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Iniciatyva. Viešoji įstaiga
„Sveikatos oazė“ nusprendė prisijungti prie Prezidentė Dalios
Grybauskaitės skelbtos akcijos
„Vasario 16-ąją švęsk linksmai
ir išradingai” ir surengė savo akciją „Anykščiai myli Lietuvą.”
Akcijos metu 222 dalyviai, pasipuošę spalvotomis plaukimo kepurėlėmis, suformavo Lietuvos
trisplavę.Ši iniciatyva pateko tarp
geriausiųjų Lietuvoje, Prezidentūroje įstaigai bus įteikta dovana
– valstybės vėliava.

Trūkstamų
specialybių
gydytojus
vilios pinigais
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Kai norisi kitaip, Bendruomenių veikla – ne tik šventės
Romualdas KUBAITIS, ūkiarba pralaimi
ninkas, Antrųjų Svirnų benbijantys viršininko
druomenės pirmininkas:
...„Tai paskutinis židinys, kuir laukiantys
ris dar kažką gali nuveikti kaipenktadienio
me“...
išganymo

3 psl.
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Atminimo kambarys primins legendinį
fotografą Izidorių Girčį
Vasario 28 dieną, ketvirtadienį, Anykščių L. ir S.Didžiulių viešosios biobliotekos rūsyje bus atidarytas Lietuvos fotografijos
veterano, Anykščių krašto metraštininko Izidoriaus Girčiaus
(1903–1989) muziejus – atminimo kambarys.

Ligos. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Utenos
departamento Anykščių skyrius
informuoja, kad Svėdasų senelių
globos namuose norovirusine infekcija (kitaip vadinama „žiemos
vėmimo liga“) susirgo 7 gyventojai.
Prietaisas. Sveikatos apsaugos
ministerija Anykščių rajono savivaldybės ligoninei skyrė 200
tūkst. Eur universaliai stacionariai
rentgeno diagnostikos medicinos
priemonei įsigyti.
Juokeliai. Trečiadienį Anykščių kultūros centre humoro grupė
„Amborizija“ surengė šou programą „Sidabrinės vestuvės“. Šventėje taip pat dalyvavo ir populiarus
atlikėjas Radži. Tačiau renginio
metu neapsieita ir be vietinių aktualijų. Programą stebėję žiūrovai
pasakojo ir stebėjosi, kad humoristinio renginio metu nuo scenos
buvo linksniuojamas ir anykštėnės, visuomenininkės Marijonos
Fergizienės vardas. M.Fergizienė
garsėja kaip aktyvi Anykščių rajono savivaldybės bei jai pavaldžių įstaigų „prižiūrėtoja“ bei
kritikė. Priminsime, kad humoro
grupėje „Ambrozija“ vaidinantis režisierius Jonas Buziliauskas
yra kandidatas į Anykščių rajono
tarybą nuo pareigų nušalintojo
Anykščių rajono mero Kęstučio
Tubio suburtame visuomeniniame
komitete.

Iš ciklo „1975-ųjų vasaros šventė Anykščiuose“. Anykštėnai
Dainuvos slėnyje. 1975 m., Izidorius Girčys, 1903–1989.

Fotografas Izidorius Girčys, tuometiniame Anykščių rajono laikraštyje ,,Kolektyvinis darbas” dirbo spaudos fotografu.

2017 metų liepos 22 d. Anykščių
L. ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai fotografo I.Girčio fotografijų
archyvą (apie 60 000 kadrų) perdavė fotografijos mėgėja ir tyrėja
Irma Girniukaitytė – Randakevičienė. Bibliotekos renginių organizatorė Vaida Jucienė ,,Anykštai”
sakė, kad bibliotekininkai, gavę
Izidoriaus Girčio sūnaus Viliaus

pritarimą, nusprendė, jog fotoaparatu „užrašyta” Anykščių krašto
istorija turi būti plačiai prieinama,
todėl nutarė įrengti I. Girčio kambarį - edukacinę instaliaciją.
,,Lietuvos kultūros tarybai dalinai finansavus parengtą projektą
(11 000 eur.), buvo įkurta erdvė,
skirta I. Girčio atminimui.

8 psl.

Susidėvėjusią užtvanką norima rekonstruoti, o ne griauti

Laikraštis. Kitas „Anykštos“
numeris išeis penktadienį, kovo
1 dieną. Šeštadienį, kovo 2 dieną,
redakcija nedirbs.

Europoje per pastaruosius tris dešimtmečius išmontuota keli tūkstančiai užtvankų, bet Lietuvoje – nė vienos. Ar Anykščiai bus pirmieji?

Ketvirtadienį, vasario 21 dieną, Anykščių L. ir S. Didžiulių
viešojoje bibliotekoje surengta
diskusija apie Anykščių užtvankos ant Šventosios upės ateitį.
Diskusiją organizavęs Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos
atstovas Seime Antanas Baura,
pradėdamas renginį, akcentavo, kad niekas Šventosios upės
užtvankos Anykščiuose griauti
nesiruošia – kalba eina apie jos
skydų nuleidimą arba naujo
žuvitakio įrengimą.

4 psl.
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Geriausią metų muzikos vaizdo klipą
nufilmavo anykštėnas
Praėjusią savaitę Vilniaus Knygų mugėje, „Muzikos salėje“,
paskelbti jau šeštus metus organizuoto muzikinių vaizdo klipų
konkurso KLIPVID nugalėtojai. Geriausiu vaizdo klipu išrinktas muzikos grupės ,,Garbanotas” vaizdo klipas ,,Liūdnos akys”,
kurį nufilmavo anykštėnas Julius Sičiūnas.
Julius Sičiūnas lakomas vienu perspektyviausių Lietuvos operatorių.

J.Sičiūnas už tą patį nufimuotą vaizdo klipą KLIPVID apdovanojimuose buvo nominuotas
geriausios kinemotografijos no-

minacijoje, tačiau apdovanojimo
nepelnė.
2014 metais baigęs operatoriaus
studijas, J.Sičiūnas yra laikomas

vienu iš perspektyviausių operatorių Lietuvoje, dirbančių kino ir
reklamos industrijoje.
J.Sičūnas yra nufilmavęs du pilno metro kino filmus. Vienas garsiausių - ,,Traukinio apiplėšimas,
kurį įvykdė Saulius ir Paulius”,
kurtas Anykščiuose. Taip pat jis
yra nufilmavęs šešis trumpametražius filmus.
-ANYKŠTA

Kęstučio Tubio visuomeninis komitetas turi
finansinių problemų
Visuomeninis rinkimų komitetas ,,Anykščių krašto labui“ jau
beveik mėnuo UAB,,Anykštos redakcija“ nesumoka 1758 eurų 74
centų už politinės reklamos viešinimą laikraštyje ,,Anykšta“. Visuomeniniam rinkimų komitetui išrašyta sąskaita, Rinkimų įstatymo
numatyta tvarka deklaruota Vyriausiajai rinkimų komisijai.
Praėjusį trečiadienį, vasario
20-ąją, Visuomeninio rinkimų komiteto ,,Anykščių krašto labui“
valdybos pirmininkas Alvydas
Gervinskas ,,Anykštos“ redaktorei Gražinai Šmigelskienei dėstė,
kad komiteto sąskaita yra tuščia,
tačiau žadėjo dėti visas pastangas
skolai padengti. ,,Negaliu skambinti Kęstučiui Tubiui, nes jam
uždrausta su manimi bendrauti,

bet pranešiu komiteto finansininkei“, - ,,Anykštos“ redaktorei
sakė visuomeninio komiteto valdybos pirmininkas.
Viliamės, jog K.Tubio komitetas už politinę reklamą ,,Anykštos“ redakcijai nesumoka tik dėl
sutrikusių finansinių srautų, o
ne dėl atsainaus ir neatsakingo
požiūrio. Kita vertus, blogas finansinių srautų prognozavimas
politikams, ketinantiems valdyti
mūsų rajoną, taip pat toli gražu
nėra privalumas.
Nuo negautos 1758 eurų 74
centų sumos už K.Tubio komiteto
reklamą UAB,,Anykštos redakcija“ jau sumokėjo valstybei 21

proc. arba 305 eurus 24 centus
PVM mokesčio.
Visuomeniniai rinkimų komitetai - trumpalaikiai politiniai
dariniai, kuriami konkretiems
rinkimams. Finansinę atsakomybę už šiuos juridinius vienetus
turi užtikrinti jo steigėjai. Taigi,
konkrečiu atveju - ,,Anykštos“ redakcijai skolingi visi 61 visuomeninio komiteto ,,Anykščių krašto
labui“ steigėjai - kiekvienas po 28
eurus 83 centus. Neatsiskaičius su
UAB,,Anykštos redakcija“ - mūsų
laikraštyje publikuosime šių skolininkų sąrašą iki tol, kol skola
nebus sumokėta.
-ANYKŠTA

Trūkstamų specialybių gydytojus
vilios pinigais
Siekdama į Anykščių rajoną pritraukti trūkstamų specialybių
gydytojų, Anykščių rajono savivaldybė jiems iš rajono biudžeto
mokės finansines išmokas.
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktorius Audronius Gališanka vasario 19 dieną
pasirašė įsakymą, kuriame numatyta, kad trūkstamos specialybės
gydytojui pirmus trejus metus bus
mokama 5000 Eur dydžio kasmetinė išmoka.
Į šią išmoką galės pretenduoti
tie gydytojai, kurie Anykščių rajono medicinos įstaigose įsipareigos
dirbti ne trumpiau kaip penkerius
metus.
Trūkstamos specialybės gydytoju
bus laikomas toks medikas, kuris,

medicinos įstaigai apie jo paieškas
paskelbus interneto svetainėje, pretenduos į pareigybę, kuri bus neužimta ilgiau nei pusmetį.
Šiuo metu Anykščių pirminės
sveikatos priežiūros centras ir
Anykščių psichikos sveikatos centro interneto svetainėse apie naujų
gydytojų įdarbinimą nieko neskelbiama. Anykščių ligoninės interneto svetainėje nurodoma, kad įstaiga
įdarbintų gydytoją neurologą, o
perspektyvoje – dar keturis medikus.
-ANYKŠTA

Trūkstamos specialybės gydytojai galės gauti kasmetines
išmokas.

Tarp suimtų teisėjų ir anykštėnas
Vienas iš praėjusią savaitę suimtų teisėjų - anykštėnas, 1977-aisiais Troškūnų vidurinę mokyklą baigęs Egidijus Laužikas. Nuo
1999 m. E. Laužikas yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių
bylų skyriaus teisėjas.
2014–2016 m. E.Laužikas buvo
Lietuvos teisėjų tarybos pirmininkas. Jis yra Teismų administravimo
komiteto koordinatorius, Mokymų
komiteto narys.
Priminsime, jog teismas paskyrė
suėmimus aštuoniolikai įtariamųjų. ,,Aukščiausiojo Teismo teisėjas
E.Laužikas, Apeliacinio teismo teisėjai Viktoras Kažys, Valdimaras

Bavėjanas, Konstantinas Gurinas ir
Vilniaus apygardos teismo teisėjas
Henrichas Jaglinskis suimti 10 dienų. Visus juos prokurorai prašė suimti mėnesiui.
Teisėsauga paskelbė įtarianti, kad
už įvairius palankius teisėjų sprendimus buvo žadėti ir mokėti kyšiai,
kurių sumos svyruoja nuo 1000 iki
100 tūkst. eurų. Atliekant tyrimą,

įvairiose Lietuvos vietose atlikta
apie šimtą kratų ir kitų suplanuotų
proceso veiksmų. Šiuose proceso
veiksmuose dalyvavo daugiau nei
šimtas STT, policijos pareigūnų,
prokurorų“, - pranešė portalas Delfi.
E.Laužikas, antrasis tos pačios
kartos troškūnietis, turintis nemalonumų su teisėsauga. Metais vėliau nei E.Laužikas, 1978-aisiais,
Troškūnų vidurinę baigė Anykščių
rajono meras Kęstutis Tubis. Teismo sprendimu, K.Tubis nušalintas
nuo Anykščių rajono mero pareigų,
vyksta ikiteisminis tyrimas.

Temidės svarstyklės

nakties Kavarsko seniūnijos Šerių
kaime, Ramiojoje g,. buvo sumuštas kartu buvusių pažįstamų asmenų.Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vyras (g. 1995 m.) ir jaunuolis
(g. 2002 m.) sulaikyti ir uždaryti

į areštinę.
Smurtas. Vasario 23 dieną,
apie 16.47 val,. gautas moters
(nustatytas 1,60 prom. girtumas)
(g. 1967 m.), gyvenančios Andrioniškio seniūnijos Gyvatynės

Muštynės.Vasario 23 dieną
policija gavo vyro (g. 1998 m.),
gyvenančio
Ukmergės rajone
pareiškimą, kad apie 01.00 val.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Teismo prendimu, dešimčiai
parų suimtas iš Troškūnų kilęs
Lietuvos aukščiausiojo teismo
teisėjas Egidijus Laužikas.
BNS nuotr.
kaime pranešimas, kad namuose
smurtauja sugyventinis (nustatytas 2,41 prom. girtumas) (g. 1975
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.

spektras
Gripas. Lietuvoje mažėja
sergančiųjų gripu ir peršalimo
ligomis, septyniose savivaldybėse rekomenduojama atšaukti
epidemiją, pirmadienį pranešė
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis, praėjusią savaitę bendras Lietuvos
sergamumo gripu ir peršalimo
ligomis rodiklis buvo 81 atvejis 10 tūkst. gyventojų. Ankstesnę savaitę šis rodiklis siekė
121,3 atvejo 10 tūkst. gyventojų.
Akmenės, Rokiškio, Klaipėdos,
Telšių, Mažeikių, Šilutės ir Ignalinos rajonų savivaldybėms pirmadienį rekomenduojama gripo
epidemiją atšaukti. Didžiausias
sergamumas gripu praėjusią savaitę buvo Kauno apskrityje
(98,7 atv. 10 tūkst. gyventojų),
mažiausias – Panevėžio apskrityje (60 atv. 10 tūkst. gyventojų).
Per šį gripo sezoną užregistruotas 21 mirties nuo gripo atvejis.
Ataka. Per ataką prieš Kuolikoro mieste Malyje įsikūrusią
Europos Sąjungos (ES) mokymo
misijos bazę ten buvę Lietuvos
kariai nenukentėjo, pirmadienį
paskelbė Krašto apsaugos ministerija. Misijos atstovai ministeriją informavo, kad ataka įvykdyta
sekmadienio rytą, tam panaudojus du sprogmenimis prikrautus automobilius ir ginkluotus
užpuolikus. Malio kariuomenė,
užtikrinanti ES mokymo bazės
apsaugą, sustabdė užpuolikus.
Per įvykį vienas automobilis sudegė, kitas detonavo netoli vartų. Per išpuolį sužeisti trys Malio
kariuomenės kariai. Kiek buvo
užpuolikų, kol kas neskelbiama,
vyksta įvykio tyrimas. ES mokymo misijoje šiuo metu tarnauja
du Lietuvos instruktoriai – po
vieną karį nuolat būna Kuolikore
ir Bamake. Lietuvos kariai prisideda rengiant Malio kariuomenę,
didinant jų operacinius gebėjimus ir veiklą. Iš viso Malyje tarnauja apie 40 Lietuvos karių.
Mažėja. Savivaldybių tarybų
ir tiesioginiuose merų rinkimuose sekmadienį galės balsuoti 84
tūkst. mažiau rinkėjų nei per praėjusius rinkimus, pranešė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).
„Na, traukiasi Lietuva“, – per
spaudos konferenciją pirmadienį sakė VRK pirmininkė Laura
Matjošaitytė. Šiemet galutiniame rinkėjų sąraše yra 2 mln. 458
tūkst. 13 asmenų.Per praėjusius
rinkimus 2015 metais balsavimo
teisę turėjo 2 mln. 542 tūkst. 605
rinkėjai. Taip pat šiemet bus renkama mažiau tarybų narių – prieš
ketverius metus rinkti 1524 tarybų nariai, šiemet jų bus renkama
– 1502.
Knygos. Jubiliejinę 20-ąją
Vilniaus tarptautinę knygų mugę
aplankė beveik 68,5 tūkst. žmonių, pirmadienį pranešė Lietuvos
parodų ir kongresų centras „Litexpo“.Pernai vykusioje mugėje
apsilankė 67,1 tūkst. žmonių.
Per keturias dienas lankytojams
pasiūlyta beveik 550 įvairių
žanrų, formų ir temų renginių.
Kitąmet lankytojus į mugę ketinama kviesti Jono Meko išsakyta mintimi – „Gyventi reikia be
formulių, reikia būti atviram“.
Planuojama knygų mugę kitąmet
surengti vasario 20–23 dienomis.

-BNS
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Kai norisi kitaip, arba pralaimi bijantys viršininko ir
laukiantys penktadienio išganymo

Daiva GASIŪNIENĖ
Atsibodo skambūs rinkiminiai
šūkiai, perdėtai aktyvus ir rėkiantis
demonstravimas meilę Anykščiams:
,,Tik aš geras, tik aš sąžiningas, tik
aš esu gražus, vyras iš stuomens ir iš
liemens, ne pensininkas DAR, o jau
ateityje tai nuversiu kalnus, padarysiu
daug gerų darbų, bet... ATEITY.“
,,Pagal išorės parametrus į merus

komentarai

geriausiai tikčiau, be abejonės, AŠ.
Esu aukšta, liekna, išmatavimai labai netoli idealių (idealius pasistengusi pasiekčiau net iki rinkimų antrojo
turo), esu pakankamai jauna, nes iki
pensijos liko dar daug, beveik blondinė. Varžytuvėse įveikčiau visus. Rinkite mane - ir aš išgelbėsiu jus...“ Tik
ar pagal tokius parametrus renkame
vadovus?
Ko reikia Anykščių rajono žmonėms, kad jiems būtų gera gyventi,
dirbti, ilsėtis, mylėti savo krašto vietas, didžiuotis jomis ir skleisti gerą
žinią apie savo kraštą. Manau, kad
paprasčiausio SUBTILUMO ir DRĄSOS. SUBTILUMO – suprantant
Anykščių krašto tikrąsias vertybes,
šios nuostabios Lietuvos vietos kultūrinį geną, suvokiant žmonių gyvenimo įpročius ir jų nevienadienius lūkesčius, DRĄSOS - plėtojant ateities
viziją, išlaisvinant žmonių kūrybines
galias, vienijant visų interesus.
Šiam tikslui pasiekti reikalingas
nuolatinis veiksmų proveržis, drąsus
skverbimasis į progresą, nuolatinis tiek jautrus, tiek lankstus - visų žmonių įtraukimas į Anykščių kūrimą,

jo pripranti. Pamenu, kai ėmė rinkti
seniūnaičius, viskas vyko taip greitai,
kad gal ne visi žmonės suprato, ko iš
jų nori. Pažįstu tuos žmones, Anykščių seniūnaičius, beveik visus asmeniškai, jie tikrai šaunūs.

Atlyginimas
turėtų būti...
Kęstutis JACUNSKAS, gydytojas, Anykščių rajono tarybos narys:
- Manau, kad bendruomenės reikalingos. Kyla tik klausimas - ar jos visiškai atlieka savo funkcijas? Darbas
gal galėtų būti atliekamas kiek geriau,
aktyviau.
Kalbant apie seniūnaičius, mikrorajone, kuriame gyvenu, turime
seniūnaitį išsirinkę, bet man dabar
sunku vertinti, nes pats asmeniškai
nesu turėjęs jokių reikalų su juo, todėl sunku sakyti, ar seniūnaitis gerai
atlieka savo darbą.
Tačiau bendruomenių ir seniūnaičių reikšmingumą reikia didinti.
Manau, kad visuomenė turi aktyviau
dalyvauti miesto ir rajono gyvenime.
Tam ir buvo kuriamos bendruomenės
ir seniūnaičių pareigos, turbūt buvo
norima, kad visuomenė aktyviau dalyvautų visuomeniniame gyvenime.
Manau, kad dar per mažai laiko praėjo nuo seniūnaičių rinkimų, reikia,
kad žmonės įprastų, suprastų, ko visuomenė iš jų tikisi, kokie lūkesčiai
į juos dedami. Kaip ir kiekviename
darbe, kurį pradedi, kol esi naujokas
– būna sunku, bet laikui bėgant prie

nukreiptus ne padrikumo, o harmonijos link, jungiančius visus reikšmingus Anykščiams objektus ir gerinančius anykštėnų kasdieninio gyvenimo
kokybę. Gana didelis iššūkis suderinti
visus komponentus, kad jie vėl atgautų gyvybę ir įgautų pagreitį.
Žmonės mato viską - jų neapgausi.
Kažkas lyg vyksta ir dabar – bet
tai senesnių, būtent sustyguotų tarpusavyje projektų ir išduotų leidimų arba sugalvotų anksčiau vizijų
tąsa. Ne daugiau. Ar užteks jėgos,
kai baigsis anksčiau paruoštos idėjos, kurios nuosekliai buvo vystomos gerą dešimtmetį? Kai kurie
projektai visai nebevystomi. Parko
už Anykščių kultūros centro projektas su teminiu skulptūrų parku,
mineralinio vandens biuvete tame
parke, gera mažąja architektūra ir
estetine infrastruktūra, turėjusia
jungti du verslo projektus. Parko
vientisumo modelio jau nebesugrąžinsi, nes erdvė suraižyta atsitiktinių projektų, nepamatuotos
infrastruktūros. Dingo ir suplanuoti 9 sklypai palei Šventosios upę,
kuriuos paruošus aukcionui buvo

Bendruomenių veikla – ne tik šventės

Anykščių rajone reguliariai vyksta seniūnaičių rinkimai, veikia
vietos bendruomenės. Seniūnaičiai ir bendruomenės turėtų būti
vienas kitą papildantis derinys, spręsiantis vietos problemas.
„Anykšta“ klausia - kaip manote, ar vietos savivalda – seniūnaičiai ir bendruomenės, reikalingos, kiek efektyviai bendruomenės ir seniūnaičiai gali nustatyti vietos poreikius, problemas ir
dalyvauti jų sprendime? Ar turėtų būti didinama bendruomenių
ir seniūnaičių reikšmė? O gal bendruomenės reikalingos tik vietos šventėms organizuoti?

Praėjo per mažai
laiko

atviras kalbėjimasis su visais, jautrus
kiekvieno žmogaus, jo dabarties ir
gyvenimo supratimas ir sugebėjimas
atskleisti ateities veiksmų naudą jam.
Trumpai tariant – reikia ryžto ir proto
pakelti šio krašto žmonių gyvenimą į
aukštesnę kokybę.
Sugriauti, sustabdyti, išvyti, nuteisti, sukritikuoti, o tai ir kuria tik
neigiamą tiek psichologinį, tiek ir vizualinį lauką - yra lengviausia. O pabandyti suderinti visų žmonių ir visų
gyvenimo sričių interesus, sugebėti
įsiklausant į kontekstą kurti modernų ir progresyvų ateities modelį – tai
tikrai labai SUBTILUS darbas. Lyg
chirurgo.
Anykščių kūrimas privalo būti proaktyvus, sistemiškas, apgalvotas, o
ne atsitiktinis, paliekamas savieigai
bei chaosui. Turime daugiau dirbti,
mažiau kalbėti, mažiau manipuliuoti
gražiomis frazėmis, ypač melui pridengti.
Pasisakiau ir pasisakysiu už harmonijos paieškas.
Kodėl tai svarbu anykštėnams? Nes
jie matė ir mato nuveiktus Anykščiams pakelti darbus, visus projektus,

Romualdas KUBAITIS, ūkininkas, Antrųjų Svirnų bendruomenės pirmininkas:
- Nereikia įsivaizduoti, kad bendruomenės reikalingos tik šventėms
organizuoti.
Valdžia priėmė įstatymą, kad reikalingas seniūnaitis, nieko neklausę.
Ir seniūnaičiai, ir bendruomenės reikalingos, tačiau įdomiausia, kad jie
dirba už dyka. Net jei arkliui duodi
darbą, tai bent paėsti reikia duoti, o
čia norima identifikuoti problemas
ir jas išspręsti, tačiau pinigėlių nėra.
Tik dabar, jau keleri metai, kai seniūnaičiams ėmė kažkiek duoti pinigų
telefonų pokalbiams... Tai ką galima
padaryti veltui? Manau, kad jei Vyriausybė nusprendė įkurti seniūnaičių, kad ir visuomeninę instituciją, tai
ją reikia ir aprūpinti. Yra seniūnaičių,
kurie yra vyresnio amžiaus ir neturi
pajamų, jiems tai vos ne visuomeninė

našta. Taip pat bendruomenių tarybų
pirmininkai – už ką jie dirba? Iš entuziazmo, patriotizmo? Kiek dirbsi
veltui?
O kad seniūnaičiai ar bendruomenės reikalingi – neabejotina. Tai paskutinis židinys, kuris dar kažką gali
nuveikti kaime. Tos pačios šventės
– tai žmonių susibūrimai, bendravimas, atjauta. Pavyzdžiui, pas mus
gyvenvietėje buvo gaisras, tai žmonės sunešė per tūkstantį eurų padegėliams padėti. Kas daugiau žmones
tokiems darbams suburtų? Tokių pavyzdžių yra daug.
Be švenčių yra ir kasdieninių reikalų - kaimas skęsta, keliai išmušti,
pakelės nešienautos ir visa kita. Galų
gale turime net tokių problemų, kai
močiutė miršta, o lieka šunelis. Kur
jį dėti? Jo paimti negali – nuosavybė, kažkur užsienyje gyvena vaikai...
Būna nemažai tokių absurdiškų dalykų, kuriuos reikia spręsti. Todėl ir sakau, kad negalima per daug išnaudoti
entuziazmo, negali žmonės dirbti
vien iš entuziazmo.
Iš ko gyvena bendruomenės? Iš
narių suneštų pinigų. Suneši, pavyzdžiui, 600 eurų ir suskaičiuoji –
elektra, vanduo, šiukšlės - ir beveik
pusantro šimto nėra. Pievutes nušienauti taip pat kainuoja.
Yra kažkokia parama per projektėlius, gali gauti kelis šimtus eurų būtiniausiems dalykams. Tačiau, manau,
turėtų būti mokama kažkas panašaus
į atlyginimą vadovams, jie tikrai šių
pinigų nepragers, nepravalgys, o padarys daug gerų dalykų.

Bendruomenės
turi būti
skatinamos
Jurijus NIKITINAS, Anykščių
rajono vietos veiklos grupės Vietos
plėtros grupės administravimo vadovas:
- Reikšmė turi būti didinama. Reikėtų žiūrėti į bendruomenę kaip į
vietovės visus gyventojus ir valdžia
turėtų būti suinteresuota, kad kuo
daugiau žmonių įsitrauktų į spren-

dimų priėmimą, tai turėtų būti vienas
didžiausių vietos valdžios uždavinių.
Ar yra galimybės efektyviai spręsti
vietos problemas? Labai daug lemia
tiesiog vietos lyderių asmeninės savybės. Mechanizmas yra nustatytas
– seniūnaičiai yra seniūno pagalbininkai, į juos gali kreiptis žmonės, seniūnaitis tas problemas ar žinias gali
nešti toliau. Tačiau pas mus yra savivaldos forma, kai pačios seniūnijos
nėra savarankiškos. Ateityje reikėtų
valstybiniu mastu žiūrėti, kad vietos
seniūnijų žmonės turėtų daugiau teisių, kad galėtų ne tik formaliai dalyvauti veiklos planų pristatyme, bet ir
kartu juos kurti. Matėme, kai vyko seniūnijų ar biudžeto pristatymas mieste, žmonių beveik nebuvo. Galima sakyti, kad žmonės neaktyvūs, bet juos
reikia aktyvinti. Kaip pavyzdį galiu
įvardyti Kauno rajoną – žinoma, ten
ištekliai kiti, bet ten net yra bendruomenių koordinatoriai, kurie padeda
bendruomenėms rašyti projektus, organizuoti renginius. Žinoma, pas mus
apie koordinatorių įdarbinimą anksti
kalbėti, bet turėtų būti žmogus savivaldybėje, kuris dirbtų tik su piliečių
įtraukimu į bendruomenes.
Yra problema dėl užmokesčio seniūnaičiams ir bendruomenių lyderiams, bet tai ne tas pats klausimas.
Seniūnaitis gali ir turėtų gauti šiokias
tokias kompensacijas, galų gale - jis
yra renkamas ir turi padėti seniūnams, bet su bendruomenių pirmininkais kita situacija – jei būtų mokamas
atlyginimas tiesiogiai pirmininkams,
jie automatiškai taptų savivaldybės
darbuotojais. Nebebus nevyriausybinės veiklos - pasikeis statusas. Tiesiog
reikėtų per programas skatinti tuos
žmones. Bendruomenė turėtų būti ne
paramos gavėjas, o partneris, paslaugų ir naudos teikėjas savivaldybei. Pa-

galima realiai pritraukti paslaugų,
pramogų, rekreacinės veiklos plėtotojus. Užgeso ir tolimesnių takų
jungčių nuo Šventosios tako, kurioms buvo išduoti statybą leidžiantys dokumentai, realizavimas. Esu
geriausia liudytoja, kad kai nuvažiavęs į kitą miestą nerandi paruoštų projektų ir kai reikia pradėti nuo
to SUBTILAUS darbo, įsigilinant
į viską – kad gimtų statybos leidimas - turi praeiti maždaug 2 ar net
3 metai. Ir vėl grįžtu prie minties
apie galimas skaudžias pasekmes,
kai nėra vizijos, gebėjimo žvelgti
tolyn ir nepasitikima žmonėmis,
kurie dirba. Nes sukurti vertę, dairantis atgal ir žvilgčiojant į priekį,
o dar skubant vytis kitus, jau kažkur tolyn nuėjusius, – ir nejautriai,
nebeturint laiko įsigilinti – tuomet
lengvai gali ištikti paralyžius ir
bankrotas.
Siūlau nebijoti prisipažinti, kad
klydome ir, jei pagaliau gauname
progą, - nuspręsti, kas mums vadovaus...
Klausykimės sąžinės balso. Pagalvokime plačiau ir giliau. Įvertinkime
pretendentų į Anykščių valdžią darbus, kiekvieno savo srityje nuveiktus,
ir jų naudą Anykščiams. Nepasitikėkime vien tik skambiais šūkiais.
Kuo daugiau dėmesio šūkiams tuo mažiau jėgų darbui.
vyzdžiui, tvarkyti aplinką. Daug metų
Antrieji Svirnai patys šienauja didelę
aplinkos teritoriją, nors tai valstybės
nuosavybė. Išleidžia daugybę pinigų
degalams, priemonėms, jie su tuo net
susigyvenę. O taip neturėtų būti, tam
yra komunalinis ūkis, seniūnija. Tad
bendruomenes galima įtraukti į viešųjų erdvių gražinimą, tvarkymą ir
per kažkokią programą suteikti tam
įrankius.
Pas mus labai puikios bendruomenės, jų daug.

Bendruomenės
pakeičia
seniūnijas

Alfrydas SAVICKAS, komunalininkas, Anykščių rajono tarybos
narys:
- Seniūnaičiai tikrai reikalingi, bet
jie turi būti aktyvūs, labiau padėti seniūnams. Seniūnaitis galėtų rūpintis
aplinkos apsaugos klausimais, šiukšlinimo problemomis. Dabar savivaldybėje nebėra „žaliojo patrulio“, liko
tik ,,kabinetinis“ darbuotojas.
Ar galėtų žmogus visuomeniniais
pagrindais dirbti tokį konfliktinį
darbą? Tai priklauso nuo žmogaus
charakterio. Jei jis pasišventėlis, tai
nereikia bijoti. Anykščiuose jiems
labai reikėtų pasidarbuoti. Bet sutinku, kad skatinti seniūnaičius reikia
labiau.
Bendruomenių yra labai stiprių
(pavyzdžiui, Budrių, Elmininkų,
Kurklių), jos labai gerai tvarkosi,
vos ne seniūnijų pareigas atlieka. Jei
susibūrusi tikra bendruomenė, ji gali
pakeisti seniūniją. Nepeikiu seniūnų,
bet jie neturi tokio organizuotumo, ne
visi padaro tiek, kiek padaro bendruomenių pirmininkai.

-ANYKŠTA
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Susidėvėjusią užtvanką norima
rekonstruoti, o ne griauti

Seimo narys Antanas Baura sakė, kad susidėvėjusios Šventosios upės užtvankos priežiūra vienai
Anykščių rajono savivaldybei metams bėgant taps tik vis didesne finansine našta.
(Atkelta iš 1 psl.)
Išmontuoti Šventosios upės užtvanką Anykščiuose siūlo Aplinkos
ministerija, tačiau teigia, kad užtvankos likimą pirmiausia turi nuspręsti
patys anykštėnai. Diskusiją incijavęs
Seimo narys A.Baura ,,Anykštai”
sakė, kad palikti užtvanką likimo valiai – per brangus malonumas.
,,Užtvankos lynai, skydai, elektros
varikliai yra susidėvėję. Jau keletą
metų iš eilės iškyla avarinės situacijos. Šitoje vietoje sėdėjimas ir nieko
nedarymas yra nepateisinamas. Turi
būti ieškoma finansinių išteklių, kad
užtvankos priežiūra negultų tik ant
Anykščių rajono savivaldybės pečių”, - kalbėjo A.Baura.
Šią 1987 m. pastatytą užtvanką
prižiūrinti – pagal Vietos savivaldos
įstatymą – Anykščių rajono savival-

dybė ją ne kartą buvo išnuomojusi.
2007 metais aukcione už 32 tūkst.
litų metinį mokestį užtvanką išsinuomojo UAB ,,Ekohesas”. Pirmuosius
trejus metus verslininkai, Anykščių
rajono tarybos sprendimu, nuo nuomos mokesčio buvo atleisti. UAB
,,Ekohesas” ant užtvankos planavo
statyti hidroelektrinę, tačiau jos statybos taip ir neprasidėjo.Bet užtat liko
70 tūkst. litų skola bei 26 tūkst. litų
delspinigių.
2014 metais Šventosios upės užtvanką Anykščiuose 99 metams išsinuomojo UAB ,,Sontesa”, už jos
nuomą įsipareigojusi kasmet mokėti
apie 40 tūkst. eurų. Tačiau ir su šia
bendrove Anykščių rajono savivaldybei sutartį pernai teko nutraukti, nes ji
nevykdė prisiimtų įsipareigojimų.
Dabar rūpintis visos užtvankos,

kurios įrenginiai per 30 metų jau
susidėvėjo, žuvitakio ir fontanų priežiūra bei remontu privalo Anykščių
rajono savivaldybė.
,,Šliuzo tipo žuvitakio eksploatavimas kainuoja nemažai lėšų, o duoda
labai menką efektą. Jį numatyta rekonstruoti, pasinaudojant ES investicijomis. Tačiau ir gerai veikiančiu
žuvitakiu gali pakilti tik dalis žuvų,
todėl svarstoma ir alternatyva – paguldyti užtvankos skydus ir atverti
laisvą kelią žuvims, o ES paramos lėšas panaudoti upės krantams sutvarkyti ir kitoms aplinkosauginėms bei
estetinėms reikmėms“,- apie Šventosios upės užtvankos pertvarkos planus skelbia Aplinkos ministerija.
Pasak Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyresniojo patarėjo Vilmanto

Graičiūno, užtvankos turi didžiulį
neigiamą poveikį vandens gyvūnams
ir augalams. Mažėja natūralus upės
apsivalymas, kaupiasi teršalai, mažėja deguonies, didėja vandens temperatūra, nyksta šaltamėgės, tauriosios
žuvys. Šventoji gamtiniu ir rekreaciniu požiūriu yra viena vertingiausių
Lietuvos upių. Čia neršia lašišos, aptinkama daug kitų Europoje nykstančių, saugomų gyvūnų ir augalų.
Aplinkos ministerija laikosi požiūrio, kad ūkiškai nenaudojamos
užtvankos neužtikrina upės vientisumo, efektyvios žuvų ir kitų vandens
organizmų migracijos, kelia pavojų
aplinkai ir žmonių saugumui, todėl,
pasinaudojant ES investicijomis, turėtų būti rekonstruojamos. Europoje
per pastaruosius tris dešimtmečius
išmontuota jau keli tūkstančiai užtvankų. Lietuvoje kol kas – nė viena.
Anykščiai būtų pirmasis išlaisvinęs
upę Lietuvos miestas.

Šiuo metu nėra parengtos Šventosios upės užtvankos Anykščiuose
pertvarkos galimybių studijos, vizualizacijos ir būsimos situacijos įvertinimo, nes tai kainuoja nemažas lėšas.
Jeigu anykštėnai pritartų išsakytai
minčiai imtis Šventosios upės užtvankos pertvarkos, tuomet Aplinkos
ministerija būtų pasiruošusi padėti,
o darbai būtų vykdomi Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų lėšomis.
Tiesa, kol kas į ketvirtadienio diskusiją susirinkę dalyviai pasiskirtė į
dvi ,,stovyklas” ir dar sudėtinga pasakyti, kurių daugiau – už ar prieš Šventosios upės užtvankos Anykščiuose
pertvarką.
Seimo nario A.Bauros inicijuotą
diskusiją vedė TV žurnalistas Žilvinas Žitkus, pranešimus skaitė Gamtos
apsaugos ir miškų politikos grupės
vyr.patarėjas Vilmantas Graičiūnas,
aplinkosaugos ekspertė Karolina
Gurjazkaitė, Gamtos tyrimų centro
Ekologijos instituto Gėlųjų vandenų
ekologijos sektoriaus vadovas dr. Tomas Virbickas, visuomeninės gamtos
apsaugos asociacijos „Lašišos dienoraštis” aktyvistas Matas Jonaitis.
-ANYKŠTA

Į diskusiją apie Šventosios upės užtvankos ateitį susirinko pilna
bibliotekos salė.

Anykščių rajono savivaldybės administracija
parduoda nekilnojamąjį turtą
Vykdomi elektroniniai aukcionai, aukciono dalyviams internetu registruojantis VĮ Registrų centro administruojamoje
svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.
1. pastatas-biblioteka, unikalus Nr. 3496-0000-9010, pažymėjimas plane 1C2p, paskirtis
– kultūros, sienos plytų, stogo
danga – asbestcementis, aukštų skaičius – 2, bendras plotas
– 422,45 kv. m, statybos metai
– 1960; pastatas-garažas, unikalus Nr. 3496-0000-9021, pažymėjimas plane 2I1p, paskirtis – garažų, sienos plytų, stogo
danga – tolis, aukštų skaičius
– 1, bendras plotas – 228,92 kv.
m, statybos metai – 1978; kiti
inžineriniai statiniai-kiemo statiniai, unikalus Nr. 3496-00009032, aprašymas šaligatviai,
statybos metai – 1960; žemės
sklypas 0,1315 ha (unikalus Nr.
4400-3207-9351, kadastrinis Nr.
3403/0014:4 Anykščių m. k. v.),
J. Biliūno g. 35, Anykščiai. Bendra turto ir žemės sklypo pradinė
pardavimo kaina – 162 290 Eur,
iš jų: turto pradinė pardavimo
kaina – 103 500,00 Eur; žemės
sklypo pradinė pardavimo kaina
– 58 500 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 290 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 200 Eur. Aukciono dalyvio
registravimo mokesčio dydis – 60
Eur. Aukciono dalyvio garantinio

įnašo dydis – 16 229 Eur.
Dalyvių registracijos pradžia – 2019-03-19, 00.00 val.,
pabaiga 2019-03-20, 23.59 val.
Aukciono pradžia – 2019-03-25,
09.00 val., pabaiga 2019-03-28
13.59 val. Turto apžiūros laikas
2019-03-12.
Aukciono dalyvio registravimo
mokestis ir garantinis įnašas turi
būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji
sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui
ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti Nr. LT167182100000130648,
AB Šiaulių bankas, banko kodas
71816 (būtina nurodyti mokėtojo
kodą).
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės
kanalizacijos tinklų ir įrenginių
apsaugos zona; VI – elektros linijų apsaugos zonos; XLVIII – šilumos ir karšto vandens tiekimo
tinklų apsaugos zonos; I – ryšių
linijų apsaugos zonos; XXXIV –
nacionaliniai ir regioniniai parkai.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo
būdas – visuomeninės paskirties
teritorijos.
Visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne
vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarčių
pasirašymo. Aukciono laimėto-

jo sumokėtas garantinis įnašas
įskaitomas kaip dalinė įmoka už
įsigytą turtą.
Savivaldybės nekilnojamojo
turto pirkimo – pardavimo sutartį
(toliau – Sutartis) aukciono laimėtojas turi pasirašyti ne vėliau
kaip per 25 kalendorines dienas
nuo pardavimo viešame aukcione
dienos, o valstybinės žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamajam turtui, pirkimo - pardavimo sutartį su VĮ Turto banku
ne vėliau kaip per 5 kalendorines
dienas nuo Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo
sutarties pasirašymo. Už žemės
sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto
banko sąskaitą LT14 7044 0600
0044 3912, AB SEB banke.
2. pastatas-ūkinis pastatas,
unikalus Nr. 3494-1002-0014,
pažymėjimas plane 2I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos
plytų mūro, aukštų skaičius – 1,
užstatytas plotas – 30,00 kv. m,
statybos metai – 1992; pastatasūkinis pastatas, unikalus Nr.
3494-1002-0025, pažymėjimas
plane 3I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos lentų, aukštų
skaičius – 1, užstatytas plotas
– 37,00 kv. m, statybos metai –
1992, J. Tumo-Vaižganto g. 13,
Svėdasai, Anykščių r. sav. Bendra
turto pradinė pardavimo kaina –
995 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 450 Eur; žemės
sklypo parengimo išlaidos – 545

Eur. Mažiausias kainos didinimo
intervalas – 20 Eur. Aukciono
dalyvio registravimo mokesčio
dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio
garantinio įnašo dydis – 99 Eur.
Dalyvių registracijos pradžia
– 2019-04-02, 00.00 val., pabaiga
2019-04-03, 23.59 val. Aukciono pradžia – 2019-04-08, 09.00
val., pabaiga 2019-04-11 13.59
val. Turto apžiūros laikas 201903-12.
Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas
turi būti sumokėti iki dokumentų
pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui,
garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti Nr.
LT167182100000130648,
AB
Šiaulių bankas, banko kodas
71816 (būtina nurodyti mokėtojo
kodą).
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: pastatai yra
0,0705 ha žemės sklype, kuris
neparduodamas, pastatų eksploatacijai nustatyti servitutai. Kitos
daiktinės teisės: servitutas – teisė
tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis), pažymėtas simboliu „E“; kelio servitutas teisė
važiuoti transporto priemonėmis,
naudotis pėsčiųjų taku, varyti
galvijus (tarnaujantis), pažymėtas simboliu „S1“; statinių servitutas (tarnaujantis), pažymėtas

simboliu „S“; statinių servitutas
(tarnaujantis), pažymėtas simboliu „S2“. Specialiosios žemės ir
miško naudojimo sąlygos: XIX.
Nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorija ir apsaugos zonos; VI.
Elektros linijų apsaugos zonos;
II. Kelių apsaugos zonos. Naudojimo paskirtis – konservacinė,
naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai.
Visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti
ne vėliau kaip per 10 dienų po
nekilnojamojo turto pirkimo –
pardavimo sutarties pasirašymo.
Aukciono laimėtojo sumokėtas
garantinis įnašas įskaitomas kaip
dalinė įmoka už įsigytą turtą.
Savivaldybės nekilnojamojo
turto pirkimo – pardavimo sutartį
(toliau – Sutartis) aukciono laimėtojas turi pasirašyti ne vėliau
kaip per 25 kalendorines dienas
nuo pardavimo viešame aukcione
dienos.
Viešųjų 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 nekilnojamojo turto apžiūros laiką. Viešo aukciono sąlygos paskelbtos Anykščių rajono
savivaldybės tinklapyje www.
anyksciai.lt.
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Vygantas Šližys: po ketverių metų keisti Anykščius bus per vėlu
Vygantas Šližys savo verslą pradėjo iš karto, kai tik atsirado
tokia galimybė - dar 1988-aisiais. Dabar jis kelių įmonių bendrasavininkis. V.Šližys visą laiką buvo visuomeniškas, tačiau į politiką iki šiol jis nėjo. 2019-ųjų metų savivaldos rinkimuose jis tapo
,,valstiečių“ kandidatu į Anykščių rajono tarybą. Šios partijos
kandidatų sąraše 12-uoju įrašytas verslininkas tvirtina, kad esminis dalykas, kodėl jis nusprendė aktyviai dalyvauti vietinėje politikoje - grėsmė rajonui.

,,Jeigu Kęstutis Tubis liks valdžioje, bijau, kad po ketverių
metų jau nieko nebegalėsime
pakeisti. Šaknys bus labai jau
giliai suleistos. Mano supratimu,
Anykščiai niekad nebuvo tokiame pavojuje, kokiame yra dabar.
Galiu su Druskininkų meru Ričardu Malinausku lyginti. Skirtumas tik toks, kad R.Malinauskas
turi strategijas, supratimą, ko
reikia jo miestui. Anykščių atveju, jokių strategijų nėra. Yra vienintelis tikslas - susikurti saugią

aplinką. Merui svarbu, kad jis
pats jaustųsi saugiai, o tie, kurie
turi savo nuomonę, poziciją, prie
saugios aplinkos nelabai pritampa“, - kalbėjo V.Šližys.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga verslininkui priimtina
jau vien dėl to, kad šalies mastu ji
kažką daro. ,,Valstiečiai“ gal ir ne
viską teisingai daro, bet jie kažką
daro. Iki tol buvo daug šnekų ir
mažai darbo. Dabar atliekamos
reformos, pertvarkomos valstybinės įmonės - to niekas iki šiol

nedarė, nors tai visų mokesčių
mokėtojų pinigai, papildomos
pajamos iš valstybinių įmonių
dividendų. Kalbant apie mūsų
kandidatą į merus Dalį Vaiginą
- sekiau visą prieš jį nukreiptą kampaniją. Rajono valdžios
bandymai pažeminti ilgametį
ligoninės vadovą tapo vienu iš
motyvų, kodėl aš atsidūriau jo
komandoje“, - savo poziciją dėstė V.Šližys.
Jis aiškino, kad vadovų atleidimo iš darbo taktika, juos prieš tai
dar ir apjuodinant, švelniai tariant
- keista. ,,Žmonių, su kuriais gražiai atsisveikinta, labai nedaug.
Turbūt tokia strategija... Kitas
klausimas, kas jų, tų patrauktų į
šalį, vietoje atsirado? Kažko labai gero jų vietoje nesimato. Čia
ir esmė... Jeigu atleistųjų iš darbo vietose atsirastų gerai paruošti, pabuvę šalia, išmokę, perėmę
darbus, nebūtų tragedija. Dabar
- kaip kirviu nukirsta, tad turime
tai, ką turime: pagrindiniai savivaldybės administracijos skyriai
tušti“, - kalbėjo anykštėnas.
Jis teigia, kad gerai išanalizavo dvylikos pastarųjų metų
savivaldybės projektus ir žino,
kodėl pastaruoju metu visi darbai stringa. ,,Realybė tokia, jog
dabar nebėra kam kurti, nebėra
kam dirbti. Kas bus toliau? Nueini į savivaldybę - galvas visi
nunarinę sėdi, matai, kad atmosfera labai smarkiai pasikeitusi.
Nebėra sąlygų kurti. Daugybė
dalykų nepadaryta. Ir Okuličiūtės dvarelio projektas supaprastintas, nes laikas praėjo, kainos
pakilo. Kodėl laikas praėjo?
Todėl, kad tinginiai sėdėjo. Tas
pats ir su Tilto gatvės projektu.
Kol rengėsi pradėti dirbti - kainos pasikeitė, niekas nebesiima
projekto pagal senąją kainą,“
- vieną svarbiausių Anykščių

problemų įvardijo verslininkas.
Kalbėdamas apie nuolat dabartinės valdžios kritikuotą anykštėnų
statybinę organizaciją UAB ,,Anrestas“, V.Šližys retoriškai klausė: o kuo gi ši įmonė pakeista?
Jis šyptelėjo, kad prisimena tik
Povilo Gurklio firmą, bandžiusią
statyti medinę pilį. ,,Šią temą nuo
Vadovų klubo reikėtų pradėti. Kai
išsakėme merui priekaištus apie
tai, jog ignoruojamos Anykščių įmonės, - prasidėjo įtampos,
Vadovų klubas merui tapo nebereikalingas. Vadovų klubas į
politiką nesikiša, bet pasikalbėti,
patarti valdžiai gali. Visur tai yra
normalu, bet Anykščiuose nenormalu. Su mūsų Seimo nariais meras taip pat nesutaria, su Kultūros
taryba nesutaria,“ - poziciją dėstė
V.Šližys.
Jo nuomone, rajono valdžiai pirmiausia reikia susikurti strategiją
ir žinoti, ko siekia, kokia kryptimi
eina. Verslininko įsitikinimu, turizimas Anykščių neišgelbės, būtina
galvoti apie gamybą.
,,Turėtume suformuoti gamybines zonas ir padaryti jas patrauklias investuotojams. Jeigu Anykščiuose įsikurtų 2-3 gamyklėlės po
100 žmonių - kardinaliai pasikeistų situacija, o kad taip įvyktų,
ne po Kiniją ir Baltarusiją reikia
važinėti, o stipriai dirbti. Dirbti
su ,,Verslia Lietuva“ , su mums
palankiomis ambasadomis. Iš ten
ateina idėjos, pasiūlymai, juos tik
reikia spėti pagauti. Vietos valdžios požiūris ir aplinka turi būti
draugiška verslui. Tas pats minėtas R.Malinauskas - jeigu nori investuoti Druskininkuose, reaguoja

žaibiškai. Per tris minutes ateina
architektas su miesto planu rankose ir parodo visas vietas, kur tu
gali tuoj pat pradėti kažką daryti,“
- sakė V.Šližys.
Pats V.Šližys yra sukūręs per
šimtą darbo vietų. Verslininkas
tikino, kad asmeninės naudos iš
ėjimo į valdžią jis negali tikėtis,
juk nei jo mėsinių galvijų ūkis,
nei tarptautinių pervežimų įmonė
su Anykščių rajono valdžia verslo
ryšių net teoriškai negali turėti.
,,K.Tubio sąraše matau daug
išsilavinusių, protingų, intelektualių žmonių. Bet intelektas
nekliudo norui gyventi geriau...
Visuomet Anykščių taryboje
reikėjo susitarti, nebuvo vienos
jėgos dominavimo, nebuvo vienvaldžio lyderio. K.Tubis - pirmasis tiesiogiai išrinktas meras,
įgijęs didesnes galias. Deja, tas
galias jis netinkamai panaudojo.
Galios jo didelės, jis buria apie
save komandą, kuri jam būtų
visiškai lojali. Mažame miestelyje tai padaryti nėra sudėtinga vienam darbą davei, kito žmoną
įdarbinai - ir baigiasi jų žadėtas
proveržis šiukšlių klausimu“, aiškino ,,valstiečių“ kandidatas į
Anykščių rajono tarybą.
,,Eidamas į rajono Tarybą,
niekuo nerizikuoju, elgiuosi,
kaip liepia sąžinė. Visada man
nepatiko Anykščių, kaip miesto
- vidutinybės, statusas - kažkas
per vidurį tarp arklinio vežimo ir
,,Mersedeso“. Ir kurorto statuso
mes taip atsargiai, taip po truputį
siekiam. Ir anksčiau trūko veržlaus požiūrio, dabar jo trūksta dar
labiau,“ - tvirtino verslininkas.

Sąrašo Nr. 2

Politinė reklama. Bus apmokėta iš LVŽS rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 219

Baigtos projekto ,,Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų
Anykščių miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos
pasiekiamumo užtikrinimas“ veiklos
2017 metų rugsėjo 22 d.,
pagal susisiekimo ministro
2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu
Nr. 3-400 skirtą finansavimą, buvo pasirašyta projekto
,,Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Anykščių
miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos
pasiekiamumo užtikrinimas“
finansavimo sutartis, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6
prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-

TID-R-511 priemonę „Vietinių
kelių vystymas“. Pagal projektą buvo numatyta rekonstruoti
J. Jablonskio gatvę bei nutiesti
naują Obelų gatvę.
J. Jablonskio gatvėje įrengta
nauja gatvės danga, pėsčiųjų ir
pėsčiųjų-dviračių takai, sustojimo-poilsio aikštelės, lietaus
nuotekų surinkimas, specialios
automobilių stovėjimo vietos,
pakeisti esami šviestuvai į
LED tipo šviestuvus.
Naujai nutiesta Obelų gatvė
pagal D3 kategorijos gatvėms
taikomus parametrus. Gatvėje
įrengta lietaus nuotekų tin-

klai, automobilių apsisukimui
būtina automobilių stovėjimo
aikštelė, gatvės apšvietimas,
atlikti gatvės dangų ženklinimo ir kelio ženklų įrengimo
bei eismo saugumo priemonių
diegimo darbai.
Džiaugiamės atliktais darbais, kurie užtikrina tinkamas
susisiekimo sąlygas su esamais
ir/ar naujai kuriamais miesto
traukos centrais, kompleksiškai prisideda prie Anykščių
miesto gyventojų gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo.
Bendra tinkamų finansuoti

išlaidų vertė pagal
pasirašytą finansavimo sutartį siekia
615.073,19 Eur, iš jų
skiriamas Europos
Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas – 522.812,21
Eur (85 proc. tinkamų
finansuo- Finansuojama iš Regioninės plėtros fondo
ti išlaidų vertės) ir www.esinvesticijos.lt
privalomas 15 proc.
pareiškėjo – Anykščių rajono savivaldybės admiAnykščių r. savivaldybės
nistracijos –92.260,98 Eur.
informacija
Statybos rangos darbus atliko – UAB „Termotaupa“.
Užsak. Nr.218
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savaitgalio diskusija

Ar nesugrius pasitikėjimas
teismais?
Praėjusią savaitę Lietuvoje kilo teisėjų korupcijos skandalas.
Ką manote apie šį skandalą? Ar šis skandalas nesugriaus jūsų
pasitikėjimo teismais? Apie tai savaitgalį diskutavo portalo
anyksta.lt skaitytojai.

Tik:,,vienu teisėju pasitikėjau,
tai amžinatilsį Anykščių ilgametis puikus žmogus ir teisėjas Pinelis, šiuolaikiniams teisėjams
tik svarbu žmogu nubausti.”
X – man:,,Viešojoje erdvėje
likus skandalui dėl galimos prekybos teisingumu, pasitikėjimas
teismais greičiausiai smarkiai
kris. Viskas priklausys nuo pastarojo tyrimo ir jo detalių viešinimo. Vienos iš šalies institucijų
reitingai važiuos žemyn, kitos
dar labiau kils. Tikėtina, kad
augs ir esančių valdžioje populiarumas. Viskas priklausys nuo
tolimesnės pastarosios savaitės
įvykių eigos.”
Petras:,,Tai kad teismais ir
iki skandalo žmonės netikėjo.
Čia gi uždara grupė, kuri kartu
mokėsi, ir pašaliniams patekt į
šią sistemą labai sunku.Teisingumas visada buvo ir yra perkamas.Kas turi daugiau pinigų
ir įtakos, visada laimės teismus.
Kodėl tiek kainuoja advokatų
paslaugos?Atsakymas - kad nupirktų teisingumą.Lietuvoje tei-

singumu gali tikėti tik tas, kas
neturėjo reikalų teismuose.Apie
apylinkės teismus iš viso nešneku.Viską lemia teisėjo vidiniai
įsitikinimai , įrodymai ir liudytojai - antraeilis dalykas.Jei
neturi pinigų, būsi suvoliotas ir
pažemintas iki galo.Todėl daug
žmonių ir emigruoja, nes netiki
nei teismais, nei valstybe.”
Taigi:,,Priešrinkiminės akcijos, tarpusavio politinių ir kitų
gaujų kovos dėl valdžios lovio,
pasinaudojant teisėsauga, manęs
neveikia, todėl nei sugriaus, nei
atstatys pasitikėjimo teismais.
Kapitalizmo realybė yra tokia,
kad viską valdo pinigai – nuo
politikos iki bažnyčios. Tai tik
maža dalis iš šalies gyvenimo,
kuriame viešpatauja pinigai bei
žmogaus prigimtinis nuodėmingumas. Ryšiai, įtakos, poveikių
darymas valdžios ir valdymo
institucijoms yra natūrali Lietuvos gyvenimo būsena. Jų visagalystę panaikinti ar apriboti
gali tik politinės ir ekonominės
sistemos pakeitimas, o ne tokios
priešrinkiminės akcijos - atrakcijos.”
TIKTAI TAIP:,,Pasitikėjimas
teismais jau seniai sugriautas viską valdo pinigai.”
Taiga: ,,Po šios teisėjų suėmimo akcijos bus sunkiau ir TUBIUI išsisukti, a…’’
(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.
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MOZAIKA
Išgyvenimo ekspertas Bearas
Gryllsas pateko į Bulgarijos
nemalonę dėl išvirtos varlės
Bulgarijos gamtos apsaugos pareigūnai ketvirtadienį pranešė, kad
svarsto galimybę skirti baudą britų
nuotykių ieškotojui Bearui Gryllsui
(Berui Grilsui), vienoje savo televizijos šou „Running Wild“ dalyje
parodžiusiam, kaip nudobia varlę,
ją išdoroja ir išsiverda ant turistinės
krosnelės.
Šis nuotykis buvo nufilmuotas
2017 metais Bulgarijos Rilos kalnuose, kur B. Gryllsas keliavo su
amerikiečiu sportinių šokių meistru
Dereku Hough’u (Dereku Hafu).

horoskopai
AVINAS. Jums rūpės ir sava,
ir partnerio ar bendra įmonės finansinė situacija. Regis, sugebėsite praktiškai išnaudoti žinias,
įgūdžius ir gaunamą informaciją.
Galbūt pavyks išsiderėti palankesnes sąlygas verslui ar kreditui gauti
arba sulauksite rėmėjų paramos.
JAUTIS. Šios dienos susitikimai, pažintys nebus atsitiktiniai.
Vis dėlto neleiskite emocijoms ir
jausmams užgožti sveiko proto.
Jeigu susikaupsite ir susiplanuosite, tuomet daug nuveiksite.
DVYNIAI. Taip aktyviai darbuositės, kad net dulkės rūks. Gana
daug dėmesio skirsite ir įvaizdžiui,
higienai, dietai, sveikatai. Į tai nukreiptos pastangos, išleisti pinigai
veikiausiai pasiteisins. Gera diena
eiti į darbo interviu, siųsti CV.
VĖŽYS. Puikiai seksis sportinė,
kūrybinė veikla, reikalai su publika
ir kt. Būsite populiarūs tarp jaunimo ir priešingos lyties asmenų.

sprintas

Biatlonas. Vytautas Strolia Riaubičiuose (Baltarusija) vykstančiame atvirajame Europos čempionate 12,5 km. biatlono persekiojimo
lenktynėse finišavo 33-ias.
Krepšinis I. Savaitgalį ,,Nykščio namų“ arenoje buvo sužaisti
Anykščių rajono krepšinio lygos
(ARKL) ketvirtfinalio serijos atsakomieji mačai. Rezultatai: ,,Tauras“
(K.Pakeltis 24 tšk.) - ,,Teradenta“

Pasistiprinę vyrai perplaukė ežerą.
„Filmuotoje medžiagoje akivaizdžiai matyti, kad per filmavimą
buvo elgesio ir tvarkos saugomose
vietose pažeidimų: jie brido į vandenį ir plaukiojo Karakaševo ežere,
užsikūrė laužą, sugavo ir nužudė
gyvūną“, – sakoma gamtos apsaugos ministerijos pareiškime.
Serialą prodiusavusiai studijai
gresia nuo 500 iki 5 000 eurų bauda, o B. Gryllsui bei D. Houghui
gali tekti sumokėti nuo 250 iki
2500 eurų.
Bulgarijos pietvakariuose esantis
Rilos nacionalinis parkas yra didžiausias šalyje.
Šis parkas yra saugoma teritorija.

Pasak ministerijos, filmavimo komanda buvo informuota, ką gali ir
ko negali daryti filmavimo metu.
Ministerija taip pat pažadėjo išsiaiškinti filmavimo komandą lydėjusių parko administracijos pareigūnų
galimus nusižengimus.
Anksčiau elitinėse britų Specialiosiose oro pajėgose (SAS) tarnavęs B. Gryllsas išgarsėjo sukūręs
virtinę televizijos nuotykių šou
Jungtinėje Karalystėje ir JAV, kur
rodo, kaip išgyventi sunkiomis sąlygomis laukinėje gamtoje.
2015 metais tuometinis JAV prezidentas Barackas Obama (Barakas
Obama) kartu su juo keliavo po
Aliaską. Tuomet jie valgė lašišą,
kurią anksčiau buvo apėdęs ir paslėpęs lokys.
D. Hough labiausiai išgarsėjo dalyvaudamas televizijos šou „Dancing With The Stars“.

Rūpės vaikų interesai, domėsitės jų
pasaulėžiūra bei poreikiais.
LIŪTAS. Pasireikš vidinės ramybės ir saugumo poreikis, įnoriai
dietos atžvilgiu. Neblogai seksis ne
tik buitinė, ūkinė, bet ir protinė bei
techninė veikla. Vakaras žada pagyvėjimą meilės fronte.
MERGELĖ.
Pasižymėsite
smalsumu, kūrybingumu. Tikėtinas intelektinis įkvėpimas, sieksite
žinių, autoriteto, megsite reikalingus kontaktus. Galimi greiti susižavėjimai, flirtai.
SVARSTYKLĖS.
Pradėsite
gauti tai, ko nusipelnėte. Tai pasireikš ir materialinėje, ir jausmų
sferoje. Tiktų užsiimti reklama, komercija. Galite gauti intriguojamą
laišką ar pranešimą.
SKORPIONAS. Pasireikš nuotaikų kaita, jautrumas aplinkai. Norėsis įsitraukti į kokią nors aktyvią
veiklą arba apsilankyti kirpykloje,
grožio salone, saunoje, masažo kabinete. Tai gerai paveiktų bendrą
tonusą, savijautą ir santykius su
kitais.

ŠAULYS. Emocijų lygmenyje
jausitės gana jaukiai ir saugiai, jei
jums netrūksta meilės, artimųjų
dėmesio. Gali būti, kad apims neveiklumas, svajingas atsipalaidavimas. Bet galimas ir šioks toks
liūdesys, nerimas dėl sveikatos,
grožio.
OŽIARAGIS.
Aplinkiniams
demonstruosite intelektą, humoro
jausmą, visuomeniškumą, pilietiškumą, organizacinius sugebėjimus.
Seksis telkti bendraminčius, megzti romantiškus ryšius.
VANDENIS. Jums rūpės darbo, verslo reikalai. Galbūt imsitės
įgyvendinti ambicingą planą arba
pagaliau pasirašysite seniai paruoštą, bet atidėliotą verslo, tiekimo ar
turtinę sutartį. Svarbu išlikti kantriems ir draugiškiems.
ŽUVYS. Padidės objektyvumas,
realistinis mąstymas. Pravartu nubrėžti tolesnes veiklos gaires, ieškoti bendraminčių. Galimas kontaktas su įdomiu nepažįstamuoju ar
užsieniečiu. Vakaras gali priminti
apie ne tokius malonius dalykus.

70:43 (I.Raščius 13) , ,,Svėdasai“
(P.Martinonis 34) - ,,Troškūnai“
(V.Peleckas ir D.Kadžionis po 23)
72:70, ,,Cosmos“ (D.Vaitkūnas 23)
- ,,Traupis“ (D.Kiela 22) 102:60 ,
,,Cerrol“ (T.Laurinavičius 27) - ,,Taifūnas“ (T.Jodelis 26) 82:68 . ARKL
pusfinaliuose susitiks ,,Cosmos“ ,,Tauras“ bei ,,Svėdasai“ - ,,Cerrol“.

o ,,Šiandien plotas“ 19-4 sutriuškino ,,Patkatą“. Turnyrinė lentelė: 1. ,,Penkiasdešimt“ - 21 tšk.,
2.,,Veteranai“ - 14 tšk., 3.,,Šiandien
plotas“ -10 tšk., 4.AKKSC - 4 tšk.,
,,Patkatas“ - 3 tšk.

Futbolas. Anykščių rajono salės futbolo varžybose ,,Penkiasdešimt“ 4-2 įveikė ,,Veteranus“,

Krepšinis II. Jaunosios Anykščių krepšininkės MKL rungtynėse
68-33 įveikė Vilniaus KM-III komandą. S.Esmontaitė ir G.Bekintytė
pelnė po 15, S.Drevinskaitė -14,
G.Pupelytė -10 taškų.

ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI
2019 m. kovo 18 d., 10 val. Anykščių kredito unijos patalpose šaukiamas Anykščių kredito unijos,
buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:
1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
6. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
8. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito
unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai nuo 2019
m. kovo 13 d.
Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Regina Simanonienė,
tel. Nr. 861511413, el.p. r.simanoniene@lku.lt.
Kredito unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu pagal Anykščių kredito unijos
valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo visuotiniame narių susirinkime tvarką.
Neįvykus šiam susirinkimui dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2019 m. kovo 27 d. 10 val. VŠĮ „Anykščių menų inkubatorius“ konferencijų salėje, esančioje adresu J. Biliūno g. 53, Anykščiai, pagal tą pačią darbotvarkę.
VALDYBA

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.
Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. (8-641) 55554.
Visoje Lietuvoje mišką (ir malkinį)
su žeme arba išsikirtimui. Moka nuo
2000 iki 10000 Eur/ha.
Tel. (8-687) 26005.
Skubiai, brangiai (moka pasaulinėmis kainomis) - mišką. Siūlyti įvairius
variantus. Tarpininkams atsilygins.
Tel. (8-608) 44340.

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
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 superkame

MIŠKUS

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai perkame

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

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

Tel. (8-662) 50592.

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

įvairūs

Buitinės technikos
remontas

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

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

Skaldytas džiovintas malkas
ir kietmedžio rupias pjuvenas.
Pristato ir mažais kiekiais.
Tel. (8-675) 63191.

Paslaugos
Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.

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

VIŠTOS VIŠTAITĖS
VASARIO 28 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.

Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

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

parduoda

Amonio, kalcio amonio salietrą,
kompleksines trąšas. Pristato.
Tel. (8-687) 11893.

2019 m. vasario 26 d.

Pjauna pavojingai
augančius medžius, geni
šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

Rokiškio r. Audrupio
paukštyne
vasario 26 - 27 dienomis
nuo 9.00 iki 16.00 val.
bus parduodamos (jaunos)
rudos dedeklės vištaitės.
Vienos kaina 5 eurai.
Tel.: (8-606) 32240, (8-611) 32392.

DĖMESIO,
Šių metų kovo 7 d. 11 val.
organizuojamas KB “Žalioji
lanka” pakartotinis ataskaitinis
rinkiminis kooperatyvo narių,
atstovų susirinkimas, adresu:
Ukmergės rajonas, Dainavos
miestelis, Algirdų aikštė Nr. 1
(Dainavos miestelio kultūros
namai).
Adminstracija

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.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Tele loto Žaidimas nr. 1194
Skaičiai: 11 34 71 60 13 29 26
16 73 25 54 67 08 56 50 55 28
01 40 07 02 46 04 75 65 09 06
42 53 18 27 41 52 47 57 14 69
35 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 70 59 37 58 31 62 15 30 68
48 10 51 49 05 39 (visa lentelė)
Papildomi prizai
0262584 Automobilis Mazda
CX-5 040*067 Pakvietimas į TV
studiją027*307 Pakvietimas į
TV studiją020*106 Pakvietimas
į TV studiją 019*385 Pakvietimas
į TV studiją

siūlo darbą
Darbų vadovui arba brigadininkui melioracijos, hidrotechninės
statybos darbais užsiimančioje
įmonėje. Taip pat ekskavatoriaus
arba greiderio vairuotojui.
Tel. (8-698) 05251.

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

gimė

Ąžuolas LUMPICKAS,
gimęs 02 11

Reikalingas traktorininkas, dirbantis užsienietiška bei rusiška technika. Aprūpina gyvenamuoju plotu.
Tel. (8-641) 12980.
Reikalingi betonuotojai, montuotojai, mūrininkai, pagalbiniai ir kitų
specialybių statybininkai. Darbas
Lietuvoje ir Vokietijoje.
Tel. (8-693) 18283.

Tiltų statybos UAB ,,Tilsta” www.tilsta.lt
ieško darbui Anykščiuose:
statybininkų, suvirintojų, konstrukcijų
montuotojų ir pagalbinių darbininkų.
Siūlome darbą profesionaliame kolektyve, gerą
atlygį (prikalusomai nuo kvalifikacijos ir gebėjimų)
Pretendentus prašome kreiptis el.paštu info@tilsta.lt,
telefonu į personalo skyrių Vilniuje (8-5) 264 03 31.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58,
mob. (8-671) 76995.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. (8-673) 11320.
Maketuotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46.
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Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Aleksandras, Jogintas,
Aurimė, Izabelė, Sandra,
Alius
vasario 27 d.

Atminimo kambarys primins
legendinį fotografą Izidorių Girčį

Gabrielius, Ginvilas,
Skirmantė, Fortunatas,
Livija, Mandravas, Mandravė.
vasario 28 d.
Osvaldas, Romanas,
Vilgardas, Žygimantė,
Romas.
kovo 1 d.
Albinas, Tulgaudas, Rusnė,
Antanina, Antanė.

mėnulis
vasario 26-27 d. - pilnatis,
vasario 29-kovo 1 d. delčia.

anekdotas
Žmona - vyrui eilinio ginčo
metu:
- Brangusis, tu apsispręsk: ar nori
būti teisus, ar sotus ir laimingas?
***
Du medžiotojai eina mišku. Staiga vienas nualpo, ėmė ir nugriuvo.
Nekvėpuoja, akys užsimerkė. Kitas
medžiotojas telefonu kviečia pagalbą:
- Mano draugas negyvas! Ką turiu daryti?
- Prašome nusiraminti. Visų pirma prašom įsitikinti, kad jūsų draugas tikrai negyvas.
Po kiek laiko - šūvis.
- Tvarkoj, ką dabar daryti?
***
Susitinka du žydai:
- Ui, koks gražus tavo laikrodis?
- Taaaip, tėvas prieš rašydamas
testamentą pardavė.
***
Vyriškis pakliuvo į ligoninės priimamąjį su sulaužyta koja, išnarintu
raktikauliu, skilusiu žandikauliu.
-Patekot į avariją?
-Ne, nusičiaudėjau spintoje...
***
Restorane prie staliuko sėdi porelė. Prieina padavėjas:
– Ko pageidausite?
– Norėčiau ko nors iš jūrinių patiekalų.
– Barakuda?
– Ai, šita? Tegu pati užsisako, ko
nori.

2019 m. vasario 26 d.

Menotyrininkas Tomas Ivanauskas sako, kad būtina
išleisti bent vieną fotografo
Izidoriaus Girčio kūrybos
albumą. Fotografas to labai
norėjęs, bet nespėjęs.
(Atkelta iš 1 psl.)
Projektas neapsiribojo tik erdvės
įrengimu: jo įgyvendinimo laikotarpiu buvo surengtos 6 fotografijos
meno kūrybinės- praktinės dirbtuvės. Menotyrininkas Tomas Ivanauskas skaitė 6 paskaitas apie Anykščių
krašto fotografijos istoriją. Projektas
Idėjų laboratoriją leido papildyti
fotografijai skirta įranga: foto negatyvų skeneriu, programine įranga
skenuotoms fotografijoms apdoroti,
fotografiniais fonais, apšvietimo elementais”, - pasakojo V.Jucienė.
Menotyrininkas T.Ivanauskas fotografo I.Girčio tarpukario veiklą
Lietuvoje tyrinėjo rašydamas bakalauro darbą.
,,Didžiausias atradimas buvo
tai, kad I.Girčys tarpukario Kaune
buvo vienas svarbiausių ir produktyviausių spaudos fotografų. Prieš
pradėdamas tyrimą aš maniau, kad
jo vaidmuo bus epizodinis, kad jis

bus vienas iš daugelio fotografų,
tuo metu dirbusių Kaune, tačiau
tyrimas parodė, kad jis pagal savo
reikšmę ir aktyvumą buvo antras po
geriausiu to metu fotografu laikomo
Vytauto Augustino. Jo produktyvumas buvo didžiulis. Iš fotografijų
skaičiaus matyti, kad jis beveik visą
laiką skyrė fotografijai. Tai patvirtina ir šeimos nariai, sakydami, kad
fotografija jam buvo svarbiausia,
kad nuo ankstyvo ryto jis lėkdavo
fotografuoti saulės tekėjimą. Ši aistra išliko ir atvažiavus į Anykščius.
Anykštėnai juk žino, kad jis beveik
niekada nesiskyrė su fotoaparatu”, pasakojo I.Girčio gyvenimą tyrinėjęs anykštėnas.
Pasak T.Ivanausko, fotografas
I.Girčys pasižymėjo ne tik kaip fotografas.
,,Antras labai svarbus atradimas
- tai jo straipsniai, kuriuos jis rašė
laikraštyje ,,Amatininkas”. Straipsniuose jis kvestionavo svarbiausias
to meto fotografijos problemas - fotografų neprofesionalumą, lietuviškų fotoateljė trūkumą. Jis siekė, kad
fotografai, kaip ir kiti amatininkai,
turėtų laikyti egzaminus. Jis norėjo
glaudesnio fotografų ir verslininkų
bendradarbiavimo ir kad verslas
padėtų įkurti fotografų profesionalų
draugiją, ją palaikytų finansiškai.
Jo pasisakymai buvo pakankamai
aštrūs. Neprofesionalius fotografus
jis vadino ,,peckeliais” ir pan.. Turint omenyje, kad tuo metu Lietuvoje dar tik formavosi reportažinė
fotografija, Girčio tekstai buvo labai
aktualūs. Jis suvokė tas problemas ir
tai darė ne kažkokių savo ambicijų
vedamas, bet tik dėl fotografijos.
Taip pat reikia pabrėžti, kad Girčys
niekada niekur nesimokė, rašyti išmoko pats, tačiau to straipsniuose
nesijaučia. Mintys formuluojamos
logiškai, sklandžiai, įtikinamai,
pateikiami faktai ir pan.. Aišku,
jaučiamas šioks toks nacionalistinis požiūris, agitacija lietuviams

puiki iniciatyva, tačiau manau, kad
taip pagerbti Girčį yra mažiausia, ką
galima dėl jo padaryti. Manyčiau,
kad tai turi būti tik pradžia, skleidžiant žinią apie jį visoje Lietuvoje.
Kambarys, atminimo lenta, jo įrašymas į Lietuvos fotografijos istoriją,
archyvo nuskenavimas ir visa kita
yra labai puiku, tačiau norėtųsi, kad
jo dvasia jaustųsi Anykščiuose. Aš
turėjau idėją sukurti keletą jo skulptūrų su fotoaparatais, įvairiomis
pozomis ir jas pastatyti įvairiose
Anykščių vietose. Jau esu apie tai
kalbėjęs su skulptoriumi Mykolu
Sauka. Taip būtų galima perteikti
mintį, kad Girčys yra visur ir visus
fiksuoja, bet, aišku, tam reikalingos
lėšos”, - apie savo sumanymus pasakojo T.Ivanauskas.
Menotyrininkas T.Ivanauskas taip
pat mano, kad fotografo I.Girčio palikimu turėtų rūpintis ne biblioteka.
,,Aš nesu už tai, kad jo negatyvai
būtų saugomi bibliotekoje, kuri neturi tam reikalingų sąlygų. Jei būtų
mano valia, aš negatyvus perduočiau Lietuvos centriniam valstybės
archyvui, kur jais tikrai būtų gerai
pasirūpinta. Jie būtų visi nuskenuoti,
sukataloguoti ir prieinami visiems”,
- pastebėjo T.Ivanauskas.

Fotografo Izidoriaus Girčio užfiksuotas tiltas, puoštas statulomis, per Šventąją Anykščiuose.

GERINAMOS RŪŠIUOJAMŲ
ATLIEKŲ SURINKIMO SĄLYGOS

oras
+6

-1

palaikyti lietuvius, o ne kitataučius,
tačiau niekur nėra demonstruojama
neapykanta - jis tai pateikia labai diplomatiškai.
Ir man buvo labai keista, kad niekas iš Lietuvos fotografijos tyrinėtojų iki manęs nebuvo aptikęs šių
straipsnių, kurie yra išties unikalūs.
Ir būtent dėl šių straipsnių Girčio
vardas buvo įrašytas į Lietuvos fotografijos istoriją menotyrininkių Margaritos Matulytės ir Agnės Narušytės
sudarytoje knygoje ,,Camera obscura – Lietuvos fotografijos istorija
1839–1945”.
Būtent dėl jau įvardytų priežasčių
Girčys yra labai reikšminga figūra
bendrame Lietuvos fotografijos istorijos kontekste. Aišku, anykštėniškas
periodas, kai I. Girčys dirbo „Anykštos“ pirmtako „Kolektyvinio darbo“
redakcijoje, jau nėra toks svarbus
Lietuvos mastu, tačiau be galo svarbus Anykščiams, nes tai yra tiesiog
vaizdinė Anykščių enciklopedija”, sakė menotyrininkas T.Ivanauskas.
Menotyrininko T.Ivanausko įsitikinimu, fotografo I.Girčio atminimas turėtų būti įamžintas platesniu
šalies kontekstu.
,,I.Girčio atminimo kambarys
(nevadinčiau to muziejumi ) yra

UAB ,,Utenos regiono atliekų
tvarkymo centras“, kaip projekto
partneris, kartu su Anykščių savivaldybe, dalyvavo 2014–2020
m. Europos Sąjungos Fondų in-

vesticijų veiksmų programos 5
prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 prie-

monėje ,,Komunalinių atliekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra“
(toliau – Projektas).
Projekto tikslas: pagerinti
rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą savivaldybių gyventojams.
2018 m. balandžio 26 d. pasirašyta ,,Didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikštelės Anykščiuose, Vairuotojų g. 18 išplėtimas“
Nr.
05.2.1-APVA-R-008-91008/36 rangos darbų sutartis,
sutarties vertė – 47 890,59 Eur
su PVM. Projektas baigtas 2019
m. sausio 11 d. pasirašius darbų
perdavimo-priėmimo aktą.
Projekto metu Anykščių atliekų priėmimo ir laikino saugojimo
aikštelėje įsigyti šie konteineriai: 14 m3 statybos ir griovimo
atliekoms (1 vnt.), 14 m3 stiklo
atliekoms (1 vnt.) ir 35 m3 plastiko atliekoms (1 vnt.). Taip pat

įvykdyti aplinkotvarkos, nuotekų nuvedimo ir asfaltavimo darbai išplečiant aikštelės teritoriją
390 m2 esamo sklypo ribose.
Papildomai įsigijus statybos ir
griovimo atliekų konteinerį atsirado galimybė rūšiuoti atskirai
betono, plytų, apdailos atliekas,
kurias susmulkinus bus galima
panaudoti kaip inertinę medžiagą (pvz., laikinų kelių įrengimui
ir kt.). Papildomai įsigijus 35 m³
talpos atviro tipo konteinerį –
galimybė rūšiuoti plastiko atliekas, kurios bus perduodamos
perdirbėjams. O įsigijus 14 m3
talpos atviro tipo konteinerį stiklui – papildomai rūšiuoti švarų
langų stiklą, kuris bus perduodamas perdirbėjams.
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