioti
religinius simbolius
Ženevos gyventojai sekmadienį
nubalsavo už prieštaringai vertinamą „sekuliarizmo įstatymą“,
kuris, be kita ko, draus išrinktiems
pareigūnams ir valstybės tarnautojams nešioti matomus religinius
simbolius.
Už tokį įstatymą pasisakė daugiau nei 55 proc. Ženevos gyventojų, rodo galutiniai rezultatai.
Toks sprendimas buvo priimtas

sprintas
Krepšinis I. Anykščių KKSC,,Elmis“ RKL B diviziono varžybose penktadienį namuose 96-78
įveikė Lietuvos kurčiųjų sporto klubą, o šeštadienį išvykoje 68-81 pralaimėjo Kauno krepšinio akademijai
,,Snaiperis“. Penktadienį T.Jodelis
pelnė 24, Ž.Žiukas (13 rez.perd.)
ir A.Jakštonis po 16 taškų. Šeštadienį T.Jodelis įmetė 16, Ž.Žiukas
- 14, D.Radžiūnas (14 atk. kam.) ir
I.Raščius - po 12 taškų. Anykščių
KKSC-,,Elmis“ RKL B diviziono B
grupėje užima 7-ąją vietą (12 pergalių, 10 pralaimėjimų).
Krepšinis II. Sekmadienį Anykščių rajono krepšinio lygoje baigėsi
reguliarusis sezonas ir paaiškėjo
ketvirtfinalio poros. Prieš devintąjį
turą buvo apskaičiuota, jog norėdamos užsitikrinti dabartines pozicijas savo mačus privalo laimėti tiek
,,Svėdasų“, tiek ,,Teradentos“ komandos, kurios su savo užduotimis
susidorojo puikiai. Rezultatai: ,,Taifūnas“ (L.Širmenis 21 tšk.) - ,,Traupis“ (I.Kuncė 20) 84:51; ,,Svėdasai“
(P.Martinonis 30) – „Troškūnai“
(D.Kadžionis ir S.Narbutas po 17)
89:70; ,,Teradenta“ (I.Raščius 24)
- ,,Tauras“ (M.Simonavičius 16)
67:39; AKKSC (M.Lapinskas 16)

nepaisant perspėjimų, kad įstatymas gali privesti prie diskriminacijos, ypač musulmonių moterų.
O kai kurie kritikai mano, kad
toks sprendimas gali prieštarauti
Konstitucijai.
Ištisus amžius religinės laisvės ir tolerancijos centru laikytas
Ženevos kantonas siekė pakeisti
įstatymą, kuris galiojo nuo 1907
metų. Oficialiai nauju įstatymu
siekiama plėsti dialogą tarp religinių grupių ir valstybės ir aiškiau
apibrėžti religinės saviraiškos ribą
viešajame gyvenime.
– „Cerrol“ 47:99 (E.Bartuševičius
25). Turnyrinė lentelė: 1. ,,Cosmos“
8-0 +204; 2. ,,Svėdasai“ 6-2 +159; 3.
,,Taifūnas“ 6-2 +97; 4. ,,Teradenta“
5-3 +97; 5. „Tauras“ 4-4 -7; 6. ,,Cerrol“ 4-4 +31; 7. ,,Troškūnai“ 2-6 +38
8. ,,Traupis“ 1-7 -134; 9. AKKSC
0-8 -485. ARKL ketvirtfinalio poros:
,,Cosmos“ - ,,Traupis“, ,,Teradenta“
- ,,Tauras“, ,,Svėdasai“ - ,,Troškūnai“, ,,Taifūnas“ - ,,Cerrol“.
Kalnų slidinėjimas. Du savaitgalius (sausio 25-27d. ir vasario 1-3d.)
Latvijoje, Siguldos mieste esančioje
kalnų slidinėjimo trasoje vyko Latvijos taurės pirmasis ir antrasis etapai,
kuriuose dalyvavo pajėgiausi Baltijos šalių sportininkai. Mergaičių iki
16 metų amžiaus grupėje Lietuvai ir
Anykščiams atstovavo kalnų slidinėjimo klubo ,,Kalitos kalnas“ sportininkė Gabija Šinkūnaitė. Abu savaitgalius mergina iškovojo prizines
vietas: I etape G-Slalom rungtyje 2
vieta, Super G - 4 vieta, II etape GSlalom'e 3 vieta, Slalomo rungtyje
- 2 vieta. Varžybų sezonas pačiame
įkarštyje, dar laukia varžybos Lietuvoje ir Lietuvos kalnų slidinėjimo
čempionatas Italijoje. Siguldoje taip
pat vyko kursai kalnų slidinėjimo
treneriams iš Lietuvos, Latvijos ir
Estijos. Kursus vedė garsus austrų
treneris, buvęs kalnų slidininkas,
JAV ir Austrijos kalnų slidinėjimo

2019 m. vasario 12 d.

Naujojo įstatymo šalininkai
sako, kad jis aiškiau apibrėš esamus Ženevos Konstitucijos principus, kad apsaugotų tiek tikinčiųjų,
tiek ir netikinčiųjų laisves.
Dešinės pakraipos kantono parlamentas įstatymo tekstą patvirtino pernai balandį. Jam pritarė ir
trys pagrindinės Ženevos religinės bendruomenės – Protestantų,
Romos Katalikų ir Senųjų Katalikų Bažnyčios.
Tačiau jam nepritarė kraštutinių
kairiųjų pažiūrų atstovai, žalieji,
feminisčių organizacijos, profsąjungos ir musulmonų grupės. Jie
surinko pakankamai parašų, kad
dėl šio klausimo būtų surengtas
referendumas.
Jau dabar Ženevoje mokytojams yra uždrausta nešioji bet

kokius matomus religinius simbolius, įskaitant ir hidžabą. Naujuoju įstatymu šis draudimas išplečiamas išrinktiems pareigūnams
ir bet kokiems vietos ar kantono
lygmens valstybės tarnautojams,
bendraujantiems su žmonėmis.

komandų treneris, dabartinis pasaulinių sporto renginių organizatorius,
Tirolio regiono slidinėjimo mokyklų
prezidentas Werner Magreiter. Kartu
su Pabaltijo treneriais žinių sėmėsi ir
anykštėnas, kalnų slidinėjimo klubo treneris Marius Šinkūnas. Nauji
technikos elementai, trasų statymo
subtilybės, slalomo, slalomo - G ir
kitų rungčių pasikeitusi technika visos naujausios žinios pasieks ir
Anykščiuose
besitreniruojančius
kalnų slidininkus.

(treneris A.Pupkis) svorio kategorijoje iki 68 kg laimėjo pirmąją vietą,
Evelina Uselytė (A.Pupkis) svorio
kategorijoje iki 53 kg užėmė antrąją vietą. Trečiąsias vietas iškovojo
Laura Budrevičiūtė (A.Pupkis) svorio kategorijoje iki 55 kg ir Viktorija
Buinauskaitė (R.Puikis) svorio kategorijoje iki 76 kg. Anykščių KKSC
sportininkai ar atletai, kurie tobulina
savo meistriškumą Šiauliuose, Kupiškyje ir Kaune, iškovojo prizines
vietas: Vidmantė Kavaliauskaitė
(R.Puikis) svorio kategorijoje iki 55
kg užėmė antrąją vietą, Anelė Kavaliauskaitė svorio kategorijoje iki 59
kg iškovojo trečiąją vietą, Gabrielė
Dilytė (A.Sudeikis) svorio kategorijoje iki 62 kg užėmė trečiąją vietą,
Auksė Rutkauskaitė (A.Sudeikis)
svorio kategorijoje iki 59 kg laimėjo pirmąją vietą, Greta Čeponytė
(A.Pupkis) svorio kategorijoje iki 76
kg iškovojo antrąją vietą ir Deimantas Žvikas (A.Pupkis) svorio kategorijoje iki 82 kg užėmė trečiąją vietą.

Krepšinis III. Praėjusį savaitgalį
trenerės Rūtos Meliūnienės auklėtinės vyko į Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti skirtą krepšinio
turnyrą Kėdainiuose ir įveikė visas
varžoves. Kėdainių sporto centro
taurę iškovojusios anykštėnės 52:48
nugalėjo Molėtų krepšininkes bei
64:55 įveikė šeimininkų komandą.
Naudingiausia turnyro žaidėja buvo
pripažinta S.Drevinskaitė, o kovingiausia kapitone - S.Esmantaitė. Abi
šios krepšininkės taip pat tapo baudų metimo konkurso nugalėtojomis
bei buvo apdovanotos asmeniniais
prizais.
Imtynės. Vasario 8-9 dienomis
Šiauliuose vyko Lietuvos jaunimo imtynių čempionatas, kuriame
Anykščių kūno kultūros sporto centro auklėtinės Rimgailė Čeponytė

Diagnozė – katarakta: simptomai, gydymas
Kiekvienas žmogus turi rūpintis savo
akimis, nes rega – vienas svarbiausių
žmogaus jutimų. Tačiau yra tokių akių
ligų, kurios regėjimą gali atimti. Viena
iš jų – katarakta.
Katarakta – akių liga, pasireiškianti
lęšiuko padrumzlėjimu, kuris būdingas
vyresniojo amžiaus žmonėms. Bėgant
metams lęšiukas pamažu praranda savo
elastingumą, regėjimas silpnėja. Akies lęšiukas susidrumsti gali kiekvienam, tačiau
pradinė katarakta progresuoja ne būtinai
visiems. Ligos pasireiškimui daugiausiai
įtakos turi amžius, tačiau ją nulemti gali ir
tam tikrų vaistų vartojimas, akių traumos,
uždegimai ir kt. Pastebėta, jog katarakta
yra dažna diabeto komplikacija.

gydymo būdas – chirurginė akies lęšiuko Tuo tarpu dabar, naudojant šiuolaikišką
pakeitimo operacija. Daugeliu atvejų ka- mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikataraktos operacijos atliekamos netaikant torių, sudrumstėjęs lęšiukas išsiurbiamas
bendrosios anestezijos, o vietiškai, vaistų pro 2-3 mm dydžio pjūvį ir vietoj jo implanpagalba nujautrinant akį. Todėl operacijos tuojamas dirbtinis. Kataraktos operacija
metu žmogus išlieka sąmoningas, tačiau neskausminga, pjūviai labai maži, todėl jų
visiškai nejaučia skausmo. Anksčiau siūti nereikia. Operacija paprastai užtrunatliekant tokią operaciją tekdavo akyje ka apie 30 min., po operacijos nereikalinKataraktos simptomai.
Pagrindinis ligos simptomas – palaipsniui padaryti gana didelį pjūvį, kurį susiuvus, gas stacionarus gydymas, pacientas gali
blogėjantis regėjimas viena arba abiem ragenos randas gydavo apie pusę metų. vykti namo.
akimis. Dažnai sergantieji katarakta skundžiasi „rūku“ prieš akis, daiktai matomi ne- Operuoja gydytojai profesionalai.
ryškiai, dvigubinasi daiktų atvaizdai, sunku „Akių chirurgijos centre“ operacijas atlieka savo srities profesionalai – gydytojai Saulius
vairuoti automobilį tamsiu paros metu, blo- Ačas, Algirdas Šidlauskas ir Vytautas Jašinskas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistai,
giau matyti saulėtą dieną. Katarakta gali kurie nuolat gilina savo žinias, stažuojasi užsienyje. Šie gydytojai atliko ne vieną ypač sudėsukelti jautrumą ryškiai šviesai, spalvos tingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Gydytojai pelnė pacientų pasititampa blankios, gali prireikti dažnai keisti kėjimą – jų ypatingas dėmesys kiekvienam žmogui, noras kuo greičiau ir efektyviau padėti
akinius. Sergant katarakta tampa sudė- sergančiajam, neliko nepastebėtas. Jei katarakta, vargina jus ar jūsų artimuosius, nedelskite
tinga atlikti įprastinius kasdienius darbus, – patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams.
užsiimti mėgstama veikla (skaitymu, mezgimu, rankdarbiais, maisto gaminimu). Kai Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į
lęšiuko skaidrumas ima trukdyti įprastinei „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos prieveiklai reiktų ilgai nedelsiant pasikonsulmonės, profesionali patyrusių specialistų komanda
tuoti su gydytoju.
padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805.
Šiuolaikiškas kataraktos gydymas.
www.akiuchirurgija.lt
Pradėjus vystytis kataraktai medikamenUžsak. Nr.161
tais jos sustabdyti neįmanoma, vienintelis

Princas Philipas po avarijos
atsisakė vairuotojo pažymėjimo
Didžiosios Britanijos karalienės Elizabeth II (Elzbietos II) 97
metų vyras princas Philipas atsisakė savo vairuotojo pažymėjo po
neseniai įvykusios avarijos, kuri
papiktino žiniasklaidą ir sukėlė
diskusiją dėl vairuotojo amžiaus.
Bakingamo rūmai pranešė, kad
princas Philipas – oficialiai žinomas kaip Edinburgo kunigaikštis

Futbolas. Vasario 9 dieną Antano Baranausko mokyklos sporto
salėje vyko Anykščių rajono salės
futbolo čempionato kovos. Šeštojo
turo rungtynėse buvo užfiksuota
įspūdinga jaunųjų AKKSC talentų
pergalė, o vienai ekipai įskaitytas
techninis pralaimėjimas. „Patkato“ ir AKKSC rungtynėse buvo

– savarankiškai priėmė tokį sprendimą po to, kai praėjusį mėnesį
apvirto vairuodamas visureigį
„Land Rover“.
Policija rytinėje Anglijos dalyje,
kur avarija įvyko netoli karališkosios rezidencijos, skelbia, kad jie
perdavė princo Philipo bylą prokurorams, kurie ir spręs, ar kam
nors turi būti pateikti kaltinimai.
„Norfolko policija gali patvirtinti, kad 97 metų vairuotojas, vairavęs į avariją prie Sandringamo
patekusį visureigį „Land Rover“,
savanoriškai pareigūnams atidavė
vairuotojo pažymėjimą, – nurodoma policijos pranešime. – Avarijos
tyrimo byla perduota Karališkajai
prokuratūrai tolesniam nagrinėjimui.“

-BNS

sprendžiama, kuri komanda žengs
žingsnį link atkrintamųjų varžybų.
Jaunieji Anykščių futbolininkai pademonstravo savo meistriškumą ir
nugalėjo labiau patyrusius varžovus 17:3. Tiesa, „Patkato“ sudėtyje
trūko žaidėjų ir ekipa buvo priversta rungtyniauti ne visos sudėties. Iškovojusi pergalę AKKSC komanda
pakilo į ketvirtąją vietą, nes turi tarpusavio rungtynių pranašumą prieš
varžovus. „Veteranų“ ir „Šiandien
plotas“ rungtynės dėl transporto
problemų neįvyko ir Ukmergės
komandai buvo įskaitytas pralaimėjimas 0:5. Turnyro lentelė: 1.
,,Penkiasdešimt“ 12 tšk. (įvarčių
santykis +19); 2. ,,Veteranai“ 10
taškai (+6); 3. ,,Šiandien plotas“ 7
tšk. (+19); 4. AKKSC 3 tšk. (-14);
5. ,,Patkatas“ 3 tšk. (-30).
Išlydėti. Praėjusį penktadienį
Anykščių kūno kultūros ir sporto
centre į žiemos olimpinį festivalį
Sarajeve buvo išlydėti slidininkai
Fausta Repečkaitė, Edvinas Šimonutis, biatlonininkas Gytis Mikoliūnas bei jų treneriai Algis Drūsys
ir Bronius Vitkūnas. 14-asis Europos jaunimo žiemos olimpinis
festivalis vyksta vasario 10-15
dienomis Sarajeve (Bosnija ir Hercegovina). Jame rungiasi geriausi
14-18 metų amžiaus Europos sportininkai.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiai mišką. Išsikirtimui arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Sodybą ar namą, mieste ar kaime. Siūlyti įvairius variantus. Gali
būti su mišku ir didesniu žemės
sklypu.
Tel. (8-646) 47841.
Butą. Gali būti visoks (ir pirmame,
ir penktame aukšte, ir suremontuotas, ir be remonto). Žinantiems
atsilygins už informaciją.
Tekl. (8-670) 37592.
Automobiliai
Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius, mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto,
sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
Gyvuliai
Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828, (8-675) 95128.

įvairūs

Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo
mašinas, šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2 m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Kaminų valymas, įdėklų gamyba, montavimas. Pristatomi
kaminai.
Tel. (8-656) 24531.
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Superkame karves,
bulius ir telyčias

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. 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.

BRANGIAI PERKA
MIŠKUS IR APVALIĄ
MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai superkame

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

Perku pienines
veršingas telyčias

(sėklintas, veršingumas virš 6 mėn.)

ir melžiamas karves.
Skambinti tel. (8-655) 44667.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:
karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

Brangiai perkame

Malkas. Turi ir sausų skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

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

Superkame automobilius.

Kuras

Malkas rąsteliais, kaladėmis,
skaldytas. Drebulė, juodalksnis,
beržas.
Tel. (8-610) 66077.

ąžuolinius rąstus

Važiuojančius ir nevažiuojančius.
Išsivežame patys.
Atsiskaitome vietoje.

parduoda

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Išrašome reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217.

Pavojų keliančių medžių
pjovimas,
genėjimas, surišimas.
Tel. (8-692) 75903.

Kaminų įdėklai, pristatomi
kaminai. Skarda 0,6 - 0,8 mm
storio. Kaminų remontas, galvutės mūrijimas, skardinimas.
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

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

Renkama nauja grupė 2019 m. vasario 14 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET
arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, (8-698) 70127.

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-12-13 atliko žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 443-2, esančio Vaidlonių k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.
kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3480/0001:242 paveldėtojus dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
2019-01-10 atliko žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 445-24, esančio Mileikiškių k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. kadastrinius matavimus. Kviečiame
atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3480/0002:172 bendrasavininkę dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po
paskelbimo spaudoje.
2019-02-04 atliko žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 387-1, esančio Umėnų k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti
žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3480/0002: 80 paveldėtojus dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo
spaudoje.
2018-12-13 atliko žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 330-1, esančio Petkūnų k., Troškūnų sen., Anykščių r, sav. kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti
nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3458/0003:8 savininką dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
2019-02-15 atliks žemės sklypų, kurių projektiniai Nr. 561-1 ir 561-2, esančių Pašilių k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav. kadastrinius matavimus.
Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr.3430/0003: 237 paveldėtojus dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje
po paskelbimo spaudoje.
2019-02-15 atliks žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 561-1, esančio Pašilių k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav. kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti
žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3430/0003:249 bendrasavininką dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo
spaudoje.
2019-02-18 atliks žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 335-7, esančio Raguvėlės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav., kadastrinius matavimus. Kviečiame
atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3458/0001:557 paveldėtojus dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
2019-02-18 atliks žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 335-18, esančio Raguvėlės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. kadastrinius matavimus. Kviečiame
atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3458/0001:317 paveldėtojus dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel. (8-615) 52931, el.p. info@anmat.lt
Teleloto. Žaidimas nr. 1192 Žaidimo data: 2019-02-10 Skaičiai: 06 68 19 45 61 04 07 38 08 50 56 09 26 59 52 12 41 43 35
20 32 15 03 25 47 13 34 63 69 73 71 70 64 37 51 60 36 72 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 66 48 33 28 17 22 53 55 74 18 21 14
23 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 7614.00€ 3 Užbraukus įstrižaines 40.00€
341 Užbraukus eilutę 2.00€ 12087 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 53714 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0487040 Automobilis
TOYOTA RAV4 HYBRID 0289962 Automobilis TOYOTA RAV4 HYBRID 0418083 Automobilis TOYOTA RAV4 HYBRID 0200560
Čekis buitinei technikai 200 EUR 0450657 Čekis buitinei technikai 200 EUR 0383210 Čekis buitinei technikai 200 EUR 0250390
Čekis buitinei technikai 200 EUR 0449990 Čekis buitinei technikai 200 EUR 047*225 Dormeo pagalvė ir užklotas 011*494 Dormeo
pagalvė ir užklotas 016*116 Dormeo pagalvė ir užklotas 020*065 Dormeo pagalvė ir užklotas 051*957 Dormeo pagalvė ir užklotas
017*167 Drėkintuvas Dormeo Air Humidifer 003*639 Drėkintuvas Dormeo Air Humidifer 028*821 Drėkintuvas Dormeo Air Humidifer
048*943 Drėkintuvas Dormeo Air Humidifer 034*581 Drėkintuvas Dormeo Air Humidifer 004*055 Lygintuvas Rovus Bluepower
027*769 Lygintuvas Rovus Bluepower 004*819 Lygintuvas Rovus Bluepower 043*876 Lygintuvas Rovus Bluepower 043*680
Lygintuvas Rovus Bluepower 044*212 Pakvietimas į TV studiją 032*441 Pakvietimas į TV studiją 042*223 Pakvietimas į TV studiją
052*680 Pakvietimas į TV studiją 0244919 Planšetinis kompiuteris LENOVO 0397992 Planšetinis kompiuteris LENOVO 0054389
Planšetinis kompiuteris LENOVO 0272136 Planšetinis kompiuteris LENOVO 0212918 Planšetinis kompiuteris LENOVO 0371948
Planšetinis kompiuteris LENOVO 0095694 Planšetinis kompiuteris LENOVO 0240525 Planšetinis kompiuteris LENOVO 0429601
Planšetinis kompiuteris LENOVO 0115273 Planšetinis kompiuteris LENOVO 010*064 Telefonas Samsung Galaxy J6 004*425
Virtuvinės svarstyklės Joy 037*725 Virtuvinės svarstyklės Joy 020*381 Virtuvinės svarstyklės Joy 046*443 Virtuvinės svarstyklės
Joy 022*020 Virtuvinės svarstyklės Joy 033*552 Žurnalo “Žmonės” metinė prenum. 048*874 Žurnalo “Žmonės” metinė prenum.
0273289 Žurnalo “Žmonės” metinė prenum. 0269249 Žurnalo “Žmonės” metinė prenum. 0427722 Žurnalo “Žmonės” metinė prenum. 0284381 Žurnalo “Žmonės” metinė prenum. 0065752 Žurnalo “Žmonės” metinė prenum.

Kita
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567, (8-686) 80994.

siūlo darbą
VIŠTOS VIŠTAITĖS.
VASARIO 14 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 gaidžiukų.
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.

Darbų vadovui arba brigadininkui
melioracijos, hidrotechninės statybos darbais užsiimančioje įmonėje. Taip pat ekskavatoriaus arba
greiderio vairuotojui.
Tel. (8-698) 05251.
Buhalteriui (-ei) tvarkyti ūkininko
apskaitą.
Tel. (8-652) 69920.
Reikalingi žmonės galintys su
savo trimeriais nupjauti meldus ir
esant galimybei juos surinkti. Prie
Nevėžos ež. Anykščių r.
Tel. (8-612) 94492.

gimė
Tadas RAIŠELIS,
gimęs 01 30
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KAIP GYVENATE?

vardadieniai
šiandien

Benediktas, Reginaldas,
Mantminas, Deimantė,
Eulalija, Deimantas.
vasario 13 d.
Kotryna, Algaudas, Ugnė,
Benignas.
vasario 14 d.

2019 m. vasario 12 d.

Pakarklės malūnas – tik
prisiminimuose
Šį kartą – pokalbis su 82 metų Janina Migevičiene, kilusia iš nebeišlikusio Anykščių raj. Pakarklės kaimo, turėjusio savo malūną. Nuo 2018 m. rudens pašnekovė persikėlė į Kavarską – čia ji
atvyko pas dukrą Danguolę ir gyvena kartu su jos šeima.

Kirilas, Valentinas, Saulius, Saulė, Liliana, Lijana,
Valius.
vasario 15 d.
Faustinas, Jordanas,
Zygfridas, Girdenis,
Girdenė, Jovita, Jurgina,
Jurgita, Vytis.

vasario 12-15 d. - priešpilnis.

anekdotas
Kalbasi plikis ir raudonplaukis.
Vienas sako:
- Tau blogai - tau Dievas plaukų
nedavė.
Kitas sako:
- Davė, bet buvo raudoni, tai ir
neėmiau.
***

oras
+1

-3

horoskopai
AVINAS. Neatsisakykite siūlomos
pagalbos, bet nesileiskite valdomas.
Ketvirtadienį ar penktadienį investicijos bus sėkmingos. Šeštadienį
galite nusivilti artimu žmogumi. Tik
neskubėkite jo teisti.
JAUTIS. Neverta ieškoti naujų
pažinčių. Darbe verčiau būkite pakankamai agresyvus ir ryžtingas. Tikėkitės finansiškai malonių naujienų.
Artimas jums žmogus šį savaitgalį
ketina priimti sprendimą, svarbų
jums abiems.
DVYNIAI. Būkite atsargesnis
bendraudamas su jautresniais ar įžeidžiais žmonėmis. Ruoškitės pilnai
visuomeninės veiklos ir rūpesčių sa-

padarydavo. Jau tik vėliau pirkdavom bonkutėm (buteliukais – red.
past.) to rašalo. Maždaug 1949
baigiau mokyklą. Atsimenu, Kavarske vyko egzaminai, o kažkas
buvo nupirkęs nemažai bulkučių
(bandelių – red. past.), tai eidami
namo iš egzaminų jas valgėm, taip
skanu buvo!
- O kokie prisiminimai apie
karo metus, 1944-uosius?
- Prieš karą pabėgo malūno savininkas į užsienį, nes būtų į Sibirą
išvežę. Pakarklės tiltą bombardavo. Vokiečiai sakydavo: „Bus bum
bum, bum“.
Su karvėm, su arkliais buvom
persikėlę už upės, kažkur už Piktagalio bunkerį miške išsikasėm.
Rodos, „beržynka“ tėvai tą mišką vadino. Broliukas ką tik gimęs
buvo. Tėtis buvo išvarytas į Kėdainių rajoną. Baisu buvo. Mažiukas
vaikas rėkia tame bunkeryje, tai
prineša prie angos, kad oro gautų, kad užmigtų... Girdėjom, kaip
šaudė. Mūsų kiaulė buvo nušauta
– skeveldros ją užmušė. Net dabar
pamenu tą smarvę.
Kai praėjo frontas, prašė, kad savininkas grįžtų į malūną.

mėnulis

Pirma diena universitete. Bendrabučių vadovas išdėsto naujiems studentams taisykles:- Merginų bendrabutyje nebus vaikinų,
o vaikinų bendrabutyje nebus
merginų. Kas sulaužys šią taisyklę, pirmą kartą mokės 60 eurų
baudą. Antrą kartą pagautas mokės 100 eurų. Trečias kartas jums
kainuos 140 eurų. Ar yra kokių
nors klausimų?
Balsas iš salės:
- O kiek kainuoja sezoninis
abonementas?

Lina DAPKIENĖ

Janina su jauniausia anūke Vilte dabar gyvena kartu.
- Janina, kaip Jūs gyvenate?
- Taip ir gyvenu. Dėl visko tai
gerai: ir patogu viskas, ir nuolat su
artimaisiais, neliūdna. Žinoma, kai
gyvenom atskirai, Kaune, visai kas
kita buvo. Greit bus metinės, kai
nebeturiu vyro Juozo.
- Papasakokite, iš kur Jūs esate kilusi, kokio dydžio buvo šeima, kur lankėte mokyklą.
- Mano mergautinė pavardė –
Kajetaitė. Ten, kur aš gimiau, dabar vanduo viską užliejęs, o tuo
metu veikiantis Pakarklės malūnas
stovėjo.
Mūsų šeima buvo didelė – mamutė, tėtis ir septyni vaikai. Ėjau
į Budrių pradinę mokyklą. Tolokai
reikėjo eiti. Dabar tai vaikai vežami tėvų ar geltonaisiais autobusiukais, o pirma reikėjo patiems eit.
Kartais, tiesa, su arkliuku nuveždavo. Labai griežtų mokytojų nebuvo. Vyresnius į kampą pastatydavo. Treptelėdavo koja mokytoja,
ir to užtekdavo (šypsosi).
vaitės pradžiai. Savaitgalį bus ypač
maloni ir geidžiama giminaičių ar
artimų draugų kompanija.
VĖŽYS. Nepažįstamasis gali pranešti žinią, reikšmingą jums finansiškai. Nepraleiskite jos pro ausis.
Keblioje situacijoje padėjęs kitam,
jausitės ypač gerai. Savaitgalis bus
pilnas veiklos ir nedidelių nuotykių.
Labai tiktų išvykti iš namų.
LIŪTAS. Pirmoje savaitės pusėje
verčiau nesileiskite į kompromisus.
Tikrai reikšmingus sprendimus teks
priimti antroje savaitės pusėje. Savaitgalį nesileiskite į diskusijas su
nepažįstamais žmonėmis.
MERGELĖ. Pirmoje savaitės
pusėje itin sunku bus sutelkti žmones bendram darbui. Seksis. Antroje
savaitės pusėje jūsų sprendimai vei-

- Papasakokite plačiau apie
Pakarklės malūną.
- Savininkas Mackevičius buvo.
Mano tėtis dirbo malūnininku.
Miltus maldavo „razavai“ ir smulkiai. „Razavai“ – tai reiškia malta
vieną kartą, rupiai, pilno grūdo.
Sakydavo senoliai „duona razava“,
o iš smulkiai maltų miltų pyragus
kepdavo.
Kada padarė vagą iš Šventosios
į Nevėžį, pumpavo į viršų vandenį,
ėmė kilt į viršų vanduo, nuvertė tą
malūną. Kai nebeliko malūno, tėtis
pradėjo dirbti kolūkyje.
Žinau, kad prieš kelerius metus
tos vietos apžiūrėti buvo atvažiavę
buvusio savininko vaikai, anūkai.
Beveik nieko nebesimato, bet žymė
likusi. Plaukiant Pienios tvenkiniu,
dar galima matyti buvusio malūno
pamatus.
- Esate gimusi daugiavaikėje
šeimoje. Ar griežtai visi septyni
buvote auklėjami?
- Griežtai. Jei laisvai leistų, kas

gi būtų (šypsosi). Laiku turi pareiti. Jei nori į šokius, irgi turi tėvų atsiklausti. Gerai auklėjo, teisingai.
Smagu buvo augti didelėje šeimoje. Aš vidurinis vaikas: trys
gimė prieš mane, tada aš, vėliau
dar trys. Pamenu, kvadratą labai
dažnai žaisdavom – nusipiešdavom tokius kvadratus, akmenuką
metam ir šokinėjam. O šiaip tai
nelabai kada ir buvo žaisti. Ravėti
padėjome, gyvulius prižiūrėjome
– visi užimti buvome. Atsimenu,
kai kurie suaugę sakydavo: „vaikai kaip pėdai, ir dar rugių pėdus
neša“ (šypsosi). Kolūkyje kiaulių
fermoje šiek tiek mamutei padėjau,
namie – taip pat, nes kiaulių tvarte
laikėm.
Jau metai, kai vyriausias brolis yra miręs. Jis ėjo į Pienionių
mokyklą. Atsimenu, net kuprinių
nebuvo – medinės skrynutės ant
pečių, ir einam. Plunksna rašydavom, rankas išsitepdavom. Turbūt
iš suodžių tėvai to rašalo pagamindavo. Mamutė mums kažkaip

kiausiai bus teisingi. Savaitgalį gerai
pagalvokite prieš atviraudamas su
draugu. Turėtų sektis loterija, kurioje reikia pačiam pasirinkti laimingą
skaičių.
SVARSTYKLĖS. Savaitės pradžia bus tinkama imtis naujų darbų, megzti pažintis. Ketvirtadienį ir
penktadienį pirmenybę teikite veiklai, iš kurios tikitės realios materialinės naudos. Savaitgalį neišleiskite
pinigų, kurių dar neturite.
SKORPIONAS. Būkite itin atsargus spręsdamas finansinius reikalus.
Niekam neskolinkite, ypač ilgesniam
laikui. Ši savaitė skirta pinigams uždirbti, o ne juos leisti. Jei labai reikės
pasitarti svarbiu klausimu, protingiausiai galėtų patarti kitas Skorpionas.
ŠAULYS. Pirmoje savaitės pusėje

darykite tai, ką privalote, nepaisydamas aplinkinių norų. Ketvirtadienį ar
penktadienį galite būti triukšmingai
apkaltintas dėl kažkokių neva neatliktų darbų ar neįvykdytų įsipareigojimų, bet neverta dėl to jaudintis. Savaitgalį būtinai turite atsipalaiduoti,
gerai pailsėti, geriausia - vienam.
OŽIARAGIS. Pirmąją savaitės
pusę verčiau skirkite darbui ir tik
darbui. Būsite ypač linkęs analizuoti ir apibendrinti. Puikus metas
mokslininkams, pedagogams, teisininkams. Pasitaikius progai, antroje
savaitės pusėje neatsisakykite sužaisti azartinį žaidimą ar dalyvauti
loterijoje.
VANDENIS. Pirmadienį ar antradienį tikriausiai bus patikrinti jūsų
diplomatiniai sugebėjimai. Teks la-

- Kur toliau jūsų gyvenimo kelias pasuko?
- Ištekėjau, išvažiavau į Kauną
gyventi. Daug metų dirbau vaikų
darželyje šeimininkėle, vėliau –
virtuvėje. Sąžiningai dirbau, garbės lentoje buvau už švarą ir tvarką. Pamenu, ateidavo patikrinti iš
sanepideminės stoties, su nosinyte
perbraukia per paviršius (šypsosi).
Lopšelyje dirbau su pačiais mažiausiais vaikučiais. Stažas mano
didelis – 36 metai.
- Didžioji Jūsų gyvenimo dalis prabėgo didmiestyje, Kaune.
Kokius matote gyvenimo mažame miestelyje privalumus ar trūkumus?
- Čia gamta labai graži, tyras
oras, o šalia – pušynėlis. Nueinu į
bažnyčią, kuri mums visai čia pat.
Kavarsko klebonas – be galo malonus žmogus. Jau sutarėm, kad per
metines paminklą kapinėse pašventins. Džiaugiuosi, kad dabar dažniau su seserimi Onute Šereikiene
galime pasimatyti, nes ji Šoveniuose su vyru gyvena. Mano brolis iš
Anykščių vis atvažiuoja. Kai Kaune
gyvenau, rečiau susitikdavom.
- Nuoširdžiai dėkoju už pokalbį!
viruoti tarp dviejų ugnių ir siekti, kad
abi pusės liktų patenkintos. Antroje
savaitės pusėje atsargiau žiūrėkite į
naujas radikalias idėjas, ypač jei jos
pristatomos itin entuziastingai. Jei
savo savaitgalį suplanuosite pats,
tikrai liksite patenkintas. Jei leisite
tai padaryti kitiems - veikiausiai pasigailėsite.
ŽUVYS. Nuo pat savaitės pradžios stenkitės visur būti pirmas ir
linksminkitės kiekviena pasitaikiusia
proga. Antroje savaitės pusėje galite
sužinoti labai daug naudingų dalykų
iš žmogaus, išmanančio tą sritį, kuri
pastaruoju metu jus itin domina.
Savaitgalį verčiau venkite kelionių,
ypač lėktuvu. Automobiliu geriau važiuoti tik nedidelį atstumą ir tik šviesiu paros metu.

