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Fenomenas - meras funkcijų vykdyti
negali, bet už jį balsuota

,,Anykščių vyne” Pražydo
- reikšmingi
snieguolės
pokyčiai

2 psl.
šiupinys
Pagalba. Anykščių rajono
neįgaliųjų draugija koordinuoja programą „Pagalba maisto
produktais“. Anykščių miesto ir
Anykščių seniūnijos gyventojams
maisto paketai bus išduodami š.
m. kovo mėn. 12, 13, 14 d. nuo
1000 val. iki 1500 val. adresu:
Vilties g. 24, Anykščiai. Informacija teikiama Anykščių rajono
neįgaliųjų draugijos telefonais:
(8-381) 51463; (8-616) 16144
Laureatės. Anykščių muzikos
mokyklos kanklininkės Rusnė
Urbutytė ir Toma Kavaliauskaitė (mokytoja Jolita Novikienė)
tapo Panevėžio V.Mikalausko
menų gimnazijoje vykusio XIV
Nacionalinio J.Švedo konkurso
zonininio turo laureatėmis ir balandį dalyvaus respublikiniame
konkurse.

Juozas RATAUTAS, anykštėnas:
...„Žmonėms dažnai nesvarbu,
ką kandidatas nuveikęs, kokia jo
reputacija - svarbu, kad jį dažnai
mato, jis malonus, gražiai kalba ar
atrodo“...

2 psl.

3 psl.

Dežavu: vėl varžysis Sigutis Obelevičius
vidmantas.s@anyksta.lt
ir Kęstutis Tubis
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Antrajame Anykščių rajono mero rinkimų ture kovo 17-ąją, kaip ir prieš ketverius metus, varžysis konservatorius, dabartinis rajono vicemeras Sigutis Obelevičius bei visuomeninio komiteto ,,Anykščių krašto labui“ lyderis, teismo sprendimu po STT sulaikymo nuo pareigų nušalintas
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis.
Rajono tarybos rinkimuose mandatus pelnė visos juose dalyvavusios organizacijos. Konservatoriai, socialdemokratai ir K.Tubio komitetas gavo po 5 vietas, ,,valstiečiai“ ir liberalai - po 4, Darbo
partija - 1 mandatą. Mero rinkimų laimėtojas taip pat taps rajono Tarybos nariu ir savo organizacijai pelnys papildomą mandatą.

K.Tubį į antrąjį turą atvedė
,,tėvonija“

Antrajame tiesioginių Anykščių rajono mero rinkimų ture antrą kartą iš eilės varžysis konservatorius, Anykščių rajono vicemeras Sigutis Obelevičius ir visuomeninio komiteto lyderis, nušalintasis
rajono meras Kęstutis Tubis.

4 psl.

Aukos. Viešoji įstaiga ,,Pūkuota svajonė” Anykščiuose ruošiasi
pastatyti aukų dėžutes. Už paaukotus pinigus įstaiga gydys ir
sterililizuos Anykščių rajono benames kates.
Parduotuvė. Anykščių turizmo
ir informacijos centras atidarė
elektroninę parduotuvę.Šioje parduotuvėje galima įsigyti įvairių
anykštietiškų suvenyrų: marškinėlių, puodelių, rašiklių ir netgi
medaus.
Diktantas. Kovo 8-ąją, penktadienį, 11 val. Lietuvoje bus
rašomas Nacionalinis diktantas.
Anykščių rajono savivaldybė
primena, kad tradiciškai diktantą
bus galima rašyti mokyklose, bibliotekose, savivaldybių salėse.
Nacionalinio diktanto konkurso
organizavimo Anykščių rajono
savivaldybėje komisijoje dirbs
buvęs Anykščių technologijos
mokyklos automobilizmo programos dėstytojas, savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas.
Gaisras. Kovo 2 dieną Traupio
seniūnijos Mickūniškių kaime
ugniagesiai gesino degančią pernykštę žolę. Gaisro metu žolė išdegė 50 arų plote.

Trūko Šventosios užtvankos šliuzo trosas

Anykščių rajono mero rinkimuose dalyvavo 51 proc., rajono Tarybos narių rinkimuose - 50,93 proc.
rinkėjų.
Pirmąją vietą mero rinkimuose užėmęs S.Obelevičius surinko
2810 balsų (24,84 proc. nuo dalyvavusių rinkimuose). K.Tubį (2419
balsų 21,38 proc.) jis aplenkė akivaizdžia persvara, o pastarasis
gana toli atitrūko nuo trečiąją vietą
užėmusio liberalo Luko Pakelčio
(1971; 17,42 proc.).
Ketvirtoje vietoje liko socialdemokratas Dainius Žiogelis (1953;
17,26 proc.), penktoje - ,,valstietis“
Dalis Vaiginas (1745; 15,43 proc.),
šeštoje - Darbo partijos kandidatas
Vaidutis Zlatkus (414; 3,66 proc.).
K.Tubį neįtikėtinai palaikė keturių apylinkių - Viešintų, Andrioniškio, Troškūnų ir Svėdasų gyventojai.
Visos šios apylinkės merui laikytinos savomis - Svėdasų seniūnijoje gyvena jo sesuo, pats jis kilęs
nuo Troškūnų, o Viešintų seniūnijoje turi sodybą. Atmetus minėtų
keturių apylinkių balsavimo rezultatus, K.Tubis rinkimuose užimtų
tik ketvirtąją vietą. Jį be šių apylinkių lenkia ir S.Obelevičius, ir
L.Pakeltis ir D.Žiogelis. K.Tubis
taip pat laimėjo ir Dabužių apylinkėje, tačiau ten tik
minimalia persvara.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Pro vieną iš Šventosios užtvankos šliuzų Anykščiuose vakar
vanduo liejosi kunkuliuodamas - trūko užtvankos šliuzo skląstį
laikantis trosas. Ties kavine ,,Basi Basi“ pirmadienį vanduo upėje
nuo srovės stiprumo tiesiog virte virė.
Už užtvankos priežiūrą atsakingas Anykščių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius.
Šio skyriaus vedėjas Virmantas
Velikonis ,,Anykštai“ aiškino, jog
nenutiko nieko neįprasta - trosai
vos ne kiekvienais metais nutrūksta. ,,Laukiame, kol nubėgs vanduo,
kol sumažės srovė, ir tuomet atliksime remontą“, - sakė V.Velikonis.
Jis pasakojo, kad pernai atliktas
panašus užtvankos remontas, per

kurį UAB ,,Kurklių karjeras“ darbuotojai, panaudoję kraną, pakeitė
trosą. Pernykštis remontas Anykščių rajono biudžetui kainavo apie
tris tūkstančius eurų.
Trūkus trosui, pamažu slūgsta
aukščiau užtvankos esantis baseinėlis. Kiek pakilęs upės vanduo
žemiau užtvankos, tačiau net ir
ypač pažeidžiamoje vietoje, ties
vadinamąja ,,gaisrininkų“ sala, vakar potvynio pavojaus nebuvo.

Pro vieną iš užtvankos šliuzų pirmadienį vanduo liejosi
nevaržomai.

KONKREČIAI
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,,Anykščių vyne” - reikšmingi pokyčiai
Akcinė bendrovė ,,MV Group Production”, kuriai priklauso
,,Anykščių vyno” gamykla, pavasarį pasitinka su kardinaliais pokyčiais. Nuo kovo 1 dienos ,,Anykščių vynui”pradėjo vadovauti
nauja gamybos vadovė Liubovė Rebiatnikova. Skelbimų portaluose pasirodė skelbimai, kad pardavinėjamas gamyklos administracinis pastatas Anykščiuose, Dariaus ir Girėno gatvėje.

Penkiaaukštis pastatas pačiame Anykščių miesto centre parduodamas už 199 000 Eur.
Naujoji ,,Anykščių vyno” vadovė L.Rebiatnikova pakeitė iki šiol
gamybos direktoriaus pareigas ėjusį Justiną Kanopą, vadovavusį nuo
2017 metų. L.Rebiatnikova yra įgijusi chemijos inžinerijos magistro
laipsnį ir nuo 2002 metų vadovavo
gamybos procesams gėrimus gaminančiose bendrovėse Lietuvoje
ir Baltarusijoje: „Heineken“, „Re-

chitsapivo“, „Kalnapilio-Tauro“
grupėje. Į vadovės postą buvo
atrinkta konkurso būdu, vykdant
personalo atranką.
Pagrindinis L.Rebiatnikovos
tikslas bus tęsti ,,Anykščių vyno”
gamyklos modernizavimą ir baigti naujų gamybos įrengimų diegimą gamykloje. Kartu siekiama ir
efektyvinti produkcijos gamybos

procesus bei plėsti gėrimų krepšelį, įskaitant ir naujus nealkoholinių
gėrimų gaminius.
Pasirodžiuose spaudos pranešimuose apie pardavinėjamą
,,Anykščių vyno” gamyklos turtą
jos savininkai nieko neužsimena, tačiau skelbimų portaluose
2610,04 kv.m ploto, penkių aukštų
,,Anykščių vyno” gamyklos administracinės paskirties pastatas pirkėjams siūlomas už 199 000 Eur.
Pardavimo skelbimuose nurodoma, kad parduodamas pastatas yra
patogioje miesto vietoje, kuriame
yra įrengtos visos komunikacijos,
jis šildomas iš miesto katilinės.
Pirkėjui taip pat kartu siūlomas ir
prie pastato priskirtas žemės sklypas, nuomojamas iš valstybės.
Parduodamame
,,Anykščių
vyno” gamyklos administraciniame pastate yra daugybė darbo kabinetų, taip pat įrengti darbuotojų
poilsio kambariai. Dalis pastato
yra išnuomota biurams bei viešojo
maitinimo įstaigai.
Tai, kad šį pastatą norima parduoti, kalbos jau buvo pasklidusios tuomet, kai ,,Anykščių vyno”
gamykla priklausė AB ,,Alita”.
Beje, pardavinėjamą ,,Anykščių
vyno” gamyklos administracinį
pastatą jau yra pasirengę ,,padailinti” festivalio ,,Devilstone” orga-

Pražydo snieguolės

spektras
Laiku. Vasarį pensijų laiku sulaukė 99 proc. senjorų, kurioms
jos pristatomos į namus. „Sodros“
teigimu, tai rodo, jog daugiau nei
dvidešimtyje savivaldybių nuo šių
metų pensijas į namus pradėjusioms pristatyti naujoms bendrovėms pavyko sėkmingai sustyguoti
teikiamas paslaugas.

Naujoji ,,Anykščių vyno"
vadovė Liubovė Rebiatnikova iki šiol daugiausia dirbo
su alaus gamybos kompanijomis.
nizatoriai. ,,Anykštai” vienas iš šio
festivalio organizatorių Vaidas Voronavičius sakė, kad su savininkais
bus tariamasi dėl leidimo grafičių
piešiniais išpiešti vieną iš pastato
sienų.
Apie norą piešiniais papuošti
„Anykščių vyno” gamyklą juosiančią tvorą anksčiau yra prakalbę
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos
moksleiviai.

-ANYKŠTA
Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

Vasario 25- ąją, praėjusį pirmadienį, pastebėjau pražydusias
savo snieguoles. Pražydo pirmosios pavasario gėlės - ne saulėkaitoje, bet pusiau šešėlyje, kur paprastai ir mėgsta augti, po
kaštonu.Tiesa, pietinėje namo pusėje.
Praėjusį pavasarį pirmuosius
snieguolių žiedelius nufotografavau kovo 14 – ąją. Pernai trapūs
žiedeliai neįtikėtina tuborgo jėga
brovėsi per postorį ledo sluoksnį
- toks galingas augalo noras gyventi.
Taigi, pavasaris šiemet atėjo beveik trimis savaitėmis anksčiau.

Galanthus nivalis (snieguolė)
simbolizuoja viltį. Kažkur skaičiau, kad išvyti iš Rojaus Adomas
ir Ieva manė, kad žiema niekada
nesibaigs, bet pražydusios snieguolės jiems buvo ženklas, kad
pavasaris galiausiai visuomet nugali žiemą, kaip kad gyvenimas
nugali mirtį.

Snieguolės: pernai - per ledą, šiemet šalia kaštonų.
Autorės nuotr.

Privatūs rėmėjai – dažni Anykščių socialinės globos
socialinės globos namų direktorė Anykščių padovanojo akordeoną bei
namų svečiai
medaus globos namų gyventojams.
J.Gečienė.

„Pradėtas įgyvendinti Anykščių rajono savivaldybės projektas ,,Anykščių rajono Svėdasų senelių globos
namų modernizavimas“. Globos namai yra projekto partneriai ir vykdo
projekto veiklas bendradarbiaudami
su Anykščių rajono savivaldybės investicijų ir projektų valdymo skyriumi. Dėl techninių darbų planuojama,
kad projektas bus įgyvendinamas, o
vidaus patalpų remontas atliktas bei
įrengtos 5 higienos patalpos šalia
gyvenamųjų kambarių su keltuvu į II
aukštą iki 2021 m.”, - praėjusių metų
veiklos ataskaitoje viliasi Anykščių

Valdininkai tik žada, o privatūs
rėmėjai į Anykščių socialinės globos
namus pernai atvyko su konkrečiomis dovanomis.
Utenos kolegijos Slaugos ir burnos priežiūros katedros darbuotojos
kartu su dantų technologijos studijų
programos studentėmis 2018 metais
nemokamai sudėjo dantis ir suteikė
galimybę plačiai šypsotis trims Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialo gyventojams.
Geradarė Ieva Urbonavičiūtė iš
Vilniaus Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialo jauniausiam gyventojui padovanojo dviratį.
Vilniaus universiteto savanorių
grupės vadovas Aivaras Jonyka neatlygintinai Anykščių socialinės globos
namų gyventojams vedė patrauklius
dailės ir judesio terapijos užsiėmimus.
Geradarė Audrutė Meškauskienė iš

Anykščių socialinės globos namai
pernai gavo paramą iš norvegų, kurie
nuo 1998 metų remia globos namus.
Norvegai gyventojams atvežė dovanų: lazdų, rankinių ramentų, higienos
priemonių, elektrinių radiatorių, staliuką ir kita ko.
Taip pat gauta parama iš Prancūzijos Ekologinės organizacijos VALDELIA, kartu su AIMA – funkcinių
lovų, medinių lovų, čiužinių, vežimėlių neįgaliesiems, ramentų ir kitokių
reikmenų.
Vilniaus universiteto Gyvybės
mokslų centro biotechnologijos instituto darbuotojai suteikė paramą –
visiems globos namų gyventojams
padovanojo Kalėdines dovanėles,
organizavo nemokamą renginį „Mobili laboratorija“: gyventojams buvo
padovanotas televizorius, knygos ir
kitos dovanėlės.

ta į negyvenamą sodybą Debeikių
seniūnijos Tilvikų kaime ir pavogti
alkoholiniai gėrimai, smulkūs namų
apyvokos daiktai. Padaryta žala tikslinama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Pažeidėjas. Kovo 1 dieną, apie
14.50 val., Anykščiuose, A. Vienuolio g., patikrinimui sustabdytas
automobilis ,,Fiat Brava”, kurio vairuotojui (g. 1998 m.), gyvenančiam

Andrioniškio seniūnijos Sedeikių
kaime, teismo sprendimu yra uždrausta vairuoti transporto priemones. Įtariamasis po apklausos paleistas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Anykščių socialinės globos namams priklausančiuose Svėdasų
senelių globos namuose žadama pradėti modernizacijos darbus,
tačiau geresnių sąlygų seneliams dar teks palaukti keletą metų.
Kol valdininkai tik žada, Anykščių socialinės globos namams
konkrečiais darbais padeda privatūs rėmėjai.
Anot Anykščių socialinės globos
namų direktorės Jolitos Gečienės,
Svėdasų senelių globos namų filiale,
norint užtikrinti gyventojams geresnes gyvenimo sąlygas, reikalinga pertvarkyti kambarius ir šalia jų įrengti
asmens higienos patalpas – dušus bei
tualetus.
Į šią problemą Anykščių socialinės
globos namai vietos valdžios dėmesį
bandė atkreipti jau ne vienerius metus.
Pernai galų gale pažadėta, kad situacija Svėdasų senelių globos namuose,
kuriuose pernai gyveno 40 senelių,
keisis.

Temidės svarstyklės
Vagystė. Kovo 2 dieną gautas vyro
(g. 1988 m.) pareiškimas, kad įsibrau-
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Nuomonė. Tiesiogiai išrinkti
merai žmonių nenuvylė, tačiau reikėtų keisti sąlygas visuomeniniams
komitetams dalyvauti rinkimuose,
teigia prezidentė. „Savivaldos rinkimuose iškovoti mandatai atspindi žmonių nuotaikas ir nacionalinės
politikos tendencijas. Rinkimai parodė, kad absoliučioje daugumoje
savivaldybių pirmą kartą tiesiogiai
išrinkti merai nenuvylė žmonių –
dauguma jų perrinkti arba su gerais
rezultatais pateko į antrąjį turą“,
– teigiama Dalios Grybauskaitės
komentare.
„Lyderė“. Lietuvos centro partijos (LCP) lyderis Naglis Puteikis teigė, kad šiai politinei jėgai
savivaldos rinkimai buvo ypač sėkmingi, partija ketina toliau plėsti
savo elektoratą ir gerai pasirodyti
ateinančiuose šių ir kitų metų rinkimuose. „Pasirodėme pakankamai
neblogai, turint omenyje, kad prieš
ketverius metus turėjome 8 kartus
mažiau gyventojų atiduotų balsų ir
turėjome tik 3 mandatus. Leiskite
pajuokauti, mes išsprendėme R.
Karbauskio ir G. Landsbergio ginčą, kas laimėjo: kartais ir procentais neabejotina šių rinkimų lyderė
yra Lietuvos centro partija“, – sakė
N. Puteikis.
Dotacija. Kandidatas į Vilniaus
merus antrajame ture Artūras Zuokas džiaugiasi, kad jo vadovaujama
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai),
iškovojusi per 40 mandatų savivaldoje, užsitikrino valstybės finansavimą. Anot jo, tai partijai atvers kelią sėkmingiau dalyvauti būsimuose
rinkimuose. Jis taip pat sakė tikintis
savo pergale antrame rinkimų ture
prieš Remigijų Šimašių.
Mažiau. Per šiuos savivaldos
rinkimus pradėta tris kartus mažiau
ikiteisminių tyrimų nei 2015-aisiais,
sako policijos generalinio komisaro
pavaduotojas Edvardas Šileris. „Turime tris kartus mažiau pradėtų ikiteisminių tyrimų, palyginti su 2015
metais, 11 ikiteisminių tyrimų“, –
pirmadienį per spaudos konferenciją Seime sakė E. Šileris.
Siūlymas. Premjeras Saulius
Skvernelis pareiškė žadantis pasiūlyti Baltarusijos valdžiai didžiąją dalį statomos Astravo AE
infrastruktūros, įskaitant tinklus ir
elektros generavimo įrangą, išnaudoti dujomis kūrenamai elektrinei
įrengti.
Vizitas. Premjeras Saulius Skvernelis pirmadienį išvyko į Airiją, kur
susitiks su šios šalies premjeru Leo
Varadkaru, vietos lietuvių bendruomene. Pagrindinė vizito tema
turėtų būti „Brexit'as. Vyriausybės
kanclerio pirmasis pavaduotojas
Deividas Matulionis BNS sakė,
kad bus siekiama išsiaiškinti Airijos pozicijas diskutuojant dėl vadinamojo „backstop“ mechanizmo,
numatančio, jog po „Brexit'o“ neatsiras fizinė siena tarp Šiaurės Airijos ir Airijos.

-BNS
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O kad kas sugrąžintų visus išleistus litus…
Europarlamentaras Rolandas Paksas, taip pat kandidatas į šalies Prezidentus Arvydas Juozaitis
prakalbo apie tai, kad Lietuvai reikia susigrąžinti litą. Ką manote apie tokius siūlymus susigrąžinti
buvusią valiutą? Ar tikite, kad eurus iškeitę į litus gyventume geriau?
Po laiko: „Dabar jau post factum,
po laiko viskas. Nei Juozaitis, nei
Antanaitis su kokiu nors Petraičiu
lito nebeatkurs. Toli nuvažiavom.
Reikia teisti euro įvedimo iniciatorius, kurie plojo rankom,. agitavo,
gyrė eurą, ramino visus, kad niekas
nebrangs. Tegu tie apgavikai dabar
atgailauja ir tautai paaiškina. Matyt, jiems buvo naudinga mulkinti
tautą.”
Leonas Alesionka: „Buvau tuo
seimo nariu, kuris balsavo už lito
įvedimą vietoje laikinųjų ,,vagnorkių”. Ir džiaugiausi, ir didžiavausi.
Nesipriešinau Euro įvedimui, nes iš
tiesų yra daug pliusų jį turint piniginėje. Ar grąžinus atgal litą (lenkai
tebeturi zlotą, bulgarai - levą, britai
- svarą) man gyvenimas pagerėtų?
Ne! Jį pablogino ne euras, o 3,45
karto įžūliai išaugę kainos. Ar grąžinus litą jos sumažėtų tuos 3,45
karto? Ne! Toks įspūdis, kad kažkas ėmė ir sumažino mano pensiją,
jūsų algas tuos prakeiktus 3,45 karto. Ėmė ir apiplėšė. Ir dar visi - ir
prezidentė, ir premjeras, ir Seimo
vadai - apsimeta, kad jie nemato
ir nesupranta, kokia niekšybė piliečiams padaryta. Ir neva jie bejėgiai

komentarai

ką nors padaryti. Kad žmonės neitų
prie valdžios taip, kaip eina ,,Geltonosios liemenės” Prancūzijoje, juos
įžūliausiai propagandistai gąsdino
tuoj tuoj pulsiančia Rusija ir vos ne
dangumi, užgriūsiančiu ant Lietuvos
uodegos.
Man ne lito atgal reikia! Koks
skirtumas kaip atrodys popierėlis piniginėje? Man reikia, kad arba 3,45
karto padidintų mano pensiją (Jūsų
pašalpas, algas), arba gražintų kainas
į lito laikų lygį. Tik tiek. Juk apgavo
valdžia mus su tuo euru. Vos neparašiau , kad ES mus apvogė...”
Svajonė: „Būčiau laimingas, jei
kas sugrąžintų visus litus, kuriuos
esu išleidęs, ir dar metus, kuriuos
nugyvenau.”
Ei, anykštėnai!: „Kol jūs čia
draskotės dėl rinkimų ir filosofuojate apie litą, ,,Viena didžiausių
Baltijos šalyse medienos bei baldų
gamybos grupių - Vakarų medienos
grupė (VMG) Akmenės laisvojoje
ekonominėje zonoje (LEZ) statomoje medienos drožlių plokščių
gamykloje - žada samdyti vietos
gyventojus bei emigrantus. Pasak
VMG vadovo ir akcininko Sigito

Paulausko, Akmenės gamykloje per
5 metus bus sukurta apie 1 tūkst.
naujų darbo vietų.”
LEIDŽIU PAVYDĖTI! “
Taigi: „Pirmiausia Paksui, kaip
žinomam politikui (nes tik žinomus
politikus žmonės girdi, (nežinomas
žmogus kiek nori gali gatvėje šūkauti, niekas į jį nekreips dėmesio,
pasižiūrės ir praeis pro šalį abejingu
veidu, žmonėms reikia autoritetų,
tik juos jie išgirsta ir suvokia, ką jie
sako), reikėjo pasistengti padaryti,
kad nacionalinė valiuta nebūtų sunaikinta. Pakelti Lietuvos žmones
iš abejingumo, kad jie pasipriešintų
nacionalinių pinigų, apie kuriuos
kalbėjo mūsų seneliai, tėvai, ir kurių įvedimo taip laukėme, nes tai
reiškė mūsų valstybės nepriklausomybę, sunaikinimui. Dabar jau po
laiko kalbėti apie litus, reikia skaičiuoti - ar naudinga būtų vėl sugrąžinti litus, ar nebūtų nuostolių tiek
valstybei, tiek gyventojams.
Nacionalinę valiutą sugrąžinčiau
nė dėl to, kad geriau gyvenčiau, bet
dėl to, kad kiekviena nepriklausoma valstybė turi savo nacionalinę
valiutą, ir, žinoma, savo nepriklausomą finansinę sistemą.”

jums aiškins, kad tai yra gerai. Visi
mini Lenkiją, ten prekybos centrai
užima tik 20 proc rinkos, daugybė
žaidėjų ir aštri konkurencija. Galiu
nuraminti: kainos kils dar labiau,
nes maximų, iki, norfų rinkos dalis
nemažės, o tik didės kartu su jų apetitais. Velniai žino, ką veikia konkurencijos tarnyba, apsimesdama, kad
čia viskas tvarkoje. Tad galite turėti
ką norite, eurus, svarus, šekelius ar
rublius, niekas nuo to neatpigs, kol
bus tokia prekybcentrių koncentracija. Tas pats galioja ir vaistinėms.
Galite baigti diskusiją, nes priežasčių ieškote ten, kur jų nėra.”
(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.

Fenomenas - meras funkcijų vykdyti negali, bet už jį balsuota

Kovą 3-iąją vykusiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose Anykščių rajone prie balsadėžių
atėjo 51 proc. rinkimų teisę turinčių žmonių. Savivaldybių tarybų rinkimus mūsų rajone laimėjo
konservatoriai, o dėl mero posto kovo 17-ąją varžysis dabar laikinai mero pareigas einantis Sigutis
Obelevičius, gavęs 2810 balsų ir kyšininkavimu įtariamas, laikinai nuo mero pareigų nušalintas
Kęstutis Tubis, kurį palaikė 2419 Anykščių rajono rinkėjų.
„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip jie vertina pirmojo rinkimų turo rezultatus? Ar išsipildė jų
prognozės? Kokią rajono politinę ateitį jie matą? Ir pagaliau kaip pašnekovai reagavo į faktą, kad
meras, kuriam šiuo metu draudžiama patekti net į savivaldybės pastatą (išskyrus dalyvavimą Tarybos posėdžiuose), iškopė į antrą rinkimų turą?

Mero „daina
sudainuota“

Romaldas
anykštėnas:

Ekonomistas: „Garantuoja, kad
čia 99 proc komentatorių nieko
nėra girdėję apie terminus oligopolija, rinkos koncentracija, ir niekaip
negali suvesti priežasčių. Tokiems
į pagalbą ateina politiniai lavonai
paksai, kurie gali paaiškint, jog ir
dėl skaudančių sąnarių kaltas euras. Kainų kilimo priežastis labai
paprasta. Praktiškai visuose Lietuvos miestuose didieji prekybos
centrai užima daugiau nei 80 proc
rinkos. Keli stambūs žaidėjai nėra
suinteresuoti kainų mažinimu, nes
kam mažinti, nes kartu visi nukentėsime, konkurencijos vis tiek nėra,
turim oligopoliją, ir visi laisvieji
rinkos institutai, mačiuliai, šilėnai

GIŽINSKAS,

- Panašių rezultatų ir tikėjausi.
Atspėjau ir kiek mano partija (R.
Gižinskas yra Lietuvos socialdemokratų partijos narys – red.past.)
gaus mandatų Taryboje. Vertinant
visos Lietuvos mastu, socialdemokratai pasirodė tikrai neblogai,
aišku, problemų yra didžiuosiuose
miestuose, bet tai jau įsisenėjusios
bėdos.
Anykščiuose sudaryti koaliciją
užteks trijų partijų ir protingiausia,
manyčiau, jog kartu dirbtų konservatoriai, socialdemokratai ir libe-

ralai. „Gandragalvių“ partija kartu
su Antanu Baura ir Daliumi Vaiginu Anykščiuose patyrė fiasko. Bet
ir visoje Lietuvoje jiems nepasisekė. Kaip greitai atsirado politinėje
padangėje, taip, mano manymu, ši
partija ir pasitrauks iš jos. Juk jiem
tik viską griauti – ir Anykščiuose,
dar net nelaimėję rinkimų, jie jau
buvo susiruošę griauti užtvanką.
Kalbant apie artėjančius prezidento rinkimus, manau, neblogai turėtų pasirodyti Vytenis Andriukaitis kuris, gal ir nelaimės rinkimų,
bent jau nuims balsus nuo Sauliaus
Skvernelio.
Antrajame merų rinkimų ture,
net neabejoju, kad laimės Sigutis Obelevičius, o Kęstučio Tubio
daina jau yra sudainuota. Labai
manęs nenustebino faktas, kad K.
Tubis išėjo į antrą turą, tai buvo
galima prognozuoti, bet melagis
negali vadovauti rajonui. Aš pats
visai atsitiktinai prie miesto pirties buvau sutikęs K. Tubį, kuris
vos pasisveikinęs man pasakė:
„Aš nieko nepadariau...“ jeigu jau
man, vienam didžiausių savo oponentų jis pradeda aiškintis, tai ką
jau bekalbėti...

Rinkimai atrodė
nykiai

labai daug nežinomųjų.
Ar nenuvylė „valstiečių“ rezultatai? Aš manau, kad ką pasėji, tą ir
gauni. Darau išvadą, kad į rinkimus
reikia eiti pakankamai agresyviai, o
„valstiečiai“ niekada agresyvumu
nepasižymėjo. Todėl turim tai, ką
turim...
Aš manau, kad didelė bėda yra
tai, jog žmonės Lietuvoje mažai domisi kasdieniu politiniu gyvenimu.
Žmonės labai dažnai neturi tvirtos
nuomonės, rinkdami valdžią pasiduoda populizmui, o ne tvirtoms
moralinėms vertybėms.
Antrajame rinkimų ture būtinai
dalyvausiu ir visus raginčiau tai
daryti. Tik pilietinis aktyvumas ir
savimonė gali padėti ateiti į valdžią
sąžiningiems bei doriems žmonėms.

Rezultatams
pakenkė ir
vidinė kova
Arvydas MAČIULIS, buvęs
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas į rajono tarybą, kelių kadencijų Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys:
- Labai apibendrintai pasakysiu –
šie rinkimai atrodo labai nykiai. O
nykiai viskuo – ir žmonių dalyvavimu, ir žmonių padarytais sprendimais. Kai kurie jų prasilenkia su
elementariomis moralės normomis
ir sąžine. Taip, šitaip kalbėdamas
turiu galvoje ir nuo pareigų nušalinto mero Kęstučio Tubio patekimą į
antrąjį rinkimų turą...
Kol kas nedrįsčiau prognozuoti ar imti bent preliminariai dėlioti
galimos rajono valdančiosios koalicijos, nes dar šioje situacijoje dar

Juozas RATAUTAS, anykštėnas:
- Panašių rinkimų rezultatų tikėjaus. Gal tik K. Tubio rinkimų komitetas „Anykščių krašto labui“ pra-

lenkė visus lūkesčius. Net loštelėjau
atgal pamatęs, kad D. Vaičiūnas, kuris socialiniuose tinkluose puldinėjo
žmones, rašinėjo komentarus už kitus asmenis, yra nepakantus kitokiai
nuomonei, padarė tokį reveransą - iš
50 vietos pašokęs į 9 poziciją. Tai pavyzdys, kad rinkėjai dažnai vertina
ne kompetenciją ar ryžtą dirbti žmonėms, o visai kitką. Antras pastebėjimas- žmonėms dažnai nesvarbu, ką
kandidatas nuveikęs, kokia jo reputacija- svarbu, kad jį dažnai mato, jis
malonus, gražiai kalba ar atrodo...
Sakykim, meras K. Tubis yra nušalintas nuo pareigų, jis negali vykdyti
savo funkcijų ir nežinia, kada galės,
tačiau už jį gana aktyviai balsuojama. Toks fenomenas yra ne tik pas
mus. Matant rinkimų rezultatus nuvilia ir tai, kad tradicinės partijos
nesulaukia deramo palaikymo, o vos
įkurtas komitetas, kuris neturi jokios
ideologijos, jokio įdirbio, staiga šauna aukštyn. Tai rodo mūsų brandos
lygmenį. Kita vertus, partijos Anykščiuose labai neaktyvios, nemoka
reklamuoti save, parodyti savo privalumus, pliusus prieš konkurentus.
Mes matom tik partijų lyderius, dar
vieną kitą šalia esantį politiką, o toliau - tuštuma. Dar vienas pastebėjimas - ne visai vykusiai buvo sudaryti
kai kurių partijų kandidatų į rajono
tarybą sąrašai, neišgryninti partijų
ir kandidatų privalumai. Matyt, tam
pakenkė vidinė kova partijose.
Permainų prieš kiekvienus rinkimus laukiame ir tikimės geresnio
gyvenimo. Todėl antrame rinkimų
ture turim labai atsakingai pasverti
abiejų pretendentų į merus galimybes, norus ir pasiryžimą dirbti žmonėms. Ne krašto labui, ne regionui ir
ne turistams, o anykštėnams. Keturi
metai pakankamai ilgas laiko tarpas,
kad jį būtų galima lengvabūdiškai
nurašyti.

-ANYKŠTA
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Dežavu: vėl varžysis Sigutis Obelevičius
ir Kęstutis Tubis

77-erių mokytoja, buvusi
A.Baranausko pagrindinės
mokyklos direktorė, konservatorė Ona Repečkienė bus
vyriausia šios kadencijos rajono Tarybos narė.
(Atkelta iš 1 psl.)
S.Obelevičius pergalę šventė 11oje balsavimo apylinkių, L.Pakeltis 6-iose, D.Žiogelis - 9-iose, ,,valstietis“ D.Vaiginas laimėjo vienintelėje
Burbiškio rinkimų apylinkėje.
Anykščių mieste buvo du rinkimų fovoritai - L.Pakeltis laimėjo
Senamiesčio, Janydžių ir Liudiškių
apylinkėse ir mieste surinko 1120
balsų. S.Obelevičius buvo pirmas
Ažupiečių apylinkėje (iš viso mieste jis surinko 1101 balsą). L.Pakeltį
sužlugdė Anykščių rajonas. Jis 31
rajono apylinkėje surinko vos 851
balsą ir aplenkė vienintelį varžovą ,,darbietį“ V. Zlatkų.
Trys pranoko partijas, trys
joms nusileido
Konservatorius S.Obelevičius,
komiteto lyderis K.Tubis bei liberalas L.Pakeltis surinko daugiau
balsų nei jų atstovaujami politiniai
dariniai. Kiti trys kandidatai neakivaizdinę kovą prieš savo partijas
pralaimėjo.
Procentai palyginimui: S. Obelevičius - 24,84 proc. TS LKD 21,38; K.Tubis - 21,38, komitetas
- 18,43; L.Pakeltis - 17,42; liberalų
sąjūdis - 15,27; D.Žiogelis - 17,26,
LSDP - 18,65; D.Vaiginas - 15,43,
,,valstiečiai“ - 17,79; V.Zlatkus 3,66, ,,darbiečiai“ - 4,91. Taigi,
S.Obelevičiaus pliusas prieš partiją - 3,46 proc., K.Tubio - 2,95,
L.Pakelčio - 2,15. D.Žiogelio minusas, palyginti su partijos rezultatu
- 1,39, D.Vaigino - 2,36, V.Zlatkaus
- 1,25.
Viena iš keistesnių tendencijų ta,
jog D.Vaiginas ne tik rajone, bet ir
Anykščių mieste surinko mažiau
balsų nei ,,valstiečiai“. Partija mieste pelnė 803 balsus, D.Vaiginas
750. Bent jau iki rinkimų buvo tikėtasi, kad buvęs ligoninės vadovas
galėtų būti savotišku ,,valstiečių“
koziriu Anykščių miesto rinkimų
apylinkėse.
Priminsime, jog 2015-aisiais
pirmajame Anykščių rajono mero
rinkimų ture K.Tubis surinko 24,01
proc, S.Obelevičius - 23,15 proc.
balsų. Antrajame ture K.Tubis pelnė 53,66 proc. rinkėjų simpatijas,
S.Obelevičius - 45,17 proc.
Taryboje - aštuoni naujokai
Konservatoriams

2019-2023

Anykščių rajono ligoninės
chirurgas Giedrius Klimkevičius į Anykščių rajono tarybą
išrinktas devintąjį kartą. Jis į
rajono Tarybą renkamas nuo
pat 1990-ųjų. G.Klimkevičius
yra nepartinis, tačiau į Tarybą visuomet eina su ta pačia
– konservatorių - partija.
metų kadencijos Anykščių rajono taryboje atstovaus S.Obelevičius (691
reitingo balsas), verslininkė Gabrielė Griauzdaitė Patumsienė (644),
gydytojas Giedrius Klimkevičius
(504), mokytoja pensininkė Ona
Repečkienė (385) ir gydytoja Dalia
Kazlauskienė. (372). Visas konservatorių penketukas nėra rajono Tarybos naujokai, o G.Klimkevičius
- savotiškas Anykščių politikos
simbolis. Jis rajono Taryboje be
pertraukų dirba nuo pat 1990-ųjų.
Gydytojas konservatorių sąraše per
reitingavimą iš 6-osios vietos pakilo
į 3-iąją. 28-erių G.Griauzdaitė Patumsienė antrą kadenciją iš eilės bus
jauniausia Anykščių rajono tarybos
narė, o jos partijos kolegė, 77-erių
O.Repečkienė taps vyriausia šios
kadencijos Tarybos deputatė.
Socialdemokratams rajono Taryboje atstovaus Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
viršininkas D.Žiogelis (592), gy-

dytojas Kęstutis Jacunskas (493),
A.Vienuolio progimnazijos direktorės pavaduotojas Egidijus Šilaika
(419), verslininkas Donatas Krikštaponis (314) ir pensininkas Juozas
Juknius (302). Pastarasis iš 12 vietos pakilo į 5-ąją, o D.Krikštaponis
iš 8-osios - į 4-ąją.
K.Tubio komiteto ,,Anykščių
krašto labui“ lyderis K.Tubis surinko 679 reitingo balsus. Į rajono
tarybą pateks ir jo bendražygiai:
savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka (417),
iš 5-osios pozicijos pakilęs į 2-ąją,
administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas (370;
iš 13 vt. pakilo į 3-iąją), gydytoja
Rita Juodiškienė (358) ir mokytoja
Dangira Nefienė (308).
Iš ,,valstiečių“ į Anykščių rajono tarybą išrinkti D.Vaiginas (403),
verslininkas Kazys Šapoka (370;
iš 7 vietos pakilo į 2-ąją), ūkininkas
Raimondas Balsys (362) bei verslininkas Vygantas Šližys (292; iš 12
vietos pakilo į 4-ąją).
Liberalų sąraše buvusi savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršulytė (646) aplenkė partijos
kandidatą į merus L.Pakeltį (562).
Trečiąją vietą užėmė verslininkas
Mindaugas Sargūnas (528). Į rajono
tarybą taip pat pateks ir VšĮ ,,Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ vadybininkas Saulius Rasalas (438).
Darbo partijai rajono Taryboje atstovaus buvęs Seimo narys Ričardas
Sargūnas (134).
Jeigu meru bus išrinktas
S.Obelevičius, jis į Tarybą ,,atsives“
šeštąją vietą po reitingavimo užėmusią verslininkę Ritą Kripaitienę, jei
laimės K.Tubis, į Tarybą ateis režisierius Jonas Buziliauskas.
Tarp konservatorių ir socialdemokratų deputatų nėra rajono tarybos
naujokų, o iš K.Tubio komandos tik
jis pats yra dirbęs Taryboje, trys iš keturių ,,valstiečių“ Tarybos narių taip
pat niekad nebuvo rajono valdžioje.
Tarybos nare nėra buvusi ir liberalė
V.Veršulytė. Net 5 iš 24 išrinktų rajono tarybos narių - gydytojai.

Rajono valdančiosios koalicijos
iš dviejų partnerių suklijuoti nepavyks, reikės bent trijų politinių
darinių. Rinkimų naktį ,,Anykštos“ paklaustas, kokie jo galimos
valdančiosios koalicijos prioritetai, S.Obelevičius sakė: ,,Jei visi
po penkias vietas - nežinau nė ką
šnekėti. Dviejų žaidėjų neužtenka,
reikės mažiausiai trijų. O kai reikia trijų, pats vienas nieko negali
spręsti, mažiausiai su dar vienu turi
šnekėtis apie trečiąjį. Situacija pati
bjauriausia, kokią tik buvo galima
prognozuoti“, - ,,Anykštai“ kalbėjo
S.Obelevičius.
Trys opozicinės partijos - socialdemokratai, ,,valstiečiai“ ir liberalai
kartu iškovojo 13 mandatų rajono
Taryboje. Panašu, kad bent kol kas
šis trejetas ketina laikytis kartu.
Liberalas L.Pakeltis pirmadienį
,,Anykštai“ sakė, jog kol kas neaišku, ar liberalai antrajame ture rems
S.Obelevičių. ,,Žinau tik viena, kad
tikrai neremsime K.Tubio“, - tvirtino L.Pakeltis.
Pozicijos dėl laikysenos antrajame mero rinkimų ture pirmadienį
nebuvo priėmę ir ,,valstiečiai“ bei
socialdemokratai. Pirmadienio vakarą liberalų, ,,valstiečių“ ir socialdemokratų atstovai planavo susitikti
ir aptarti, kaip elgtis artimiausiomis
savaitėmis.
Panašu, kad liberalai, ,,valstiečiai“
ir socialdemokratai (garsiai ar tyliai) vis tiek rems S.Obelevičių, o ne
K.Tubį. O dabartinio mero sėkmės
atveju, pirmuoju K.Tubio prioritetu
formuojant rajono valdančiąją koaliciją greičiausiai taps ne kas kitas, o
dabartinio jo varžovo antrajame ture
S.Obelevičiaus vadovaujami Anykščių konservatoriai.
STT ,,paženklintus“ merus
rinkėjai mėgsta
Net 19-oje šalies savivaldybių
antrasis merų rinkimų turas nebe-

Anykščių rajono tarybos rinkimų rezultatai

Anykščių rajono mero rinkimų rezultatai
S.Obelevičius K.Tubis L.Pakeltis D.Žiogelis D.Vaiginas V.Zlatkus
Senamiesčio
350
283
Janydžių
183
154
240
Ažupiečių
186
Liudiškių
328
238
Anykščių
miestas
1101
861
Piktagalio
36
51
Ažuožerių
62
61
125
Elmos
91
Burbiškio
60
43
Šlavėnų
35
31
145
Debeikių
60
45
Leliūnų
39
103
Kavarsko
74
21
Dabužių
20
Janušavos
41
29
Svirnai
15
20
31
Šerių
5
35
Šovenių
10
Kurklių
42
32
Kurklių II
21
17
Staškūniškio
36
25
Katlėrių
24
5
Skiemonių
47
33
Mačionių
24
8
Aulelių
43
38
224
Svėdasų
100
Vaitkūnų
25
46
178
Troškūnų
109
25
Vašuokėnų
10
59
Surdegio
12
25
Nausodės
22
Raguvėlės
37
27
69
Levaniškių
19
165
Traupio
33
129
Andrioniškio
43
162
Viešintų
65
Anykščių rajonas be miesto
1709
1558
Anykščių rajonas
2810
2419
Procentais nuo dalyvavusių rinkimuose
24,84
21,38

Valdančiajai daugumai
reikės mažiausiai trijų

vyks - merai išrinkti per pirmąjį
turą. Korupcijos skandalo dalyvis,
Druskininkų rajono meras Ričardas Malinauskas tiesiog šluote nušlavė varžovus - mero rinkimuose
jis surinko per 70 proc. balsų, o jo
visuomeninis komitetas pelnė net
17 iš 24 Druskininkų savivaldybės
tarybos deputatų mandatų.
Į antrąjį rinkimų turą pirmuoju
numeriu pateko įtariamuoju korupcijos byloje esantis Panevėžio miesto meras, visuomeninio komiteto
lyderis Rytis Mykolas Račkauskas.
Rinkėjai palankiai įvertino ir į korupcijos skandalus įsipainiojusius
Utenos bei Visagino merus Alvydą
Katiną ir Dalią Štraupaitę.
Tiesa, socialdemokratui A. Katinui 2015-aisiais rinkimus laimėjus
jau pirmajame ture, šį kartą prireikė antrojo turo. Jis surinko 42 proc.
balsų ir antrajame ture varžysis su
visuomeninio komiteto atstovu
Marijumi Kaukėnu (23 proc.). Visagine Lietuvos laisvės sąjungos
(liberalai) atstovė D.Štraupaitė
antrajame rinkimų ture varžysis
su ,,valstiečiu“ Erland Galaguz.
Šie abu politikai bei trečiuoju likęs
olimpinis vicečempionas Jevgenij
Šuklin surinko panašiai rinkėjų
balsų - 25-27 proc.
Netikėtai antrojo mero rinkimų
turo prireikė Ignalinoje. ,,Valstietis“, dabartinis meras Henrikas
Šiaudinis surinko 43 proc. balsų ir
antrajame ture varžysis su socialdemokratu Justu Rasiku ( 30 proc.).
Zarasų rajone į antrąjį mero rinkimų turą iškopė socialdemokratas
Nikolajus Gusevas (23 proc.) bei
liberalas Kęstutis Stankevičius (20
proc.). 20 šios savivaldybės Tarybos mandatų padalyta į aštuonias
dalis - keturioms partijoms ir keturiems visuomeniniams komitetams.
Molėtų rajone į antrąjį mero rinkimų ratą pateko konservatorius
Saulius Jauneika (40 proc.) ir buvęs
konservatorius, visuomeninio komiteto lyderis Mindaugas Kildišius
(29 proc.).
Visi rinkimų rezultatai preliminarūs. Vyriausioji rinkimų komisija
rinkimų rezultatus tvirtins tik šios
savaitės pabaigoje.
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TS-LKD LSDP K.Tubio komitetas LVŽS
357
Senamiesčio
252
Janydžių
162
150
218
Ažupiečių
128
Liudiškių
295
233
Anykščių
miestas
1032
763
Piktagalio
35
36
Ažuožerių
51
45
Elmos
120
59
Burbiškio
56
47
Šlavėnų
31
46
123
Debeikių
71
Leliūnų
42
35
88
Kavarsko
78
20
Dabužių
17
55
Janušavos
31
39
Svirnai
15
34
Šerių
19
29
Šovenių
12
92
Kurklių
44
94
Kurklių II
21
45
Staškūniškio
34
53
Katlėrių
19
Skiemonių
42
43
67
Mačionių
21
39
Aulelių
34
Svėdasų
71
69
Vaitkūnų
23
6
Troškūnų
89
60
Vašuokėnų
15
14
Surdegio
44
11
29
Nausodės
14
61
Raguvėlės
24
53
Levaniškių
33
123
Traupio
33
Andrioniškio
46
19
Viešintų
57
46
Anykščių rajonas be miesto
1434
1388
Anykščių rajonas
2466
2151
Procentais nuo dalyvavusių rinkimuose
21,38
18,65

LRLS

DP
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1249

745

413
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SKELBIMAI

2019 m. kovo 5 d.

Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą
Vykdomi elektroniniai aukcionai, aukciono dalyviams internetu registruojantis VĮ Registrų
centro administruojamoje svetainėje http://www.evarzytynes.
lt/.
1. butas/patalpa-butas Nr. 5, unikalus Nr. 3490-0008-0017:0005,
pastatas, kuriame yra butas pažymėtas indeksu 1A1m, bendras
buto plotas – 26,81 kv. m, pastato, sienos rąstų, stogas šlaitinis,
vieno aukšto, buto būklė – avarinė, statybos metai – 1900, 1/6
kitų statinių (inžinerinių) - kiemo
statinių (šulinys) unikalus Nr.
3490-0008-0028, statybos metai
– 1959, Kreivoji g. 7-5, Smėlynės
k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.
214/1975 dalis (0,0214 ha) žemės
sklypo nuomojama (unikalus Nr.
4400-4519-9960, kadastrinis Nr.
3410/0001:730 Aukštakalnio k.
v.), Kreivoji g. 7, Smėlynės k.,
Troškūnų sen., Anykščių r. sav.
Žemės sklypo nuomos terminas –
6 (šešeri) metai. Sprendimas dėl
žemės sklypo dalies nuomos termino priimtas atsižvelgiant į tai,
kad minėtas žemės sklypas patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Troškūnų dvaro sodybos
(unikalus kodas – 70) teritoriją.
Žemės sklypo dalies nuomos terminas nustatytas atsižvelgiant į
ekonomiškai pagrįstą pastato-gyvenamojo namo (unikalus numeris 3490-0008-0017) naudojimo
trukmę.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir
apsaugos zonos; II – kelių apsaugos zonos; XXIX – paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos
juostos. Žemės sklypo pagrindinė
naudojimo paskirtis – konservacinė; naudojimo būdas – kultūros
paveldo objektų žemės sklypai.
Turto naudojimo sąlyga: nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje
(jų apsaugos zonoje). Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių
jo teritorijoje statybos (remonto,
rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymu bei kitais teisės
aktais. Pradinė turto kaina – 203
Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 133 Eur; žemės sklypo
parengimo išlaidos – 70 Eur. Pradinė bendra turto ir žemės sklypo
pardavimo kaina – 214 Eur, iš jų:
turto pradinė pardavimo kaina –
203 Eur; žemės sklypo pardavimo
kaina metiniam žemės sklypo nuomos mokesčiui apskaičiuoti – 11
Eur. Kainos didinimo intervalas
– 20 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur.
Aukciono dalyvio garantinio įnašo
dydis – 20 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2019-04-02, 00.00
val., pabaiga 2019-04-03, 23.59
val. Aukciono pradžia – 2019-0408, 09.00 val., pabaiga 2019-0411 13.59 val. Turto apžiūros laikas
2019-03-25.
2. butas/patalpa-butas Nr. 6 (unikalus Nr. 3490-0008-0017:0006),
pastatas, kuriame yra butas, pažymėtas indeksu 1A1m, bendras
buto plotas – 26,59 kv. m, pastato,
kuriame yra butas, sienos rąstų,
stogas šlaitinis, vieno aukšto, buto
būklė – avarinė, statybos metai –
1900, su priklausiniais: 1/6 kitų
statinių (inžinerinių)-kiemo statinių (šulinys) unikalus Nr. 3490-

0008-0028, statybos metai – 1959,
Kreivoji g. 7-6, Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav..
212/1975 dalis (0,0212 ha)
žemės sklypo (unikalus Nr.
4400-4519-9960, kadastrinis Nr.
3410/0001:730 Aukštakalnio k.
v.), Kreivoji g. 7, Smėlynės k.,
Troškūnų sen., Anykščių r. sav.
Žemės sklypo nuomos terminas –
6 (šešeri) metai. Sprendimas dėl
žemės sklypo dalies nuomos termino priimtas atsižvelgiant į tai,
kad minėtas žemės sklypas patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Troškūnų dvaro sodybos
(unikalus kodas – 70) teritoriją.
Žemės sklypo dalies nuomos terminas nustatytas atsižvelgiant į
ekonomiškai pagrįstą pastato-gyvenamojo namo (unikalus numeris 3490-0008-0017) naudojimo
trukmę.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir
apsaugos zonos; II – kelių apsaugos zonos; XXIX – paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos
juostos. Žemės sklypo pagrindinė
naudojimo paskirtis – konservacinė; naudojimo būdas – kultūros
paveldo objektų žemės sklypai.
Turto naudojimo sąlyga: nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje
(jų apsaugos zonoje). Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių
jo teritorijoje statybos (remonto,
rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymu bei kitais teisės
aktais. Pradinė turto kaina – 201
Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 131 Eur; žemės sklypo
parengimo išlaidos – 70 Eur. Pradinė bendra turto ir žemės sklypo
pardavimo kaina – 212 Eur, iš jų:
turto pradinė pardavimo kaina –
201 Eur; žemės sklypo pardavimo
kaina metiniam žemės sklypo nuomos mokesčiui apskaičiuoti – 11
Eur. Kainos didinimo intervalas
– 20 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur.
Aukciono dalyvio garantinio įnašo
dydis – 20 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2019-04-02, 00.00
val., pabaiga 2019-04-03, 23.59
val. Aukciono pradžia – 2019-0408, 09.00 val., pabaiga 2019-0411 13.59 val. Turto apžiūros laikas
2019-03-25.
3. pastatas-daržinė, unikalus Nr.
3497-2005-8028,
pažymėjimas
plane 2I1ž, paskirtis – pagalbinio
ūkio, sienos medis su karkasu,
aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 24,80 kv. m, statybos metai
– 1972; pastatas-tvartas, unikalus
Nr. 3497-2005-8030, pažymėjimas
plane 3I1p, paskirtis – pagalbinio
ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius
– 1, užstatytas plotas – 50,53 kv.
m, statybos metai – 1972; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr.
3497-2005-8040,
pažymėjimas
plane 4I1p, paskirtis – pagalbinio
ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius
– 1, užstatytas plotas – 5,52 kv.
m, statybos metai – 1972; 0,0621
ha žemės sklypas, kadastro Nr.
3426/0002:517, unikalus Nr. 44001231-0010, Žvejų g. 13A, Elmininkų k., Anykščių sen., Anykščių
r. sav.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: VI – elektros
linijų apsaugos zonos; XXI – žemės sklypai, kuriuose įrengtos

valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo
paskirtis – žemės ūkio; naudojimo
būdas – kiti žemės ūkio paskirties
žemės sklypai. Aukciono laimėtojas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės
įsigijimo įstatymo 7 straipsnio 3
dalimi, iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo privalės pateikti
Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos išduotą
sutikimą įsigyti aukcione parduotą
žemės ūkio paskirties sklypą. Bendra turto pradinė pardavimo kaina – 440 Eur, iš jų: turto pradinė
pardavimo kaina – 350 Eur; žemės
sklypo pradinė pardavimo kaina –
90 Eur. Kainos didinimo intervalas
– 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur.
Aukciono dalyvio garantinio įnašo
dydis – 44 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2019-04-02, 00.00
val., pabaiga 2019-04-03, 23.59
val. Aukciono pradžia – 2019-0408, 09.00 val., pabaiga 2019-0411 13.59 val. Turto apžiūros laikas
2019-03-12.
4. pastato-gyvenamojo namo
dalis (45/100), unikalus Nr. 34966004-2010, pažymėjimas plane
1A1p, bendras pastato dalies plotas
– 34,43 kv. m, sienos plytų, stogas
šlaitinis, vieno aukšto, būklė – avarinė, statybos metai – 1966; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr.
3496-6004-2020, statybos metai –
1966, pažymėjimas plane 2I1ž, vieno aukšto, sienos lentų, užstatytas
plotas – 28,00 kv. m, pastatas-tvartas, unikalus Nr. 3496-6004-2031,
statybos metai – 1966, pažymėjimas plane 3I1p, vieno aukšto,
sienos mūrinės, užstatytas plotas
50,00 kv. m ir ½ kitų inžinerinių
statinių-kiemo statinių, unikalus
Nr. 3496-6004-2097, aprašymas
tualetas-v1 ir tualetas-v2, statybos
metai – 1966, su 1125/2500 dalimi
(0,1125 ha) žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-4429-0842, kadastrinis Nr. 3416/0001:158 Burbiškio
k. v.), Pagraužių g. 2A, Burbiškio
k., Anykščių sen., Anykščių r.
sav.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; II – kelių apsaugos
zonos; VI – elektros linijų apsaugos zonos; XXXIV – nacionaliniai
ir regioniniai parkai. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis
– kita; žemės sklypo naudojimo
būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Bendra turto pradinė pardavimo kaina – 777 Eur, iš jų: turto pradinė
pardavimo kaina – 402 Eur; žemės
sklypo pradinė pardavimo kaina –
236 Eur; žemės sklypo parengimo
išlaidos – 139 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono
dalyvio registravimo mokesčio
dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio
garantinio įnašo dydis – 78 Eur.
Dalyvių registracijos pradžia –
2019-05-14, 00.00 val., pabaiga
2019-05-15, 23.59 val. Aukciono
pradžia – 2019-05-20, 09.00 val.,
pabaiga 2019-05-23 13.59 val.
Turto apžiūros laikas 2019-04-15.
5. pastatas-katilinė, unikalus Nr.
3498-6016-9019, pastatas pažymėtas indeksu 1H1p, bendras plotas –
42,83 kv. m, sienos plytų, stogas
sutapdintas (ruloninė danga), vieno aukšto, statybos metai – 1986,
su 0,0710 ha žemės sklypu (unikalus Nr. 3438-0002-0260, kadastrinis Nr. 3438/0002:260 Levaniškių
k. v.), Ateities g. 2, Levaniškių k.,

Traupio sen., Anykščių r. sav.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; VI – elektros linijų
apsaugos zonos; XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos
zonos; XXIX – paviršinio vandens
telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos; XLVIII – šilumos ir karšto vandens tiekimo
tinklų apsaugos zonos. Žemės
sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas –
visuomeninės paskirties teritorijos.
Bendra turto pradinė pardavimo
kaina – 780 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 660 Eur;
žemės sklypo pradinė pardavimo
kaina – 120 Eur. Kainos didinimo
intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis
– 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 78 Eur. Dalyvių
registracijos pradžia – 2019-0402, 00.00 val., pabaiga 2019-0403, 23.59 val. Aukciono pradžia
– 2019-04-08, 09.00 val., pabaiga
2019-04-11 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2019-03-25.
6. pastatas-kultūros namai, unikalus Nr. 3490-0013-3011, pažymėjimas plane 1C1p, vieno aukšto, sienos mūrinės, bendras plotas
– 639,14 kv. m, statybos metai
– 1984, pagrindinė naudojimo paskirtis – kultūros; kiti inžineriniai
statiniai-kiemo statiniai, unikalus
Nr. 3490-0013-3022, pažymėjimas
plane b, statybos metai – 1984, pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti
inžineriniai statiniai, su 0,1282
ha žemės sklypu (unikalus Nr.
4400-2791-0014, kadastrinis Nr.
3428/0001:53 Janušavos k. v., Jurginų g. 1, Janušavos k., Kavarsko
sen., Anykščių r. sav.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: I – ryšių linijų apsaugos zonos. Žemės sklypo
pagrindinė naudojimo paskirtis –
kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.
Bendra turto pradinė pardavimo
kaina – 1264 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 824 Eur;
žemės sklypo pradinė pardavimo
kaina – 150 Eur; žemės sklypo
parengimo išlaidos – 290 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur.
Aukciono dalyvio registravimo
mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis
– 126 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
2019-03-25.
7. pastatas-gyvenamasis namas,
unikalus Nr. 4400-0206-8111, pažymėjimas plane 2A1m, bendras
pastato plotas – 263,14 kv. m, sienos – rąstų, stogas šlaitinis, vieno
aukšto, būklė – avarinė, statybos
metai – 1940, pastatas-mokykla,
unikalus Nr. 4400-0206-8188, statybos metai – 1940, pažymėjimas
plane 3C1p, vieno aukšto, sienos
mūrinės, bendras plotas – 386,53
kv. m, statybos metai –1940, su
0,3068 ha žemės sklypu (unikalus
Nr. 4400-4377-7635, kadastrinis
Nr. 3440/0002:401 Mačionių k.
v.), Gečionių g. 32, Gečionių k.,
Skiemonių sen., Anykščių r. sav.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: VI – elektros
linijų apsaugos zonos, II – kelių
apsaugos zonos. Žemės sklypo
pagrindinė naudojimo paskirtis –
kita; naudojimo būdas – vienbučių

ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; visuomeninės paskirties
teritorijos. Bendra turto pradinė
pardavimo kaina – 3475 Eur, iš
jų: turto pradinė pardavimo kaina
– 3058 Eur; žemės sklypo pradinė
pardavimo kaina – 302 Eur; žemės
sklypo parengimo išlaidos – 115
Eur. Kainos didinimo intervalas –
100 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur.
Aukciono dalyvio garantinio įnašo
dydis – 347 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2019-04-02, 00.00
val., pabaiga 2019-04-03, 23.59
val. Aukciono pradžia – 2019-0408, 09.00 val., pabaiga 2019-0411 13.59 val. Turto apžiūros laikas
2019-03-25.
8. pastatas-gyvenamasis namas,
unikalus Nr. 3494-9009-9011,
pažymėjimas plane 1A1m, bendras pastato plotas – 110,93 kv.
m, sienos – rąstų, stogas šlaitinis,
vieno aukšto, būklė – avarinė,
statybos metai – 1949 su 0,1322
ha žemės sklypu (unikalus Nr.
4400-4641-5649, kadastrinis Nr.
3474/0003:568 Šerių k. v.), Jakšiškio k. 4, Kavarsko sen., Anykščių
r. sav.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: VI – elektros
linijų apsaugos zonos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis
– kita; naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Bendra turto pradinė
pardavimo kaina – 1582 Eur, iš
jų: turto pradinė pardavimo kaina
– 854 Eur; žemės sklypo pradinė
pardavimo kaina – 728 Eur. Kainos didinimo intervalas – 100 Eur.
Aukciono dalyvio registravimo
mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis
– 158 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
2019-03-25.
9. pastatas-archyvas, unikalus
Nr. 3499-0009-2019, pažymėjimas
plane 1B2p, paskirtis – administracinė, sienos plytų, stogo danga
– ruberoidas, aukštų skaičius – 2,
bendras plotas – 370,04 kv. m,
statybos metai – 1990, su žemės
sklypu 0,0692 ha (unikalus Nr.
4400-4480-3907, kadastrinis Nr.
3403/0005:28 Anykščių m. k. v.),
Gegužės 49B, Anykščiai.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: VI – elektros
linijų apsaugos zonos. Bendra turto
pradinė pardavimo kaina – 50350
Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo
kaina – 47700 Eur; žemės sklypo
pradinė pardavimo kaina – 1990
Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 660 Eur. Kainos didinimo
intervalas – 100 Eur. Aukciono
dalyvio registravimo mokesčio
dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 5035
Eur. Dalyvių registracijos pradžia
– 2019-05-14, 00.00 val., pabaiga
2019-05-15, 23.59 val. Aukciono
pradžia – 2019-05-20, 09.00 val.,
pabaiga 2019-05-23 13.59 val.
Turto apžiūros laikas 2019-04-15.
10. butas-patalpa-butas Nr. 41,
Anykščių g. Nr. 2, kambariai 41,
42, 61, 62, 64 ir patalpos 63, 65,
66, 67 su bendro naudojimo patalpa
a-73 (17,68 kv. m). Iš viso 102,01
kv. m, unikalus Nr. 3496-10113012:0012, bendras plotas 84,33
kv. m, pažymėjimas plane 34961011-3012, 1N3p,
(Nukelta į 6 psl.)

IŠ ARTI

horoskopai
AVINAS. Jūs norėtumėte nustebinti
savo idėjomis, todėl esate linkęs skeptiškai žiūrėti į svetimus pasiūlymus.
Tai gali būti klaida. Turėkite galvoje,
kad ir maži laimėjimai yra vertingi ir
gerbtini.
JAUTIS. Ruoškitės artėjančiam
naujam etapui savo gyvenime. Jūsų
savijautą labai pagerintų arba neleistų
jai pablogėti reguliarūs fiziniai pratimai. Būkite santūresnis bendraudamas
su moterimis - galite skaudžiai įžeisti
nė pats to nepajutęs.
DVYNIAI. Jūsų laukia galybė šansų. Jūs tik kankinsitės, negalėdamas
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išsirinkti vieno kelio, tačiau atsiras
kažkokia svarbi priežastis, kuri viską
nulems. Jei būsite lankstus ir sumanus,
ir pralaimėdamas galite išlošti.
VĖŽYS. Savaitės pradžioje turėsite
gerą progą pataisyti finansinius reikalus. Nemažai laiko pareikalaus namų
rūpesčiai. Kankins ne taip seniai praėjusių dienų ilgesys. Dar neturintiems
partnerio - didelė tikimybė užmegzti
perspektyvią draugystę.
LIŪTAS. Karštligiškai kabinsitės
kiekvieno naujo šanso, tad būdamas
nepakankamai apdairus galite gerokai
nusivilti. Jei turite vaikų, šią savaitę
kartu praleistas laikas bus abiems pusėms ypač malonus. Tikėkitės esminių
pokyčių profesinėje veikloje.

MERGELĖ. Tikriausiai ne kartą
teks susitaikyti su kompromisiniais
sprendimais. Užsiimkite savo reikalais, o pastovumas, kurio tikitės, ateis
kiek vėliau. Susilaikykite nuo finansinių sandėrių ar negyvybiškai būtinų
pirkinių. Jūsų planus gali radikaliai
pakeisti skambutis ar laiškas iš tolimos šalies.
SVARSTYKLĖS. Nesikarščiuokite ir nepasikliaukite emocijomis.
Šituose reikaluose jums padės tik šaltas protas ir gerai apgalvoti, racionalūs sandėriai. Patinka jums tai ar ne,
bet kompromiso neišvengsite.
SKORPIONAS. Šią savaitę ir
seksis, ir norėsis bendrauti su žmo-

nėmis. Rašykite laiškus, skambinkite
telefonu, eikite į svečius ir kvieskite
draugus pas save. Antroje savaitės
pusėje galite išgirsti negražių apkalbų
apie sau artimą žmogų. Protingai pasielgsite, jei sugebėsite nekreipti į jas
dėmesio.
ŠAULYS. Kontroliuokite savo
emocijas. Labai tikėtina, kad nepalankiai susiklosčius situacijai, galite
reaguoti pernelyg jausmingai ir neadekvačiai. Antroje savaitės pusėje
gali tekti imtis tokių klausimų, kuriuos
šiaip jau būtumėt linkęs ignoruoti.
OŽIARAGIS. Jūsų galva ir, ko
gero, širdis yra šiek tiek apkvaitusi, nes
jus nuolat traukia tai, kas jums netinka
ar nedera. Verčiau gėrėkitės tuo iš toli

- taip mažiau nukentės ir jūsų jausmai,
ir kišenė. Aktyvūs veiksmai ir svarbūs
sprendimai šią savaitę nepatartini.
VANDENIS. Jūs patirsite didžiulį
malonumą iš to, ką darote. Tik nesistenkite visame kame būti pirmas ir
svarbiausias. Jei netolimoje praeityje
elgėtės savanaudiškai ar prieš kolektyvo interesus, šią savaitę gali išlįsti
yla iš maišo...
ŽUVYS. Savaitės pradžioje kuo
daugiau būkite vienas ir leiskite pailsėti tiek protui, tiek kūnui. Trumpa,
bet nuožmi kova savaitės viduryje
lems, ar apginsite savo teises ir pozicijas. Mokate veikti ne tik efektyviai,
bet ir efektingai. Nesikuklinkite siekdamas padaryti įspūdį.

Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą
(Atkelta iš 5 psl.)
paskirtis – gyvenamoji (butų),
aukštas 3, statybos metai – 1961,
Anykščių g. 1A-41, Raguvėlės k.,
Troškūnų sen., Anykščių r. sav.
Turto pradinė pardavimo kaina
– 379 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio
registravimo mokesčio dydis – 60
Eur. Aukciono dalyvio garantinio
įnašo dydis – 37 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 2019-03-25.
Kitos aukciono sąlygos: 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).
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 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, o
valstybinės žemės sklypo, priskirto
savivaldybės nekilnojamajam turtui, pirkimo - pardavimo sutartį su
VĮ Turto banku ne vėliau kaip per
5 kalendorines dienas nuo Savival-

dybės nekilnojamojo turto pirkimo
– pardavimo sutarties pasirašymo.
Už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ
Turto banko sąskaitą LT14 7044
0600 0044 3912, AB SEB banke.
Sutarčių sudarymo išlaidas,
įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Jeigu
aukciono laimėtojas nustatytu laiku neatvyksta pasirašyti Sutarčių, į
Sutarčių sudarymo išlaidas įskaitomos Nekilnojamojo turto registro
tvarkytojo kartotinės pažymos apie
įregistruotus Nekilnojamojo turto
registre nekilnojamuosius daiktus
ir daiktines teises į juos, šių teisių
suvaržymus ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus juridinius
faktus parengimo išlaidos.
Jei per nurodytą terminą Sutartys
nesudaromos dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono
laimėtojas atsisakė sudaryti Sutartis, o nurodytas aukciono dalyvio

garantinis įnašas yra laikomas minimaliais aukciono organizatoriaus
nuostoliais dėl aukciono laimėtojo
įsipareigojimų nevykdymo ir aukciono laimėtojui - negrąžinamas.
Taip pat toks asmuo privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo
ir surengimo išlaidas ir sumokėti
kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už mažesnę
kainą negu ta, kurios nesumokėjo
asmuo, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.422 straipsnio 2 dalyje.
Asmenims, kurių neatitikimas
aukciono sąlygoms paaiškėja po jų
įregistravimo aukciono dalyviais
arba jau įvykus aukcionui, bet dar
nepasirašius Sutarčių, neleidžiama
dalyvauti aukcione arba nesudaromos Sutartys.
Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais,
aukcione nedalyvavusiems as-

menims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet
neįregistruotiems aukciono dalyviais, nurodytas garantinis įnašas
grąžinamas per 5 darbo dienas nuo
aukciono dienos.
Nurodytas aukciono dalyvio
registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į turto pardavimo kainą.
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.

Užsak.Nr. 253

Anykščių rajono savivaldybė
skelbia apie butų pirkimą Anykščių mieste
Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą,
vykdo butų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų
daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar
kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo
patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl
Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus
įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. Socialinio būstų įsigijimas
finansuojamas Europos Sąjungos ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8~381) 42372, faks. (8~381) 58088, el. pašto
adresas - natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.
Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: Vieno, dviejų ir trijų (trijų kambarių
4.1.2 zonoje, žiūrėti zonų plane) kambarių butai su visais patogumais Anykščių mieste.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su
pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga pateikti iki
2019 m. kovo 18 d. 10.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono
savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių
naujienų skiltyje (patalpinta 2019-02-26) arba Anykščių
rajono savivaldybėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 102 kabinete.
Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. Nr. 254
Teleloto. Žaidimas nr. 1195 Žaidimo data: 2019-03-03 Skaičiai: 69 33 48 50 54 75 12 58 60 09 57 43 52 38 66 22 72 61 36 07 73 67 56 63 04 06 49 23 14 51 29 44 17 05 70 59 53 35 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 65
31 20 55 02 01 24 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 380173.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 36.50€ 491 Užbraukus eilutę 2.50€ 13975 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 40976
Papildomi prizai Bilietas Prizas 022*705 600 Eurų 0666410 Automobilis VW GOLF S-VAN 0337158 Automobilis VW GOLF S-VAN 0346013 Automobilis VW GOLF S-VAN 0409829 Automobilis VW GOLF S-VAN 0496899
Automobilis VW GOLF S-VAN 0227722 Automobilis VW TOUAREG 045*985 Dviratis Azimut Classic 28" 029*739 Dviratis Azimut Classic 28" 049*457 Hamakas Spokey Zuni 013*772 Hamakas Spokey Zuni 021*211
Hamakas Spokey Zuni 046*444 Hamakas Spokey Zuni 009*741 Hamakas Spokey Zuni 05**119 Hamakas Spokey Zuni 02**257 Išmanioji apyrankė Xiaomi 047*552 Išmanusis tel. SAMSUNG J4 Plus 024*805 Langų valyt.
Karcher WV2 Premium 028*482 Langų valyt. Karcher WV2 Premium 053*437 Langų valyt. Karcher WV2 Premium 064*204 Langų valyt. Karcher WV2 Premium 032*337 Langų valyt. Karcher WV2 Premium 05**066 Lauko
kepsninė Mustang 43cm 008*105 Pakvietimas į TV studiją 050*652 Pakvietimas į TV studiją 022*350 Pakvietimas į TV studiją 033*206 Pakvietimas į TV studiją 021*961 Plančet. kompiuteris LENOVO E7 015*547 Plančet.
kompiuteris LENOVO E7 063*128 Trintuvas Nutribulet 600 067*428 Trintuvas Nutribulet 600 061*068 Trintuvas Nutribulet 600 037*259 Trintuvas Nutribulet 600 039*334 Trintuvas Nutribulet 600

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
Visoje Lietuvoje mišką (ir malkinį) su žeme arba išsikirtimui.
Moka nuo 2000 iki 10000 Eur/
ha.
Tel. (8-687) 26005.
Brangiai mišką. Išsikirtimui arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Sodą arba sodybą prie Anykščių.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-647) 35121.
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.

Gyvuliai
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,(8-656) 40436.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.
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Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

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

Tel. (8-662) 50592.
J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Brangiai superkame

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

Sodą su mūriniu nameliu (75 kv.
m), nuo centro 5 km. Sklypo plotas 8,47 aro. Netoli upė, pušynas.
Tel. (8-657) 52080.
Kuras
Malkas kaladėlėmis.
Tel. (8-650) 71601.
Skaldytas džiovintas malkas
ir kietmedžio rupias pjuvenas.
Pristato ir mažais kiekiais.
Tel. (8-675) 63191.

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

MIŠKUS

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

VIŠTOS VIŠTAITĖS
KOVO 7 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.
JAUNOS VIŠTAITĖS! Kovo 7 d. (ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis
dėsliosiomis vištaitėmis ir pradedančiomis
kiaušinius dėti vištaitėmis bei spec. lesalais,
turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414).
Levaniškyje 6.50 Traupyje 7.00,
Laukagaliuose 7.05, Troškūnuose 7.15
(turgelyje), Vašokėnuose 7.25, Surdegyje
7.35, Viešintose 10.15, Didžiuliškėse 10.25,
Padvarninkuose 10.30, Andrioniškyje
10.35, Piktagalyje 10.45, Anykščiuose (prie
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.00,
N. Elmininkuose 11.15, Elmininkuose
11.20, Čekonyse 11.30, Debeikiuose
11.40, Aknystose 11.45, Varkujuose
11.50, Svėdasuose (prie turgelio) 12.10,
Daujočiuose 12.20, Auleliuose 12.25,
Mačionyse 13.50, Burbiškyje 14.00,
Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 14.15,
Skiemonyse 14.25, Staškuniškyje 14.50,
Kurkliuose 15.00, Šlavėnuose 15.10,
Ažuožeriuose 15.30, Pagiriuose 15.35,
Dabužiuose 15.40, Janušavoje 15.50,
Kavarske 16.00, Svirnuose 16.10.

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

dėkoja

Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius, mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto,
sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

įvairūs

2 kambarių butą Troškūnų m.,
Anykščių r. Krosninis šildymas, pigus išlaikymas.
Tel. (8-671) 75211.

Medžio briketus ir granules.
Pristato, išrašo sąskaitas. Veža įvairius krovinius iki 10 t (su kranu).
Tel. (8-612) 93386.

Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414,(8-663) 58871.

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

Nekilnojamasis turtas

Malkas 3 m ilgio, veža miškovežiu: alksnis 21 Eur, beržas 23 Eur,
drebulė 19 Eur už kub. m.
Perka mišką.
Tel. (8-620) 59821.

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

Automobiliai

siūlo darbą

parduoda

IĮ “Uosis ir Kęstas” reikalingi miško medelių sodintojai Kavarsko ir
Troškūnų girininkijose.
Tel. (8-614) 99159.
Reikalingas traktorininkas, dirbantis užsienietiška bei rusiška technika. Aprūpina gyvenamuoju plotu.
Tel. (8-641) 12980.
Paslaugos
Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.

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

Patikimas darbas namų tvarkytojoms (-ams) Anglijoje, be jokių
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083.
www.superdarbas.com

Nuošordžiai dėkoju visiems padėjusiems ir paguodusiems
sunkią mano gyvenimo valandą - netekus mylimos mamytės
Veronikos DAMBRAUSKIENĖS. Noriu padėkoti už šilumą, už
rūpestį, už meilę, už tai, kad man padėjot iškęsti skausmą ir
netektį.
Pirmiausia dėkoju visiems kolegoms: slaugytojoms, gydytojams, slaugytojų padėjėjoms, visiems, kurie visada buvo šalia
ir padėjo man nepalūžti.
Dėkoju šeimai, giminėms, draugams, kaimynams, kunigams, giedotojoms ir visiems visiems, kurie buvote greta.
Geresnio žodžio nerandu už paprastą lietuvišką "Ačiū".
Dukra Dalia su šeima

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.

dovanoja
Šuniukus.
Tel. (8-615) 47417.

gimė
Nojus PACHAREVAS,
gimęs 02 18
Dovydas ŽGUNAS,
gimęs 02 22
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vardadieniai
šiandien
Austra, Aurora, Liucijus,
Vydotas, Giedrė, Klemensas,
Virgilijus, Olivija.
kovo 6 d.
Gerasimas, Norvilas,
Raminta, Rožė.
kovo 7 d.
Felicita, Rimtautas,
Galmantė, Tomas, Laima.
kovo 8 d.
Vydminas, Gaudvilė,
Beata.

mėnulis
kovo 5 d. - delčia,
kovo 6 - 8 d. jaunatis.

anekdotas
Skambutis telefonu:
– Jūsų vaikas pas mus.
– Kokie Jūsų reikalavimai?!
– Atvažiuokit kaip galit greičiau
– darželio darbo laikas baigsis už
10 minučių ir auklytės nori namo!
***
Skrydžių valdymo centras klausia piloto:
– Kas leidžiasi?
Pilotas nusprendžia pajuokauti
ir sako:
– Spėk, kas?
Skrydžių valdymo centras užgesina visas nusileidimo tako šviesas
ir sako:
– Spėk, kur?
***
– Nusipirkau batelius, paklojau
pusę atlyginimo…
– Nieko sau! Kuo tokie ypatingi
bateliai?
– Paprasti bateliai… Atlyginimas toks.
***
Grįžta suvalkietis iš žvejybos ir
pasakoja žmonai:
– Jau tas mūsų žmonių šykštumas, tai negaliu! Taigi sutarėm,
kad tas, kuris žuvį pagaus pirmas,
perka buteliuką, o antras – užkandos. Sėdim, žvejojam. Žiūriu
Antano plūdė tik niurkt į dugną,
o tas sėdi, apsimeta, kad nemato.
Paskui Vincui kažkas kad prisikabino, tai net meškerė sulinko. O
Vincas nė krust, aplink žvalgosi,
uodus gainioja.
– Tai gal tu pirmas ištraukei? –
klausia žmona.
– Ar aš kvailas?! Aš visai be
slieko žvejojau!

oras
+6

-1

2019 m. kovo 5 d.

Apdovanojo už tai, kad Lietuvoje tapo šviesiau
Tęsdamas projektą „Lietuvos šviesuoliai“, M. K. Čiurlionio
fondas vasario pabaigoje Vilniaus universiteto Mažojoje Auloje
iškilmingai įteikė M. K. Čiurlionio taures REX. Viena jų skirta
šviesaus atminimo anykštėnui Teodorui Bitinui.
T.Bitinas karo metais užėmė
Ukmergės rajono elektrinių vyriausiojo inžinieriaus pareigas.Energetikas vadovavo Ukmergės, Anykščių,
Zarasų, Dusetų, Utenos elektros
tinklų atkūrimui. 1945 m. jis: buvo
represuotas ir ištremtas į Komiją.
Anykščių statybos-montavimo valdyba, vadovaujama T. Bitino, atkūrė,
rekonstravo ir pastatė 50 naujų elektrinių.
Už nuopelnus jam buvo suteiktas
Lietuvos nusipelniusio statybininko
garbės vardas, buvo įteiktas Garbės ženklo ordinas, jis apdovanotas
kitais svariais ženklais. Sulaukęs
šešiasdešimties, 1977 m. T. Bitinas
netikėtai iškeliavo Anapilin, tačiau
jo darbus Anykščiuose toliau tęsė
sūnus, Anykščių rajono Garbės pilietis Alvydas Bitinas, vietos energetikos įmonėms vadovavęs beveik 40

metų.
Buvęs Anykščių vadovų klubo
pirmininkas, Anykščių kultūros ir iniciatyvų mecenatas A.Bitinas bendrovėje ,,Anykščių energetinė statyba”
įkūrė energetikos istorijos muziejų,
kuriame daug vietos skirta ir jo tėvo
T.Bitino nuopelnams prisiminti.
Tėvo pėdomis pasekė ir A. Bitino
sūnus, gavęs senelio vardą. Teodoras Bitinas yra elektros inžinerijos ir
energetikos valdymo magistras, šiuo
metu vadovaujantis UAB ,,Anykščių
energetinė statyba”. Taigi, energetikos sritį pasirinko jau trečioji Bitinų
karta.
Beje, Bitinų giminė garsėja ne tik
energetikos profesionalais. A.Bitino
sūnus Audrius yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojas, Privatinės teisės katedros profesorius.
Per praėjusius savivaldos rinkimus

Ilgametis UAB „Anykščių energetinė statyba” vadovas Alvydas
Bitinas įmonės vairą prieš ketverius metus perdavė sūnui Teodorui. Jiedu atsiėmė seneliui Teodorui Bitinui (bareljefe) skirtą
apdovanojimą.
A.Bitinas buvo išrinktas Anykščių
rajono tarybos nariu, tačiau politiko
karjeros atsisakė.
M.K.Čiurlionio fondas šiemet
apdovanojo energetikus, nes, pasak

organizatorių, ,,energetika – viena
kertinių sričių, daranti didžiulę įtaką
valstybės ekonomikai, politikai ir
žmonių kasdienybei.”

-ANYKŠTA

Modernus kultūros centras – įkvėpimo
šaltinis
Anykščių kultūros centras (toliau – Kultūros centras) rekonstruoti buvo pradėtas dar 2008
metais, įtraukus šį objektą į valstybės investicijų programą. Rekonstrukcija vyko vangiai, kasmet skiriant po nedideles pinigų
sumas. Proveržis įvyko 2016 ir
2017 metais, kai rekonstrukcijai
pabaigti buvo išrūpinta net 1 857
831 eurų valstybės biudžeto lėšų
arba 47 procentus visai renovacijai panaudotų valstybės biudžeto lėšų. Savivaldybės indėlis
į šio pastato renovaciją per šiuos
metus sudarė 202 846,92 eurų.
Visa kultūros centro renovacija kainavo 4 951 550 Eur. Ilgai
vykusi renovacija išaugino darbų sąmatą, sukėlė nepatogumų
Kultūros centro darbuotojams,
renginių lankytojams ir žiūrovams. Priduoti pastatą valstybinei komisijai taip pat nepavyko
iš pirmo karto, nes per tiek metų
ne kartą keitėsi statybos reglamentai, kiti reikalavimai statybos darbams, todėl kai kurias
jau suremontuotas pastato dalis
teko perdaryti iš naujo. Atlikta
daug darbų: apšiltintas pastato fasadas, rekonstruoti stogai,
įstiklinta pagrindinė fasado dalis, iš pagrindų suremontuotos
patalpos pastato viduje: didžioji
ir mažoji žiūrovų salės, vestibiuliai, įrengtos jaukios rūbinės,
darbo kabinetai, suremontuoti ir
įrengti nauji sanitariniai mazgai.
Įrengta jauki, su modernia kino
filmų demonstravimo įranga 42
vietų kino salė, kurioje filmai ir
filmų premjeros rodomi tą pačią
dieną kaip ir Vilniuje, Kaune ar
Panevėžyje.
Kultūros centro scenos režisieriaus Juliaus Jakubėno teigimu
„Anykščių kultūros centro transformacija yra neįmanomos svajonės realizacija. Visos Lietuvos
kultūros centrų siekiamybė šiuolaikiškai ir moderniai susitvarkyti infrastruktūrą, kad to miesto ar
miestelio kultūra turėtų jaukius

namus. Esti begalės inspiracijų
kurti. Vienus įkvepia gamta, kitus žmonės, gyvenimo įvykiai,
aplinka. Žmonėms, dirbantiems
kultūros centre jis tampa, kaip
antri namai. Čia vyksta visos
šventės, begalės renginių, kūrybos procesas, poilsis. Taigi pats
kultūros centras tampa įkvėpimo
šaltiniu. Tai yra erdvė, kuri lemia
mūsų, čia dirbančių darbuotojų,
nuotaiką, savijautą, darbingumą,
kūrybiškumą, galimybes. Džiaugiuosi, kad Anykščių kultūros
centras pagaliau įgavo universalų,
šiuolaikišką ir modernų pavidalą.
Čia yra kultūros žaizdras, kuris
veda visą miestą plačiu kultūros
taku. Man, kaip kūrėjui, yra neapsakomai gera dirbti šioje įstaigoje – jaukiuose savo antruose
namuose. Be abejonės, net ir pats
moderniausias pastatas lieka tik
tuščia dėžutė be jame dirbančio
kolektyvo. Tai šeima, kurie vienas
kitą palaiko, jaučia vienas kitą ir
dalinasi energija. Kuo ji geresnė,
tuo lengviau dirbti. O kam naudoti
žodį dirbti..? Gyventi!“.
Darbo sąlygomis džiaugiasi teatro režisieriai, šokių ir dainavimo
vadovai, kuriems įrengtos modernios repeticijų studijos, grimo
kambariai.
Kultūros centro vadybininkės
Jorės Visockytės žodžiais „Po
renovacijos Anykščių kultūros
centras atsinaujino ne tik vizu-

aliai, tačiau tapo visiškai nauja,
gyvybinga, šiuolaikiška, nuolat
pilna erdve. Pokyčiai matomi iš
pagrindų – atsirado dar daugiau
kokybiškų renginių, atsirado visiškai nauja infrastruktūra (pavyzdžiui, kino salė, kuriame rodome
pasaulines premjeras, naujausius
kūrėjų darbus), tapome dar atviresni lankytojams, pailgėjo darbo
laikas (dėka kavinės, kino salės ir
renginių beveik kasdien Anykščių
kultūros centras dirba iki 21 val.).
Matome, jog esame vis labiau ir
labiau mėgiami, čia žmonės dažnai leidžia laiką, pagaliau esame
prieinami ir negalią turintiems
žmonėms, turime liftą, visą reikiamą įrangą. Dėl modernios įrangos,
šiltų erdvių tampame „graibstomi“ atlikėjų, naujų užsiėmimų ir
įdomių veiklų vadovų. Renovacija visiškai pakeitė požiūrį, išorinį
vaizdą, įnešė naujų vėjų viduje.
Mes tikrai tampame miesto centru – šiltu, jaukiu ir priimančiu.
Dabar esame modernaus miesto
veidas, tai irgi labai traukia.“.
Darbo sąlygos taip pat pasikeitė
teigiamai – šviesūs, šilti kabinetai
skaidrina mintis, moderni ir įvairi
technika leidžia pasitelkti maksimalų kūrybiškumą, skatina norą
tobulėti, suteikia daugiau galimybių kokybiškiems pasirodymams.
Renovacija iš pagrindų pagerino Kultūros centro įvaizdį, vidinius procesus, sukūrė terpę tapti

tikru miesto kultūrinės edukacijos centru, reikalinga erdve žmonėms“.
Šiandien inovatyvus Kultūros
centras pasitinka visus. Čia vyksta
svarbi kultūrinio ugdymo ir sociakultūrinė veikla, kurių ryškiausias
akcentas — mėgėjų meno kolektyvai, jų rengiamos programos ir
projektai.
„Jau ne vienerius metus bendradarbiaujame su puikiu partneriu –
Anykščių kultūros centru. Kasmet
rengiame jame nacionalinio bardų
festivalio ,,Purpurinis vakaras"
renginius, vežame koncertus bei
spektaklius. Po renovacijos gerokai pasikeitė Kultūros centro
,,veidas“. Salėje sumontuota techninė garso bei apšvietimo įranga
pasitarnauja išpildant net sudėtingiausius projektus. Garso kokybė
taip pat puiki. Kultūros centras
tapo patraukliu ir pavyzdiniu visoje Utenos apskrityje. Neveltui
įvertintas kaip geriausias kultūros
centras 2018 metais. Visada labai
šaunu ir paprasta bendrauti su direktore ir visu Kultūros centro kolektyvu. Paslaugūs ir puikūs darbuotojai formuoja kultūros centro
įvaizdį“,- teigė VšĮ „Bardai LT“
vadovas Benas Jakštas.

Anykščių r. savivaldybės
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