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Iškilmingai atidaryti šiltnamiai

Rinkėjai nusivylę politikais
Arūnas LIOGĖ, nepartinis
Anykščių rajono tarybos narys,
buvęs savivaldybės administracijos vadovas: „Manau, kai kas
šitą agitaciją apie amžių priėmė asmeniškai, asmeniškai įsižeidė.“

2 psl.
šiupinys
Akcija. Siekiant užtikrinti vandens telkinių ir jų pakrančių ekosistemų būklės gerinimą, piliečių
teises nekliudomai patekti prie
vandens telkinių, iki gegužės 20
d. organizuojama akcija ,,Tvora“.
Šios akcijos metu tiksliniai aplinkosaugininkų reidai sausuma ir
vandeniu bus vykdomi ir Anykščių
rajone.

3 psl.

Dešimt hektarų
Vikonių kaimo
žemės – po stogu

5 psl.

Jau šią savaitę Antanas Baura
vidmantas.s@anyksta.lt
prisieks Seime
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Anykščių rajono valdžia turės skelbti dar vieno skyriaus vedėjo konkursą. Iki šiol administracijos Žemės ūkio skyriui vadovavęs
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Antanas Baura trečią kartą išrinktas į Seimą. Naujo Seimo nario rinkimų antrajame
ture jis surinko 65,6 proc. balsų ir įtikinamai įveikė savo varžovą Lietuvos centro partijos kandidatą Kristupą Krivicką.

Anuliavo. Teismas panaikino
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktoriaus konkurso
rezultatus. Teismo procesas truko
pusmetį ir istorijoje dar nepadėtas taškas. Atsakovai – Anykščių
savivaldybės administracija bei
Susisiekimo ministerija - Vilniaus
apygardos teismo sprendimą gali
skųsti aukštesnės instancijos teismui.
Šiukšlės. Važiuojant iš Kavarsko į Šovenius kairėje kelio pusėje esantis miškelis prišiukšlintas,
šiukšlių pilni maišai, padangos
mėtosi prie pat kelio. Seniūnija ar
veikli Budrių kaimo bendruomenė,
kuriai priklauso ir Šoveniai, galėtų
organizuoti tų šiukšlių surinkimą
ir išvežimą, o gal ir sudrausminti gamtos teršėjus. Šiukšlės vilioja
šiukšlintojus, tad šių nesurinkus,
šiukšlių tik daugės.
Paveldas. Anykščių rajone yra
502 kultūros paveldo objektai, kurie yra įtraukti į kultūros vertybių
registrą. Kultūros paveldo objektai
skirstomi į paminklinius, valstybės
saugomus ir registrinius. Anykščių
rajono teritorijoje yra 37 kultūros
paminklai, 174 - valstybės saugomi, 291 - registriniai. Anykščių
rajono teritorijoje taip pat yra saugomos senosios kaimo kapinės,
kurių yra 136, bet jos nėra įtrauktos į kultūros vertybių registrą, jomis rūpinasi rajono savivaldybės
administracija.

61-erių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Antanas
Baura į Seimą išrinktas trečiai kadencijai.

Anykščiai augina „auksinę
žuvelę“?
Anykščių plaukimo baseine
„Bangenis“ šeštadienį baigėsi XIX tarptautinis plaukimo
sprinto festivalis. Jame dalyvavo 26 Anykščių krašto plaukikai, tačiau tik Andželika Zlatkutė plaukė trijuose finaluose
ir iškovojo 2 bronzos medalius
ir dar viename finale finišavo
penkta. Penkių valstybių sportininkai per tris dienas pagerino 31 festivalio rekordą.

Vaistai. Vyriausybė pritarė siūlymui keisti vaistų patekimo į Kompensuojamųjų vaistų kainyną tvarką.
Numatyta teisės aktais sugriežtinti
reikalavimus, kurie leis apie 30 proc.
sumažinti vaistų kainas šalyje. Taip
Lietuvos gyventojai galės įsigyti
vaistus ne brangiau nei tai daro asmenys kaimyninėse šalyse.

Tarptautiniame
plaukimo
sprinto festivalyje anykštėnė Andželika Zlatkutė savo
amžiaus grupėje iškovojo du
bronzos medalius.

4 psl.

Lietuvos centro partijos kandidatas Kristupas Krivickas savo
pralaimėjimą rinkimuose vadina dėsningu.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

4 psl.
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Policininkai naudosis saulės energija

Energetika. Baltijos šalių premjerų susitikime Taline Lietuva, Latvija
ir Estija sieks užglaistyti nesutarimus
dėl strateginių dujų ir elektros projektų. Konkrečių sprendimų ir susitarimų pirmadienį vyriausybių atstovai nepasirašys, tačiau pokalbiai bus
svarbūs Lietuvai, siekiančiai įtikinti
kitas šalis, jog suskystintų gamtinių
dujų (SGD) terminalas vertas gauti
europinės paramos, o sinchronizuoti
elektros tinklus per Lenkiją galima ir
viena jungtimi.

Anykščių rajono policijos komisariatas elekrą savo reikmėms gaminsis pasitelkęs saulės energiją. Penktadienį oficialiai atidaryta elektrinė, kurios įrengimui Aplinkos ministerija skyrė 58 681,93 Eur.
Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Rimantas Bobinas sakė,
kad saulės energiją gaminanti elektrinė – trečioji šalyje. Analogiškos elektrinės veikia Šiaulių bei Vilkaviškio
policijos įstaigose.
„Labai gražu, kad policija - viena
iš pažangiausių institucijų, kuri mato
perspektyvas ir galimybes siekti pakinkyti gamtą, kad ji dirbtų žmogui
tose sferose, kur labiausiai reikalinga
ir be ko mes negalime gyventi – tai
be šviesos, elektros“, - sveikindamas
Anykščių rajono policijos komisariato darbuotojus kalbėjo R. Bobinas.
Utenos apskrities vyriausiojo po-

licijos komisariato viršininkas Vytautas Vaiškūnas kalbėjo, kad saulės
energijos elektrinė Anykščių rajono
policijos komisariatui padės efektyvinti savo veiklą.
„Kas bus sutaupyta Anykščių,
tai tikrai didesnę dalį pinigų gaus
Anykščių rajono policijos komisariatas“, - pažadėjo V. Vaiškūnas.
Po oficialių kalbų Anykščių rajono
policijos komisariate buvo apžiūrėta
austriška saulės akumuliacinė įranga, o ant policijos komisariato stogo
Anykščių šv.Mato bažnyčios klebonas Petras Baniulis pašventino saulės
kolektorius.

Saulės elektrinės atidarymo iškilmės surengtos ant Anykščių rajono policijos komisariato stogo.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Iškilmingai atidaryti šiltnamiai
Penktadienį iškilmingai atidaryti ir pašventinti ūkininkų Audriaus ir Valdo Juškų šiltnamiai. Dalyvavo darbuotojai, garsūs
svečiai, savininkai sulaukė daug sveikinimų ir dovanų.
Bendra naujų 6 hektarų šiltnamių
statybų vertė siekia 10 milijonų eurų,
kurių 6,5 milijono sudaro Europos
Sąjungos parama. Dabar ūkininkų
šiltnamiai su anksčiau pastatytais
užima 10 hektarų ir yra vieni iš didžiausių šalyje. Šiltnamiuose dirba
184 žmonės ir tai didžiausias rajono
darbdavys.
Tautines juosteles šiltnamiuose ir
biokuro katilinėje, kuri savo pajėgumais beveik galėtų apšildyti Anykščių miestą, perkirpo generalinis
rangovas „Axis Texnologies“ generalinis direktorius Giedrius Vaitkevičius, LR Seimo narys, Valstiečių ir
žaliųjų frakcijos seniūnas Ramūnas

Karbauskis, Anykščių rajono meras
Kėstutis Tubis, A. ir V. Juškos.
Naujuosius 6 hektarų šiltnamius
pašventino Anykščių šv. Mato bažnyčios klebonas Petras Baniulis,
sveikinimą šiltnamių savininkams
atsiuntė LR Seimo pirmininkas prof.
Viktoras Pranckietis. „Vertybės yra
kiekvieno žmogaus, kolektyvo ir visuomenės moralinis pagrindas. Remdamiesi savo vertybinėmis nuostatomis, priimame sprendimus, kuriame
ateitį... Linkiu ir ateityje sėkmingai
vystyti kruopščiai puoselėjamą veiklą, kurti naujas darbo vietas, burti
atsakingą ir darbščią visuomenę...“,
- palinkėta sveikinime.

Tradicinę juostelę naujuose šiltnamiuose perkirpo jų savininkai Valdas ir Audrius Juškos (viduryje). Pirmas iš dešinės - LR
Seimo narys, Valstiečių ir Žaliųjų frakcijos seniūnas Ramūnas
Karbauskis.
Autoriaus nuotr.

Skolininkų sumažėjo...

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Penktadienio rytą viena didžiausių Anykščių savivaldybės valdomų bendrovių „Anykščių vandenys“ vandentiekininkų profesinę šventę pradėjo susibūrimu prie kavos puodelio.
Bendrovės vadovas Arvydas Katuoka sveikino 49–ių žmonių
kolektyvą (penkiasdešimtasis – įmonės sargas, visų numylėtas
šuo Lašas) ir ta proga geriausiems darbuotojams įteikė padėkos,
garbės raštus.
Pasak „Anykščių vandenų“ vadovo A. Katuokos, bendras bendrovės eksploatuojamų vandentiekio
tinklų ilgis siekia 239, o nuotekų
- 146 kilometrus. „Anykščių vandenų“ apyvarta siekia 1 387 511
Eur.
„Pernai bendrovė realizavo 474
457 kub. m vandens, pašalino ir
išvalė 372 486 kub. m nuotekų.
Šie rodikliai daugiau kaip 3 proc.
didesni nei užpernai“, - pastebėjo A. Katuoka, pabrėždamas visų
dirbančiųjų pastangas, kad vanduo
gyventojams būtų tiekiamas be
sutrikimų ir geros kokybės. Direk-

torius pasidžiaugė, kad per metus
gerokai - nuo138 iki 94 tūkst. eurų
- sumažėjo vartotojų skolos už
vandenį ir nuotekų šalinimą.
Profesinės šventės proga už ilgametį, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą Lietuvos vandens tiekėjų
asociacijos garbės raštais buvo apdovanoti avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis Rimantas Žukauskas,
apskaitininkė Eugenija Gindrėnienė, vandenvalos cecho inžinierius
Egidijus Šileikis ir bendrovės vadovas Arvydas Katuoka.
Anykščių rajono mero padėkas savivaldybės administracijos

Temidės svarstyklės

Anykščių seniūnijos Ažuožerių kaime, pareiškimas, kad apie 16.00 val.
pagrobtas prie parduotuvės paliktas
jai priklausantis dviratis PEGASUS.
Padaryta žala - 180 eurų.
Smurtas. 2017-05-07, apie 0.45
val., Anykščiuose, Gedimino g., vyras, neblaivus (nustatytas 1,99 prom.
girtumas, gimęs 1972 m.) kumščiais
sudavė savo žmonai, neblaiviai
(nustatytas 1,39 prom. girtumas, g.
1986 m.) per rankas. Tokiais savo
veiksmais jai sukėlė fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas.
Šeima. 2017-05-07 gautas mo-

Rankinukas. 2017-05-03 gautas moters (g. 1951 m.), gyvenančios Kurklių seniūnijos Vargulių
kaime pareiškimas, kad apie 15.00
val., būdama namuose, pastebėjo,
jog iš rankinuko, buvusio ūkiniame
pastate, pagrobti pinigai. Padaryta
žala - 200 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis neblaivus
(nustatytas 1,20 prom. girtumas) (g.
1991 m.) sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
Dviratis. 2017-05-03 gautas
moters (g. 1953 m.), gyvenančios

spektras

Penktadienio rytą avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis Rimantas Žukauskas prie traktoriaus ėjo su gėlių puokšte.
Autoriaus nuotr.
direktorius Audronius Gališanka
įteikė šaltkalviui Algimantui Kėters (g. 1982 m.) Anykščiuose, Tilto
g., pareiškimas, kad vyras pradėjo
ją keikti bei grasinti sumušti, tokiais
savo veiksmais pažadino dukrą (8
metai). Ją ir dukrą apstumdė, laikė
prievarta namo rūsyje, sudavė keletą
smūgių, pastūmė mažametę dukrą,
tokiais savo veiksmais jai ir dukrai sukėlė fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis nesurastas.
Vairuotojas. 2017-05-06, apie
22.03 val., Anykščių r. sav., Kurklių
sen., Kurklių mstl., Ukmergės g., sustabdytas VW „Golf“, kurį vairavo
neturintis teisės vairuoti, neblaivus
(nustatytas 3,10 prom. girtumas)

dainiui ir apskaitos prietaisų santechnikui Kęstučiui Jakučiui.
vyras (g. 1984 m.) gyv. Anykščių r.
sav., Kurklių sen., Kurklių II k. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į Utenos
apskr. VPK areštinė.
Malkos. 2017-05-06 gautas moters (g. 1961 m.) pareiškimas, kad
apie 12.00 val. atvykusi prie jai
priklausančios sodybos, esančios
Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Kavarsko mstl., P. Cvirkos g., pastebėjo, jog išvertus mūrinę ūkinio pastato
sieną iš malkinės pavogta dalis malkų bei pavogta vielinė tvora (36 metrai). Padaryta žala 86 Eur. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Apmokestins. Nuo liepos 1
d., įsigaliojus Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymo pataisoms, nedarbo draudimo išmokos bus apmokestinamos gyventojų pajamų
mokesčiu - t. y. 15 proc. Tai jau
buvo įtvirtinta ir praeitais metais
Seimo priimtame Socialinio modelio pakete. Nedarbo socialinio
draudimo išmokos didėja, nes jos
bus skaičiuojamos pagal kitą formulę ir pastovioji dalis priklausys
nuo minimalios mėnesinės algos
(dabar priklauso nuo valstybės remiamų pajamų dydžio). Taip pat
nuo liepos 1 d. nuo 6 iki 9 mėnesių
ilgėja nedarbo draudimo išmokos
mokėjimo trukmė visiems bedarbiams nepriklausomai nuo turimo
stažo. Šiuo metu iki 9 mėnesių mokama tik turintiems 35 metų darbo
stažą. Be to, didėja gaunančiųjų nedarbo socialinio draudimo išmoką
aprėptis, nes reikės tik 12 mėnesių
per 30 mėnesių darbo stažo (dabar
reikia 18-os per 36 mėnesius).
Žvėrys. R. Karbauskiui priklausanti įmonė Žemės ūkio inovacijų
centras kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą ir paprašė leidimo nelaisvėje laikyti du danielius - elnių
šeimos laukinius žvėris. Nauja R.
Karbauskio užgaida šokiravo tikrus
žaliuosius. „Jo veiksmai prieštarauja žaliųjų įsitikinimams. Jis jau nebežino, kaip dar išsidirbinėti! Nėra
požymių, kad R. Karbauskis būtų
žaliasis, jis tik pasisavino mūsų vardą!“ - teigė ilgametis Lietuvos žaliųjų judėjimo tarybos narys, mokslininkas Aleksandras Kerpauskas.
Pataisos. Praėjo vos pusmetis,
kai Seimas priėmė nuo liepos įsigalioti turinčias Civilinio proceso
kodekso (CPK) pataisas, numatančias gerokai didesnius valstybei
mokamus žyminius mokesčius ir
kitokius reikalavimus kreipiantis
į teismą, o grupė valdančiosios
„valstiečių“ frakcijos parlamentarų jau siūlo pakeitimų įsigaliojimą
atidėti porai metų. Iniciatyva argumentuojama siekiu padėti mažas
pajamas gaunantiems gyventojams, tačiau jos kritikai įžvelgia
kitų priežasčių.
Taškai. Valdančiųjų užmojis šalyje alkoholį padaryti uždraustu vaisiumi, regis, gali atsisukti jiems kitu
galu. Praėjus vos dviem mėnesiams
nuo akcizų alkoholiui pakėlimo, lietuviai iš tiesų nuo parduotuvės lentynos rečiau paėmė butelį velnio lašų.
Bet ne todėl, kad ėmė gerti mažiau,
o todėl, kad, neįpirkdami alkoholio
krautuvėje, pradėjo jo ieškoti nelegaliuose prekybos taškuose. Viešosios įstaigos „Lietuva be šešėlio“
vadovas Kęstutis Kupšys neslepia,
kad pastarojo mėnesio šešėlio šalyje statistika jį smarkiai šokiravo:
per pirmąjį šių metų ketvirtį gauti
69 pranešimai apie šalyje nelegaliai
veikiančius prekybos taškus, o vien
per balandį tokių pranešimų sulaukta
net 52.

KOMENTARAI
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spektras
Smurtas. Klaipėdos apylinkės
prokurorė įtariama sekmadienį
smurtavusi prieš sutuoktinį, pranešė
Policijos departamentas. Apie 13.30
val. pranešta, kad Kęstučio gatvėje
esančiuose namuose Šilutėje Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorė S.L., gimusi 1975 metais, kilusio
konflikto metu naudojo fizinį smurtą
prieš 1973 metais gimusį sutuoktinį.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Policininkas. Kriminalinės policijos biuro pareigūnas įtariamas
sekmadienį smurtavęs prieš pažįstamą moterį, pranešė Policijos departamentas. Sekmadienio vakarą į
Kauno ligoninę kreipėsi ir dėl galvos sumušimo ambulatoriškai gydoma 1989 metais gimusi moteris.
Ji paaiškino, kad tą pačią dieną apie
18 val. Kaune, Marvelės gatvėje,
pažįstamas vyras sudavė jai į galvą
bei pargriovęs ant grindinio smaugė.
Policija sulaikė įtariamąjį – neuniformuotą ne tarnybos metu Lietuvos
kriminalinės policijos biuro Liudytojų ir nukentėjusių apsaugos valdybos
vyriausiąjį specialistą S.V., gimusį
1970 metais.
Laimėjo. Proeuropietiškų centristinių pažiūrų Emmanuelis Macronas
(Emanuelis Macronas) sekmadienį
pažadėjo užglaistyti Prancūzijos
nesutarimus, sutriuškinęs kraštutinių dešiniųjų lyderę Marine Le Pen
(Marin Le Pen) itin svarbiuose prezidento rinkimuose, suteikusiuose
jam svarų, bet trapų mandatą pradėti
permainas. Už Europos Sąjungą pasisakantis 39 metų buvęs investicinės bankininkystės specialistas taps
jauniausiu visų laikų Prancūzijos
lyderiu, bet jo laukia dideli iššūkiai
įgyvendinant savo programą ir tuo
pačiu mėginant suvienyti susiskaldžiusią bei demoralizuotą šalį.
Stebėjo. Amerikiečių aktorės
Meghan Markle pasirodymas polo
rungtynėse, kuriose žaidė princas
Harry, kursto britų žiniasklaidos spėliones apie jų santykius.Nuotraukose
matyti, kad M.Markle stebėjo šeštadienio rungtynes iš žiūrovams skirtų
vietų, tačiau aktorės dalyvavimas
laikomas pirmuoju jos viešu renginiu kartu su Harry. Laikraštis „The
Sunday Telegraph“ išspausdino neryškią M.Markle nuotrauką su antrašte „Darosi rimta: Meghan debiutas aukštojoje visuomenėje“. „The
Sunday Mirror“ taip pat paskelbė,
kad amerikiečių aktorė „debiutavo“
per princo Harry rungtynes.
Teroras. Izraelio policininkai
sekmadienį nušovė Jeruzalės senamiestyje, prie Damasko vartų, kaip
įtariama, peiliu juos atakavusią moterį, skelbia „The Times of Israel“.
„Moteris išsitraukė peilį, užsimojo
juo į policininkų pusę, o šie, supratę,
jog moters rankose yra šaltasis ginklas, ją nukovė“, – policijos atstovą
cituoja leidinys. Moters tapatybė kol
kas nenustatyta, vyksta incidento
tyrimas. „The Times of Israel“ konstatuoja, jog per pastaruosius dvejus
metus šioje Jeruzalės vietoje ne kartą
vykdyti teroristiniai išpuoliai.
Pažadas. Jungtinės Valstijos pažadėjo sugriežtinti sankcijas Šiaurės
Korėjai, kad priverstų šią izoliuotą
komunistinę valstybę atnaujinti dialogą dėl jos branduolinės programos. Tačiau Vašingtonas pažymėjo
nesiekiantis parklupdyti Kim JongUno režimo.
Parengta pagal BNS
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Rinkėjai nusivylę politikais
Antrajame Seimo nario rinkimų ture Anykščių – Panevėžio
apygardoje savo valią išreiškė tik 24,3 proc. rinkėjų. „Anykšta“
pašnekovų klausė nuomonės, kodėl žmonės nėjo į rinkimus, juk,
regis, partijos net nesutelkė savųjų elektoratų.

Sukliudė ir
Motinos diena

bus Seimo narių, 140 ar 141,
jeigu Seimas jau suformuotas,
paskirta Vyriausybė, išsidalinti
Seimo komitetai. Žmonėms atrodė, kad šitie rinkimai jau nieko nereiškė.

Galvojau ir apie tai, kodėl
neatėjo prie urnų partijoms priklausantys anykštėnai. Tačiau
atidžiau panagrinėjau rinkimų
apylinkių rezultatus ir manau,
kad tie, kas politikuoja, tie atėjo. O visi kiti, ką partijų vadovai
laiko savo elektoratų, iš tikrųjų
yra tik sąrašiniai žmonės, kurie
seniai už tas partijas nebalsuoja.

aš nesutikčiau. Mano nuomone,
partijos nėra tokios didelės, skyriuose turi po šimtą žmonių, todėl angažuotų rinkėjų nėra daug.
Kita vertus, ir partijoms priklausantys žmonės yra veikiami
bendrų visuomenėje tvyrančių
nuotaikų, kad šitas Seimas taip
pat nepateisins visuomenės lūkesčių.

Kandidatas
įžeidė senjorus

Angažuotų
Kas politikuoja rinkėjų nėra
– tie atėjo
daug

Dainius ŽIOGELIS, Lietuvos socialdemokratų partijos
Anykščių skyriaus pirmininkas:
- Į antrąjį Seimo rinkimų turą
greičiausiai neatėjo tų partijų rėmėjai, kurių kandidato nebuvo
rinkimuose. Vyriausioji rinkimų
komisija padarė didelę klaidą
parinkdama tokias rinkimų datas
į merų ir į atsilaisvinusią Gretos
Kildišienės Seimo narės vietą.
Lietuviai - stiprių tradicijų tauta ir Motinos diena mums daug
reiškia. Žmonės mieliau rinkosi
pasveikinti savo motinas, nei ėjo
balsuoti.
Kodėl į pirmąjį rinkimų turą
atėjo taip pat mažai žmonių?
Mūsų partija taip pat nesutelkė viso savo elektorato, gal tik
pačius ištikimiausius, jaunesnio
amžiaus asmenis, nors turėjome
savo kandidatę. Po žaidimų su
Greta Kildišiene žmonės nebemato prasmės aktyviai reikštis,
sako, kad koks skirtumas, kiek

savaitgalio diskusija

Virgilijus Aloyzas MILAKNIS, buvęs Anykščių rajono
mero Sigučio Obelevičiaus patarėjas:
- Galvojau, kodėl žmonės taip
nenoriai dalyvavo rinkimuose,
nagrinėjau rinkimų duomenis ir,
manau, kad taip yra dėl didelio
rinkėjų nusivylimo politikais.
Žmonės labai tikėjo Lietuvos
valstiečiais ir žaliaisiais, dėjo
dideles viltis į Ramūną Karbauskį ir Saulių Skvernelį, laukė
pensijų padidėjimo ir grįžtančių
emigrantų, tačiau suprato, kad
nieko tokio nevyksta, gyvenimas negerėja, o rinkimų pažadai
lieka pažadais. Žmonės yra labai
nusivylę politikais, nes mato,
kad viskas eina tik blogyn.

Lukas PAKELTIS, Lietuvos
liberalų sąjūdžio Anykščių
skyriaus vadovas, buvęs kandidatas į LR Seimą:
- Kodėl mažas rinkėjų aktyvumas, yra keli faktoriai. Žmonės
dėjo dideles viltis į „valstiečių“
partiją, tačiau laikas bėga, o pažadai lieka pažadais. Žmonės
nejaučia, kad jų gyvenimuose
vyktų kokie nors realūs pokyčiai
į gerą, nemato konkrečių darbų.
Antras faktorius, kad tai buvo
pakartotiniai Seimo rinkimai. Į
pakartotinius rinkimus visada
ateina mažiau žmonių.
Su teiginiu, kad partijos nesugebėjo sukelti savo elektorato,

onalinio biudžeto lėšomis?
Kartais lenda tokia mintis, jog
rajono vadovai, pabaigę kadencijas, labiau linkę tapti turistais, o ne
Anykščių gyventojais. Todėl renkant
merą, turim prašyti tvirtos garantijos,
jog pabaigęs kadenciją, jis eilinį kartą
neteps slidžių į Vilnių ar Panevėžį, o
liks šalia mūsų. Joks vadovas, sukūręs rojų savam krašte, nebėgs iš jo.
Pagarbiai.”

@ TARARAIKA: „NU IR KAS
PER SUJUDIMAS, A? Neišdegė
medinė - statykime mūrinę! Ir stovės
ilgiau, ir arklių šlapimo nereikės, ir
visokius pribambasus primontuoti
lengviau, ir atrodys solidžiau.”

@ gal: „tegu meras is savo santaupų sumoka už suniokotą piliakalnį bei
padarytą žalą saugomam objektui?”

@ Elementaru: „Miškas turi nešti
pajamas.”
@ Gerą biznį sugalvojo atsakymas į: Elementaru: „nusipirko miško ir iš jo pastatys pilį!”
@ Putos kaimynas atsakymas
į: gerą biznį sugalvojo: „Ar dirbant

-ANYKŠTA

Savaitgalio diskusija - kas bus toliau su
medinės pilies statybomis?

Pristatydamas praėjusių metų veiklos ataskaitą, rajono meras
Kęstutis Tubis net neužsiminė apie ant Šeimyniškėlių piliakalnio
nesėkmingai pradėtas medinės pilies statybas. Medinės pilies statybų rajono vadovas neminėjo ir opozicijos paklaustas apie šių
metų darbus. Kaip manote, ar reikia tęsti medinės pilies statybas
ant Šeimyniškėlių pilliakalnio? Ir kodėl šios temos ėmė vengti meras K.Tubis?

@ Kompensacija: „Medinis žaisliukas.”

Arūnas LIOGĖ: nepartinis
Anykščių rajono tarybos narys, buvęs savivaldybės administracijos vadovas:
- Žmonės nusivylė partijomis.
Kita vertus, socialdemokratai ir
konservatoriai turi tvirtą elektoratą ir gali būti, kad dalis jų nėjo
į antrąjį turą, nes neturėjo už ką
balsuoti. Džiaugiuosi, kad tie, kurie atėjo, balsavo už anykštėną.
Kristupas Krivickas dalį rinkėjų atbaidė savo agresyvia reklama. Jam 61-erių metų Antanas
Baura – per senas. Taigi didelė
dalis rinkėjų yra A. Bauros amžiaus arba vyresni. Manau, kai
kas šitą agitaciją apie amžių priėmė asmeniškai, asmeniškai įsižeidė. Taip, nors ir netiesiogiai,
K. Krivickas, „varydamas“ ant A.
Bauros, „varė“ ant anykštėnų.

policininku buvo tokios algos, kad
galėjo tiek miško supirkti? Nieko nesakau.”

@ Juozas: „Pilis turizmui - taip,
reikalinga. O turizmas mums? Negaliu atsakyti, nes per mažai turim
informacijos. Kiekvienais metais
skelbiama, kiek aplanko Anykščius
turistų, bet niekas nepasako svarbiausio dalyko - kokios pajamos iš jo
gaunamos ir kas už tuos pinigus padaryta anykštėnų labui. Nepatogumų
dėl turistų anplūdžio žmonės pajunta,
o ar už tai jiems deramai kompensuojama?
Pilis - dar vienas lankytinas objektas. Bet ar ji čia stovėjo? O jei stovėjo,
tai kodėl ji atstatoma mūsų, o ne naci-

@ Sveiki: „Nereikia pilies. Būtų
visgi malonu, kad valdžia bent kiek
nors pasidomėtų ar patys anykštėnai
nori tos pilies. Manau, kad Anykščiuose yra daug daugiau svarbesnių problemų, negu pilies statybos.
LAISVĖ VORUTAI!”

@ JONAS: „BŪTINAI REIKIA
PASTATYTI !!!”
@ X - man: „Pradėtą reikia užbaigti, tik aišku prieš tai surasti tinkamus rangovus ir gauti Europos sąjungos lėšų pilies statybai. Artimiausiu
laikotarpiu kažkas panašaus turėtų ir
įvykti.”
@ €manai atsakymas į: X - man:
„ES jau vieną kartą atsisakė finansuoti. LT kultūros ministerija deklaruoja,
kad naujiems objektams lėšų neskirs.
Svajonės brangiai kainuoja.”
@ Siūlau atsakymas į: X - man:
„Anrestas.”
-ANYKŠTA
(Komentarų 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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Anykščiai augina „auksinę žuvelę“?

Festivalio atidaryme virš baseino skraidė oro akrobatas
Konstantinas Kosovecas.
(Atkelta iš 1 p.)
Pasak festivalio organizatorės
VšĮ „Sveikatos oazė“ direktorės
Sonatos Veršelienės, šiemet festivalio organizatoriai sulaukė per
40 plaukikų komandų, beveik 700
plaukikų iš 5 valstybių. „Kaip
kasmet, gausiausia buvo Baltaru-

sijos respublikos delegacija – 253
dalyviai, atstovaujantys 9-ioms
komandoms, Lietuvos – 229 dalyviai iš 16-os komandų, Latvijos
– 126 iš 8-ių komandų, Estijos
– 108 iš 7 komandų, o Lenkijos
komandą sudarė 18 plaukikų.
Anykščiams atstovavo 26 plaukikai, - pastebėjo S. Veršelienė.
Ketvirtadienio vakarą įvykusiame iškilmingame festivalio
atidaryme daug ovacijų dalyviams ir žiūrovams sukėlė profesionalaus oro akrobato šiauliečio
Konstantino Kosoveco pasirodymas virš baseino. Festivalio dalyvius ir svečius pasveikino ir renginį atidarė festivalio globėjas
– Anykščių rajono savivaldybės
meras Kęstutis Tubis, festivalio
sumanytojas ir ilgametis festivalio puoselėtojas, Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka, plaukimo federacijos vardu
sveikinimo žodį tarė generalinis
sekretorius Tomas Pakštys, visus
pasveikino Anykščių kūno kultūros ir sporto centro direktorius
Žilvinas Ovsiukas, organizatorių
vardu visiems gerų startų palinkėjo Viešosios įstaigos ,,Sveikatos oazė“ direktorė S. Veršelienė.
Jau pirmą varžybų dieną buvo
užfiksuoti penki festivalio rekordai, 4-is iš jų pasiekė Baltarusijos
sportininkai: Yahor Dodaleu 50
metrų peteliške (23.09 sek., Nastassia Karakouskaya 50 m pete-

Daugiausia festivalio rekordų pagerino baltarusiai. Ant aukščiausios pakylos – vieno jų
autorius Viktar Staselovich.
liške (26.66 sek. ), Viktar Staselovich 50 m nugara (24.11sek. ), Ilya
Shymanovich 50 m krūtine (26.53
sek.), o pusfinalyje 50 m krūtine
festivalio rekordą pasiekė Talino
plaukimo klubo ,,TOP“ plaukikė
Karleen Kersa (31,57 sek. ).
Rekordų lietus tęsėsi – per
3 dienas plaukikai pagerino
31
festivalio
rekordą.
Anykščius garsinęs tarptautinis plaukimo meistras Giedrius
Titenis festivalyje nedalyvavo,
tačiau anykštėnus pradžiugino
plaukikė, Antano Baranausko
pagrindinės mokyklos moksleivė
Andželika Zlatkutė. Penktadienį
ji 100 m plaukime laisvu stiliumi savo amžiaus grupėje finišavo
trečia ir šeštadienį tokį pat rezultatą pakartojo plaukdama 50
m peteliške. Paskutinę varžybų

Plaukimo takeliuose vyko arši kova dėl sekundžių dalių.
Autoriaus nuotr.

dieną ji 50 m laisvu stiliumi finišavo penkta. Tai išties viltingas
jaunos plaukikės pasirodymas
tokio masto varžybose, kai jose
dalyvavo geriausi kelių valstybių sportininkai. Neatsitiktinai
žiūrovai ir plaukimo specialistai
šmaikštavo, kad Anykščiai augina „auksinę žuvelę“. Beje, finaliniuose plaukimuose ji pagerino
savo asmeninius rekordus.
Pirmasis A. Zlatkutės plaukimo
treneris buvo Žilvinas Ovsiukas,
o dabar ją treniruoja Edvinas Ovčinikovas. Pasak tėčio, mergina
treniruojasi ketverius metus, mokosi A. Baranausko pagrindinėje
mokykloje ir šiemet dar baigia
muzikos mokyklos fortepijono
klasę. „Ji šešias dienas per savaitę gyvena baseine“, - šypsojosi
dukros plaukimus stebėjęs tėtis.

Festivalis baigėsi estafete 7 x
50 m laisvu stiliumi, kurioje nugalėjo „Minsk start“ komanda iš
Baltarusijos.
Visi rungčių prizininkai buvo
apdovanoti medaliais, diplomais
ir piniginiais prizais.
Pasak S. Veršelienės, festivalio dienomis Anykščiuose gyveno apie 1000 svečių, tad kaip ir
ankstesniais metais, iš festivalio
uždirbo Anykščių kavinės bei
parduotuvės. „Ypač geri pirkėjai
yra baltarusiai, kurie prieš išvykdami namo, tradiciškai apsiperka, - pastebėjo S. Veršelienė.
- Savaitgalį buvo užsakyti visi
Anykščių viešbučiai, abu technologijos mokyklos bendrabučiai,
daugelis rajono kaimo turizmo
sodybų“.
- ANYKŠTA

Jau šią savaitę Antanas Baura prisieks Seime
(Atkelta iš 1 p.)
Panevėžio rajone laimėjo
Kristupas Krivickas
61-erių A. Baura Seime dirbo
2000-2004 m. ir 2008-2012 m. kadencijose. 2016 m. Seimo rinkimuose jis kandidatavo tik Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąraše
daugiamandatėje apygardoje ir liko
pirmasis, nepatekęs į Seimą. Savo
varžovą A. Baura įveikė daugumoje
apylinkių - K. Krivickas laimėjo 6
Panevėžio rajono apylinkėse, visose
kitose apylinkėse pergalę šventė A.
Baura. Surdegio apylinkėje A. Baura
surinko 90 proc., Traupio apylinkėje
beveik - 79, Vaitkūnų ir Elmos apylinkėse - po 78 proc. balsų. Iš viso net
17-oje rinkimų apylinkių A. Baura
surinko daugiau kaip 70 proc. balsų.
Panevėžio rajone K. Krivickas
surinko 51,7 proc. (636 balsai), A.
Baura – 48,3 proc. (592 proc.), tačiau
Anykščių mieste ir rajone A. Bauros
pranašumas buvo akivaizdus.
Abu kandidatai, lyginant su pirmuoju turu, „pasiaugino“ absoliutų
balsų skaičių A. Baura nuo 3 084 iki
4 977, K. Krivickas - nuo 1 711 iki 2
615. Taigi A. Baura per dvi savaites
„užsidirbo“ 1 893, K. Krivickas –
904 balsus.
Balsavo tik ketvirtadalis rinkėjų
Rinkimų aktyvumas buvo vos 24,3
proc. Išskirtinį vangumą pademonstravo Panevėžio rajono rinkėjai. Velžio apylinkėje balsavo 11,35 proc.,
Nevėžio – 12,33 proc., Trakiškio
12,47 proc., Vadoklių 15,02 proc.,
Katinų – 15,1 proc.
Aktyviausi buvo Šovenių rinkėjai
– balsavo 46,04 proc., Vaitkūnų apylinkėje balsavo 38,35, Andrioniškio –

38,25 proc. rinkėjų.
I-ajame ture dalyvavo 29,58 proc.
rinkėjų. 2016 metų Seimo rinkimų
Anykščių -Panevėžio apygardoje rinkėjų aktyvumas pirmajame ture buvo
50,44 proc., antrajame - 39,57 proc.
Pergalę lėmė
Antano Bauros savumas
Ir rinkimus pralaimėjęs K. Krivickas, ir juos laimėjęs A. Baura mano,
kad pastarojo pergalę lėmė jo savumas.
„Praktiškai tokio rezultato ir tikėjausi. Savo krašte esu žinomas ir
pažįstamas, žinojo žmonės mano
darbus. O konkurentas - naujas žmogus, manau, rinkėjai rinkosi tą, kurį
pažįsta”, – „Anykštai“ sekmadienio
vakarą sakė A. Baura. Jam pritarė ir
K. Krivickas. „Po pirmojo turo buvo
galima prognozuoti. Džiaugiuosi, kad
pritraukiau naujų rinkėjų./.../ Šį kartą pasirinkimas buvo nuosaikesnis,
pasirinktas geriau prisitaikysiantis
prie dabartinės valdžios, o ne ryžtingas naujos kartos atstovas. Išskyrus
Gretos Kildišienės atvejį, anykštėnai
balsavo už vietinius ir šitas faktorius
buvo labai stiprus“, – „Anykštai“
sakė K. Krivickas.
Rinkimų rezultatų A. Baura su
keliais bendražygiais laukė partijos
būstinėje, rinkimų vakarą jis sulaukė sveikinimų telefonu iš partijos
pirmininko Ramūno Karbauskio bei
europarlamentaro Bronio Ropės. K.
Krivicko rinkimų vakarą palaikyti į
Anykščius atvyko Lietuvos centro
partijos pirmininkas Naglis Puteikis.
Greta Kildišienė rinko
gerokai daugiau balsų
A. Baura antrąjį rinkimų turą lai-

mėjo triuškinančiai, surinkęs beveik
dvigubai daugiau balsų nei jo varžovas. A. Baura pelnė 4 977 rinkėjų
palankumą, K. Krivickas - 2 615.
Tačiau lyginant su 2016-ųjų Seimo rinkimais A. Bauros rezultatas
kuklus. 2016 metų Seimo rinkimų
antrajame ture nugalėtoja „valstietė“
Greta Kildišienė surinko 7 320 balsų,
o pralaimėtojas konservatorius Sergejus Jovaiša - 5 229 balsus.
Net Anykščių miesto apylinkėse,
kur 2016-ųjų antrajame ture G. Kildišienė pralaimėjo S. Jovaišai, ji rinko
didesnį balsų skaičių nei praėjusį sekmadienį A. Baura. A. Baura Anykščių mieste praėjusį sekmadienį surinko 1 603 balsus, K. Krivickas - 756.
2016 metų Seimo rinkimų antrajame
ture Anykščių mieste G. Kildišienė
gavo 1 793 balsus, S. Jovaiša - 1 834
balsus.
Negaliojančių biuletenių antrajame ture nebuvo daug - 159 (2,62
proc.). Pirmajame ture buvo 140
(1,48 proc.) negaliojančių biuletenių.
Per 2016-ųjų Seimo rinkimus Anykščių - Panevėžio apygardoje I-ąjį turą
negaliojančiais pripažinta 1 264 biuleteniai (7,69 proc.), per II-ąjį - 338
(2,62 proc.).
Pažeidimų nebuvo
Rinkimų vakarą, jau žinant jų rezultatus, Anykščių-Panevėžio apygardos rinkimų komisija surengė
spaudos konferenciją. Joje dalyvavo abu rinkimuose dalyvavę kandidatai – A. Baurą atlydėjo jo žmona
Raimonda, K. Krivicką – partijos
pirmininkas N. Puteikis.
Anykščių-Panevėžio apygardos
rinkimų komisijos pirmininkė Janina Kuliešienė pasveikino išrinktą
Seimo narį A. Baurą, o Anykščių

rajono policijos viršininkas Rimantas Čepulis sakė, kad apie galimus
Rinkimų įstatymo pažeidimus
pranešimų negauta. A. Baura ir K.
Krivickas per spaudos konferenciją
padėkojo rinkėjams.
A. Baurai šiandien paskutinė
diena Anykščių savivaldybės administracijoje. Jeigu trečiadienį VRK
patvirtins rinkimų rezultatus, ketvirtadienį A. Baura prisieks Seime.
Konkurentai nusirašinėja
ir klaidas
Portalas anyksta.lt nuo savo gyvavimo pradžios stengiasi pirmieji
anykštėnams pranešti rinkimų rezultatus. Dėkojame rinkimų komisijų pirmininkams, maloniai suteikiantiems mums informaciją, tiesa,
Panevėžio rajone turime vieną originalų komisijos pirmininką, kuris
rinkimų rezultatų žurnalistams nesako, nes jam tai daryti draudžia ...
Konstitucija.
Portalo anyksta.lt rinkimų nakties darbo vaisiais vis bando naudotis konkurentai. Šį kartą anyksta.
lt informaciją kopijavo „Šilelis“,
ją skelbdamas savo internetiniame puslapyje. Rinkimų duomenys
sekmadienį 22 valandą vakaro visiems laisvai prieinami oficialiame
VRK puslapyje, tačiau kolegoms iš
„Šilelio“, matyt, „Anykšta“ - didesnis autoritetas už VRK. Kita vertus,
gal jie nežino, kad yra toks vrk.lt
puslapis internete. Iki pat pirmadienio ryto konkurentai savo puslapyje
laikė iš anyksta.lt paimtus duomenis, o ne oficialius rezultatus iš
VRK puslapio.
Žinoma, džiaugiamės ir didžiuojamės, jog mus konkurentai vertina. Deja, turime pripažinti, kad tik

pirmadienio rytą įvedėme Šlavėnų
rinkimų apylinkės rezultatus bei
pataisėme klaidą Traupio rinkimų
apylinkėje. Siūlome tą patį padaryti
ir kolegoms iš „Šilelio“, jeigu šios
klaidos dar jie neišsitaisė.
Perrašinėdami anyksta.lt rezultatus, įkliuvę buvo ir nyksciai.lt. Per
vienus Seimo rinkimus neapsikentę, jog konkurentų portale matome
mūsų darbo veidrodinį atspindį,
paskelbėme, kad vienoje iš miesto apylinkių triuškinančiai laimėjo
amžiną atilsį Vytautas Galvonas,
tuometinis „Nykščių“ savininkas.
Konkurentai šią žinią džiugiai retransliavo....

užjaučia

Niekada nesugrįš, neįeis
pro duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis...
Amžinybėj tylioj ji ilsėsis rami,
Tik sapne kai kada aplankys...
Nuoširdžiai užjaučiame Kazimierą MELDAIKIENĘ, mirus mylimai seseriai Onai.
A. Peldžienė, Z. Jakeliūnienė,
A. Karvelienė, T. Karvelienė, V. ir
J. Karveliai, G. Grigaliūnaitė

pastogė
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Dešimt hektarų Vikonių kaimo
žemės – po stogu

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Anykščių rajone yra du Vikonių kaimai – vienas Svėdasų seniūnijoje, kurį išgarsino Anykščių statybinių medžiagų kombinato cechas, nūnai virtęs griuvėsiais, ir antrasis Vikonių kaimas Anykščių
seniūnijoje, prigludęs prie miesto ir apglėbęs kelią link Troškūnų.
Jeigu pirmojo, gaminusio plytas, drenažo vamzdelius šlovė seniai teliko griuvėsiuose, tai antrasis
džiugina 10–ies hektarų brolių Audriaus ir Valdo Juškų šiltnamių perspektyva. Įdomu tai, kad akcinė bendrovė „Kvarcas“ bylinėjosi su šiltnamius ant Vikonių kaimo žemės gelmėse glūdinčio kvarcinio smėlio klodų pasistačiusiais ūkininkais. Šiltnamiuose jau dirba 184 žmonės. Naujų 6 hektarų
ploto šiltnamių ir galingos biokuro katilinės atidarymo iškilmės vyko praeitą penktadienį.
Prie šiltnamių Vikonių kaime kuriasi Audriaus Juškos dukros
Karolinos šeima.

Šiltnamiuose erdvu, laisvai važinėja automobiliai.

Perkirpus tradicinę biokuro katilinės atidarymo juostelę, Audriui ir Valdui Juškoms prie biokuro katilinės simbolinį degtuką įteikė „Axis Texnologies“ generalinis direktorius Giedrius Vaitkevičius.
Pasak Anykščių seniūnijos seniūno Eugenijaus Pajarsko, vienas
iš seniūnijos didesnių, priemiestinis
Vikonių kaimas yra abipus kelio į
Troškūnus. Jame gyvenamąją vietą deklaruoja 270 gyventojų. Iš šio
kaimo yra kilęs akademikas, garsus
istorikas, aktyvus visuomenininkas
Juozas Jurginis, o šiuo metu kaime
šiltnamių ūkį išvystė Audrius ir
Valdas Juškos.
Anykštėnas A. Juška šiltnamine
daržininkyste užsiėmė nuo jaunumės, o prieš beveik du dešimtmečius pastatė 2 hektarus šiltnamių
Vikonių kaime. Tuo metu du hektarai po stogu atrodė labai daug, tačiau verslui sukantis greitai šiltnamių plotą padidino iki 4 hektarų.
Prie sėkmingo A. Juškos verslo
prisijungus broliui Valdui, vyrai
parašė projektą Europos Sąjungos
paramai ir pernai, gavę 6,5 milijono
eurų, pradėjo naujų šiltnamių bei

galingos biokuro katilinės statybas.
Broliams daug rūpesčių kilo
paaiškėjus, kad po naujaisiais šiltnamiais glūdi kvarcinio smėlio
klodai, tačiau juk šiltnamiai - ne
amžini, smėliui nekenkia. Ilgai
trukęs teismų maratonas nesustabdė šiltnamių statybų ir praeitą
penktadienį jie buvo iškilmingai
atidaryti. Naujuose šiltnamiuose
jau auga agurkai ir pomidorai, dirba 184 žmonės.
Senuosius šiltnamius šildo 2 MW
galios katilas, o naujiesiems pastatyta nauja 6 MW galios katilinė.
Abi katilinės kūrenamos biokuru.
Beje, Anykščių miesto du kvartalus
šildantis vienintelis biokatilas yra
trečdaliu mažesnio galingumo.
Šiltnamiuose palaikoma stabili
18 – 19 laipsnių temperatūra, tam
tikra drėgmė. „Agurkai nuo daigo
iki vaisiaus šiltnamiuose užauga
per 20, o pomidorai - per 40 dienų.

Daržovių laistymas, tręšimas yra
kompiuterizuotas,
automatizuota ir klimato kontrolė, tačiau labai
daug reiškia ir ne tik kompiuterius
valdančių, bet ir eilinių žmonių darbas, - pastebėjo V. Juška. – Agurkų
ir pomidorų stiebus reikia formuoti, vaisius skinti. Nors Anykščiuose
lyg ir nemažai bedarbių, tačiau mes
turime kelis autobusus ir darbuotojus kasdien vežiojame net iš Traupio.”
Daigų broliai neaugina, juos vežasi iš Lenkijos, o kamanes, kad
šios apdulkintų pomidorus, veža iš
Olandijos.
Pasak V. Juškos, per metus 10 –
ies hektarų šiltnamiuose tikimasi
užauginti iki 5000 tonų agurkų ir
pomidorų. Visas užaugintas daržoves A. ir V. Juškos realizuoja Lietuvoje, dirba su visais didžiaisiais
šalies prekybos tinklais, tik vasarą,
kai lietuviai patys prisiaugina dar-

Į šiltnamių atidarymo šventę susirinko daug svečių, darbuotojų.
žovių, derliaus perteklių tenka išvežti į kaimynines šalis. Pastačius
naujuosius šiltnamius, po tuo pačiu
stogu teko statyti ir naujus šaldytuvus. Mat nuskintus agurkus ir pomidorus tenka atvėsinti iki 13 laipsnių
šilumos, vežti į prekybos tinklų bazes specialiais automobiliais. „Jeigu daržovės neatitiktų reikalavimų,
su jomis tektų važiuoti namo, o tai
būtų nuostolinga“, - sakė V. Juška.
Broliai turi planų ateityje šiltnamiuose pabandyti auginti braškes,
tačiau specializuotis auginti kokias

Dešimt hektarų Vikonių kaimo žemės užima brolių Audriaus ir Valdo Juškų šiltnamiai.

tautos balsas

nors kitas daržoves neketina. Buvęs
LR Seimo narys, amžino atilsio išėjęs Vytautas Galvonas buvo į šiltnamius atvežęs japonus, kurie šiltnamiuose augina melionus ir jiems
tai apsimoka. Jie net sėklų paliko.
Užaugo jie Anykščių šiltnamiuose,
tačiau jų savikaina buvo tokia, kad
auginti neapsimokėtų.
Šalia šiltnamių Vikonių kaime su
šeima kuriasi A. Juškos dukra Karolina, artimiausiu metu ūkininkai
žada atidaryti šiltnamių teritorijoje
daržovių parduotuvę.

Autoriaus nuotr.

Dėl „Biržinkos“ kelio remonto dūstame dulkėse

Perskaitėm „Anykštoje“ žinią,
kad remontuojamas „Biržinkos“
kelias. Viskas labai gražu, tačiau
susidūrėme su problema. Kol remontuojamas kelias, padaryta
apylanka, vedanti į Burbiškį, Kat-

lėrius, Mačionis. Ta apylanka – 3
kilometrai žvyrkelio. Dabar ją važiuoja nenutrūkstamas automobilių srautas, o mes, šalia to kelio
gyvenantys, nuo ryto iki vakaro
esame priversti kvėpuoti kylančio-

mis dulkėmis. Kiek Lietuvoje yra
pristeigta įvairių tarnybų, tačiau nė
vienos jų atstovams neatėjo į galvą
mintis, kad tą dulkančią apylanką
karts nuo karto reikėtų palaistyti
vandeniu. Žinau, kad sakys, ne-

gavome signalų. Todėl dedu visas
viltis, kad sprendžiant šią problemą mums padės „Anykšta“.
Audronė iš Skiemonių seniūnijos
Pečiulių kaimo

Savo nuomonę išsakykite
paskambinę į „Anykštą“
(8-381) 5-82-46.

PASTABOS PARAŠTĖSE
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Būti lietuviu

Irena ANDRUKAITIENĖ
Vos tik į viešąją erdvę patenka nauja idėja (ypač jei ją pateikia kas nors
iš Seimo valstiečių ir žaliųjų sąjungos
frakcijos), žiniasklaidoje tuoj prasideda įnirtingas jos aptarinėjimas su
išankstinio atmetimo intonacijomis,
pereinantis į visokeriopą populistinį
jos narstymą, vartymą, kol galų gale
išjuokta ir sukompromituota, ji nustumiama į užribį arba numarinama
visiems laikams.
Taip atsitiko su Seimo nario, Kultūros komiteto pirmininko R. Karbauskio mintimi artėjančio Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio proga
visiems ikimokyklinukams padovanoti stilizuotą, jų amžiui pritaikytą
tautinį kostiumą. Jis ateitų tiesiai į
šeimą. Kaip dovana. Taptų šeimos
nuosavybe, jos kasdienybe. Tai leistų vaikams nuo mažens priprasti prie
tautinio drabužio, suvokti jo reikšmę
ir svarbą, ugdytų poreikį jį dėvėti ir
suaugus. Tautinis kostiumas ilgainiui
taptų kiekvienam svarbiu simboliu ir
tautinės tapatybės ženklu.
Idėja, kurios įgyvendinimas valstybei nebūtų kainavęs nė cento, tapo sutaršyta, sumenkinta, suniekinta, marginalizuota. Kas simptomiška šioje
istorijoje – tai žaibiškas negatyvios
viešosios nuomonės suformavimas ir
pateikimas sisteminėje žiniasklaidoje.
Kito požiūrio, oponuojančio triukšmingiems kritikams, tarsi ir nesigirdėjo, nes tas balsas buvo užgožtas ir
liko neišgirstas. Idėjos autoriui, matant šitą dirbtinį, tyčinį erzelį, beliko
tik atsiimti savo siūlymą.
Ši situacija dar kartą patvirtino, kad
Lietuva gyvena tapatumo krizės laikus. Jau daug metų viešojoje erdvėje
bandoma revizuoti pamatinius tapatybės ženklus: istoriją, kalbą, kultūrą.

horoskopas

AVINAS. Galite gauti pasiūlymą,
žadantį neblogas verslo, finansines
perspektyvas. Pravartu aiškintis
paskolų, lizingo galimybes bei sąlygas. Vakarą galite praleisti nekasdieniškai, praplėsti savo akiratį.
JAUTIS. Regis, susidursite su
smulkiomis kliūtimis. Arba tiesiog
nebūsite nusiteikę rimtai dirbti, derintis prie kitų žmonių. Gali būti,
kad apims nenugalimas noras gundyti priešingą lytį. Vakare bus sunku išvengti išlaidavimo.
DVYNIAI. Tiktų įsitraukti į naują darbinę veiklą, kurti ar plėsti savo
verslą. O jeigu šie dalykai nėra aktualūs, pravartu labiau pasirūpinti sveikata, išvaizda, naminiais gyvūnais.
VĖŽYS. Puikiai sutarsite su
augančia karta. Galite tikėtis ir
krislelio romantikos, jei bent kiek

Vertybių diskreditavimo procesas
vyksta ir akademiniame lygmenyje.
Istorikai Darius Baronas ir Dangiras Mačiulis 2010 m. išleidžia knygą
„Pilėnai ir Margiris: istorija ir legenda“, kurioje remiantis viduramžių
šaltiniais analizuojamas Pilėnų mūšis
ir teigiama, kad Margirio ir Pilėnų
gynėjų apsisprendimas verčiau mirti
negu pasiduoti į nelaisvę kryžiuočiams tėra tik bailumas, kvailystė,
visiškas pasimetimas ir panika, todėl
nėra reikalo šį mūsų istorijos fragmentą traktuoti kaip lietuvių narsos
ir ištikimybės Tėvynei įrodymą.
Dabar tapo madinga savinieka.
Įvilkta į „racionalaus požiūrio“ rūbą,
pavadinta „demitologizacija“, ji leidžia nuvertinti viską, prie ko prisiliečia tokio „tyrėjo“ plunksna. Istoriją,
literatūrą, kalbą, tradicijas, papročius,
nacionalinius simbolius. Kyla klausimas - kam tai naudinga. Kas suinteresuotas, kad didžiavimasis savo šalimi
taptų niekam nereikalinga atgyvena?
Bet kas keisčiausia - minėto veikalo autoriai, lengva ranka sunaikinę patriotinį Lietuvos istorijos
pasakojimą, seniai tapusį lietuvių
tautos didvyriškumo kovose už
laisvę simboliu, buvusios Krašto
apsaugos ministrės Rasos Juknevičienės 2011 m. apdovanojami Patriotų premija. Tik kreivų veidrodžių
karalystėje gali taip atsitikti. Premija (Krašto apsaugos ministerijos ir
Lietuvos leidėjų asociacijos įsteigta
2010 m.), kuri turėtų būti skiriama
autoriams, rašantiems pilietiškumo,
patriotizmo tematika, per knygą
skiepijantiems meilę ir ištikimybę
savo šaliai, įteikiama tiems, kurie
savo knyga paneigia šiuos sakralinius postulatus, iš jų išsityčioja
ir tuo pačiu sudrumsčia skaitytojo
ar žiūrovo emocinį santykį su lietuvių ir lenkų rašytojų romantikų
kūriniais - Vl. Sirokomlės poema
„Margiris“, I. Kraševskio apysaka
„Kunigas“, M. Šikšnio – Šiaulėniškio drama „Pilėnų kunigaikštis“,
V. Krėvės padavimu „Sena pasaka
apie narsųjį kunigaikštį Margirį,
Punios valdovą“, garsiąja V. Klovos opera „Pilėnai“ ar lietuvių poetų eilėraščiais Pilėnų tema.

Panaši istorija kartojasi 2016 m.
Tik tuometinis Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pasielgia apdairiai. Nepabijojęs prisiimti atsakomybės, jis išbraukia iš pretendentų į
Patriotų premiją sąrašo filosofę Neriją Putinaitę, kuri, tyrinėdama lietuviškos tapatybės problemas, eina keistu
keliu - „demitologizuodama“, net
sukarikatūrindama Tautos patriarcho,
Vasario 16 – osios Akto signataro, dr.
Jono Basanavičiaus asmenybę bei
sumenkindama Justino Marcinkevičiaus autoritetą, poetą pristatydama
kaip eilinį sovietinių laikų nomenklatūrinį prisitaikėlį.
Norisi tikėti, kad tiek metų besitęsianti agresyvi nuostata savo tautinio
tapatumo atžvilgiu ne amžina. Ateis
metas ir požiūris keisis. Klausimas
tik – kiek laiko tam prireiks. Savaime
tokie pokyčiai nevyksta. Jiems rastis
reikia tam tikrų postūmių.
Bet tie pokyčiai įmanomi tik esant
vienai sąlygai – žmogus Lietuvoje
turi būti auginamas lietuviu. Tautinės
mokyklos modelis, pradėtas diegti iškart po 1990 m. kovo 11- osios, per
Seimų, vykdomųjų valdžių kaitas,
per nesibaigiančias ir klaidžiojančias
švietimo reformas gerokai nutautėjo.
Pasimetė reformų labirintuose vienas
svarbiausių švietimo principų – nacionalumas, kuriuo švietimas įsipareigoja Lietuvos kultūrai, rūpinasi jos
tapatumo išsaugojimu ir istoriniu tęstinumu, puoselėja nacionalinį identitetą, ugdo pilietį, kuriam rūpi valstybės raida ir jos likimas globalizacijos
procesų kontekste. Švietimas turi iš
esmės įvertinti situaciją, kurioje atsidūrė, ir kardinaliai keistis.
Šalis, išgyvenanti vertybių, identiteto krizę, patiria susvetimėjimą,
susiskaldymą. Visuomenės ryšių
silpnėjimas rodo, kad nyksta per
šimtmečius susiklosčiusi tradicinė
tautinė kultūra. Žmogus tokioje visuomenėje pasijunta nereikalingas,
bejėgis, vienišas. Jis nerūpi visuomenei ir visuomenė jam nerūpi. Nebelieka bendrumo jausmo, žmogus
nesijaučia saugus. Tauta pavargusi.
Kas turi įvykti, kad šiandien, visuotinio Lietuvos išsivaikščiojimo
metu, tauta iš naujo patikėtų savimi?

pasistengsite. Bet kuriuo atveju
būkite atidūs tiems, kuriuos mylite,
stenkitės labiau prie jų prisitaikyti.
Svarbu nepamiršti, kad reikia tausoti sveikatą.
LIŪTAS. Jautriai reaguosite į
menkiausią nepasisekimą, nepalankumą. Vėliau imsite jaustis saugiau.
Galbūt atsiras vilčių dėl meilės, materialinės padėties pagerėjimo, santykių pasitaisymo šeimoje arba dėl
jūsų atžalų perspektyvų.
MERGELĖ. Tikriausiai daug
bendrausite su artimos aplinkos
žmonėmis, galbūt vyksite į netolimą kelionę ar sudarysite neblogą
sutartį. Turėtų sektis reikalai, susiję
su mokslu, žiniasklaida.
SVARSTYKLĖS. Galite tikėtis
darnos santykiuose su aplinkiniais,
nesudėtingo susikalbėjimo rūpimais
klausimais. Puiku, jei būsite nusi-

teikę tvarkyti verslo reikalus, aptarti
ilgalaikes komercines, nuomos sutartis. Tai duos gerų rezultatų.
SKORPIONAS. Daugiau dėmesio skirkite kasdieniams reikalams ir žmonėms, kurie laukia
jūsų dėmesio. Stenkitės neprimesti
jiems savo principų. Gali papilnėti
piniginė. Artimuosius pravartu kiek
palepinti.
ŠAULYS. Labai svarbi bus teigiama nuostata. Tai padės jums neprarasti savitvardos ir pasitikėjimo,
jeigu sergate arba reikia pademonstruoti kompetenciją, apginti savo
reputaciją. Galite tikėtis naudos iš
slaptos veiklos, labdaros.
OŽIARAGIS. Šis laikas palankus įvairiai veiklai bei susitikimams, vizitams, pasimatymams.
Galite patirti neišdildomų įspūdžių,
laimėti prizą, įvertinimą, įgyti dau-
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Ir pakiltų. Taip, kaip buvo Sąjūdžio
laikais.
Atgavę laisvę, ar ne per daug pasidavėme globalizacijos šauksmui,
pamiršdami, kad pradžių pradžia visada slypi tautinės kultūros gelmėse.
Ar ne per ilgai europėjome? Todėl
pačiu metu (geriau vėliau, negu niekad) pradėta Seimo narių diskusija
dėl privalomo etnologijos dėstymo
pradinėje ir pagrindinėje mokykloje.
Kryptingam mokinių supažindinimui
su etnine kultūra, jos atgaivinimui
nepakanka atskirų mokyklų ar mokytojų entuziastų pastangų. Į šį dialogą
įsijungė ir Pasaulio lietuvių bendruomenė, kuriai rūpi ne tik užsienyje, bet
ir Lietuvoje gyvenančių lietuvių tapatybės išsaugojimo klausimai.
Visi esame atsakingi už mūsų etninės kultūros gyvastingumą. Plačiai atsivėrusios pasaulio sienos nė vieno iš
mūsų neatleidžia nuo atsakomybės už
savo gimtąją šalį, už jos kalbą, gyvenimo būdą, per amžius susiklosčiusių
tradicijų puoselėjimą. Nes pasauliui
esame įdomūs tiek, kiek esame saviti
ir unikalūs. Todėl kiekvienas iš mūsų
turi prievolę prisidėti prie etninės kultūros saugojimo, jos kūrimo, turtinimo ir perdavimo kitoms kartoms. Gal
ne visiems suprantama ir priimtina ši
prievolė, bet kito kelio nėra. Ji – mūsų
išlikimo garantas.
Etninės kultūros, kaip esminės
vertybės, išsaugojimas turi būti ne
tik piliečių, bet ir valstybės rūpestis.
Lietuva Jungtinių Tautų Švietimo,
mokslo ir kultūros organizacijos
(UNESCO) Nematerialaus kultūros
paveldo konvenciją, kurioje kalbama
apie šalių – valstybių pareigą saugoti
bei puoselėti savo etninę kultūrą, ratifikavo 2005 m. Ratifikavo ir paliko.
Tik ketvirtas Seimas savo kadencijos
pabaigoje, 2016 m., sugebėjo priimti teisės aktus, skirtus konvencijos
įgyvendinimui. Ko trūko - politinės
valios? pilietinės atsakomybės? kultūrinio susivokimo? Pamatinių vertybių ignoravimo pasekmes dabar akivaizdžiai jaučiame. Tikėkimės, kad
dabartinis Seimas nedelsdamas imsis
baltiškosios kultūros, kaip dvasinio
atgimimo programos, grąžinimo į
tautos gyvenimą.
Suprantama, kad daug kas priklausys ir nuo paties žmogaus. Nuo jo
apsisprendimo būti lietuviu globalizacijos akivaizdoje.
giau populiarumo.
VANDENIS. Aibė nebaigto
darbo kels įtampą. Tiesiog tvarkykite svarbius dalykinius reikalus ir
pasistenkite nedramatizuoti, jeigu
kažkas nesiklosto būtent taip, kaip
planavote. Išradingumas, gebėjimas
improvizuoti jums išties padės.
ŽUVYS. Palanku užsiimti veikla,
susijusia su teisėtvarka, informacija,
kelionėmis, tarptautine komercija.
Galbūt sulauksite gero įvertinimo
moksle, įtakingo asmens dėmesio,
pasiūlymo vykti į kelionę ar pan.

kampas

Apie išmokas

Linas BITVINSKAS
Išmokų būna visokių – už nedarbingumą, už vaikus ir t.t. Tačiau
yra ir dar viena išmokų rūšis, kuri
pas mus labai mažai žinoma – už
terorą.
Pasaulis seniai stebi konfliktą
Izraelyje, kur (atrodytų) narsūs musulmonai palestiniečiai raketomis,
peiliais ir akmenimis puola ką tik
gali. Rizikuoja negailėdami savo
gyvybių, o pikti Izraelio okupantai
juos šaudo.
Deja, romantika čia net nekvepia, juo labiau kova. Dažniausiai
nuo vadinamųjų kovotojų nukenčia
ne kareiviai, o tiesiog eiliniai žmonės, kuriuos tie žmogžudžiai puola
peiliais gatvėse ar įsiveržę į namus,
traiško mašinomis ir traktoriais ar
sprogdina.
Norintiems gailėtis „vargšų palestiniečių“ pateiksiu detalę, kuri
paaiškins, kodėl taip vyksta Izraelyje ir kodėl tai greitu laiku nesibaigs. Arabas palestinietis prieš
mėnesį tramvajuje peiliu mirtinai
subadė studentę iš Didžiosios Britanijos, beje, ji net nebuvo žydė.
Galvojate už šią žmogžudystę jį
palestiniečiai pasmerkė? Anaiptol
- dabar šitas žudikas sėdi kalėjime,
o jam Palestiniečių administracija
kas mėnesį už „šitą žygdarbį“ išmoka... 800 eurų. Tai yra tiek, kiek
retas mūsų rajono žmogus uždirba.
Todėl peiliais ginkluoti paaugliai,
einantys žudyti, palestiniečių tėvų
ne tik kad netramdomi, bet kartais
ir skatinami. O jeigu žūsta, tai didelis džiaugsmas – kaimynai eina
sveikinti, nes žuvusiojo šeimai bus
išmokėta solidi išmoka, kuri, beje,
sukapsi ir iš Vakarų valstybių gausios piniginės paramos Palestiniečių autonomijai.
Neseniai amerikiečiai pareikalavo, kad Palestiniečių autonomija
nustotų mokėti išmokas žudikų,
kurie papuola į kalėjimą, šeimoms,
į tai Palestiniečių autonomijos
aukštas pareigūnas Nabilis Šaatas
atsakė, kad šis reikalavimas – absurdiškas.
Galima pasiguosti tik tuo, kad tokių išmokų pas mus nėra, nes Pravieniškės ir taip perpildytos.

gimė
Dominyka DEKSNYTĖ, gimusi 04 19

pro memoria
Anykščių mieste
Jonas Vytautas MIEŽELIS, gimęs 1941 m., mirė 05 05
Juozas KISIELIUS, gimęs 1928 m., mirė 05 07
Stanislava KAMINSKIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 04 30
Bronislovas PAJARSKAS, gimęs 1926 m. Anykščiuose,
mirė 04 28 Detmolde (Vokietija)
„Anykštos“ redakcija kviečia mirusiųjų artimuosius, kurie nori jog būtų
paskelbta informacija apie mirtį, atsisveikinimą su velioniu, laidotuves
kreiptis elektroniniu paštu anyksta@anyksta.lt, telefonu (8-381) 5-94-58
arba užeiti į redakciją.
Žinia apie mirusį žmogų bus paskelbta nemokamai laikraštyje
„Anykšta“ arba, jeigu bus pageidaujama, – naujienų portale anyksta.lt.
rubrikoje „Pro memoria“.
-ANYKŠTA

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. Klientui pageidaujant
išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Įvairų mišką su žeme arba biržes
išsikirsti. Sąžiningai įvertina ir sumoka.
Tel. (8-605) 27002.
Mišką su žeme arba išsikirsti.
Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Automobiliai
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

įvairūs
Išnuomoja vieno kambario butą
Anykščių mieste.
Tel. (8-674) 33940.
Brangiai
perka,
nuomojasi žemės ūkio paskirties žemę
Anykščių, Kurklių, Skiemonių,
apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Dingo
Balandžio 27 d. Anykščių bibliotekoje, per kunigo Toliato knygos
pristatymą, netyčia sukeisti puspalčiai. Norėčiau atgauti savąjį.
Kitas paltas tebekaba bibliotekoje.
Tel.: (8-381) 5-22-92,
(8-683) 24626.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

parduoda
Kuras
Sausas ir drėgnas malkas kaladėlėmis. Atveža.
Tel. (8-613) 11010.
Kita
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-686) 80994,
(8-611) 34567.
Kviečius, miežius, avižas, mišinį, žirnius, kukurūzus, grikius,
įvairius pašarinius miltus, sėlenas. Atveža
Tel. (8-611) 47343,
(8-680) 96778.
Šienapjoves,
purkštuvus,
grėblius - vartytuvus, lėkštinius
skutikus, kultivatorius, frezus,
vagotuvus, bulvių kasamąsias,
krautuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
Gyvuliai
Atjunkytus mėsinius buliukus
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
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Kita

Nuolat perka

UAB “BIOFABRIKAS”, esantis
Ukmergėje, - pašarinius grūdus.
Tel. (8-686) 11232.
Kviečius, miežius.
Atsiskaito.
Tel. (8-699) 40452.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Dainiaus firma
auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

Tel.: (8-670) 80384,
(8-650) 46919.

Sunkiasvore technika rauna kelmus, tvarko apleistus sklypus, sodybas, formuoja šlaitus, reljefus.
Tel. (8-683) 72277.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

Požeminiu būdu kloja kanalizacijos, vandentiekio, tinklus. Nekasant
grunto ir neardant dangų.
Tel. (8-683) 72277.

UAB „BLEIRAS LOGISTICS“
IEŠKO AUTOVEŽIŲ IR
VILKIKŲ
VAIRUOTOJŲ DARBUI
EUROPOJE!!!
Įmonė siūlo:
*Neturintiems CE kategorijos
ir 95 kodo-APMOKAME vairavimo kursus!!!
*Neturinčius vairavimo patirties – APMOKOME!!!
Mob.: +370 671 15152

2017 m. gegužės 12 d. 19 val. adresu Biliūno g.53
(Menų inkubatoriuje) vyks Anykščių rajono medžiotojų
klubo “Debeikiai” visuotinis klubo narių susirinkimas. Su
darbotvarke klubo nariai gali susipažinti klubo buveinėje
adresu Mickūnų k.2.
UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, kategorijų ir papildomus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2017 m. gegužės 11 d. 17 val.
Dėl A1, A2, A, B, BE, C, CE, kategorijų vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657)
72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.

Restauruoja, reguliuoja dyzelinius kuro sriublius, purkštukus,
generatorius, starterius.
Tel. (8-682) 36806.

Kavinė ieško baro, virtuvės
darbuotojų, maisto išvežiotojų.
Suteikia visas socialines garantijas, laiku mokamą darbo užmokestį ir priedus.
Tel. (8-626) 98328.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

SUPERKA VERŠELIUS

Brigada dengia stogus, stato
karkasinius pastatus, pasirūpina
visomis medžiagomis, turi sausos
medienos.
Tel. (8-687) 73069.

UAB „Anrestas“ reikalingi tinkuotojai, gipso montuotojai, plytelių klijuotojai, dažytojai, fasado šiltintojai.
Gegužės g. 14, Anykščiai.
Tel. (8-381) 52500.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

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

Nuolat brangiai - karves, bulius, telyčias. Veršelius auginti
iki 2 mėn. Moka priedus, PVM.
Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.

siūlo darbą

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

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

Be tarpininkų arklius, karves
(iki 1,35 Eur/kg), telyčias (iki
1,35 Eur/kg), bulius (iki 1,55
Eur/kg).
Tel. (8-622) 09326.

Ilgastrėliais ekskavatoriais pigiai, greitai ir kokybiškai kasa,valo
kūdras, ežerų pakrantes, buldozeriais išlygina žemes. Jūsų patogumui dirba ir savaitgaliais.
Tel. (8-683) 72277.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Šiltina sienas, stogus ir grindis
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju
būdu. Užpildo oro tarpus.
Tel.: (8-698) 47767,
(8-682) 37022.

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Išsiveža.

Egidijus ir Sandra - įvairius
veršelius. Sąžiningai sveria.
Moka PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

Paslaugos

Moka PVM.

ŽŪB Elma reikalinga buhalterė.
Tel. (8-682) 97420.

STATKORPAS AB
SIŪLO DARBĄ
Elektromontuotojams
Kabelinių, oro linijų montavimo darbams atlikti formuojama
(4-5 žmonių) brigada.
Reikalavimai:
-turėti profesinę kvalifikaciją
ar elektrotechninį išsilavinimą;
-pageidautina darbo patirtis.
Informacija tel. 8-612-14884.
Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti
el.p.: statkorpas@zilinskis.com

UAB „Anykštos redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4
dydžio plakatus.

Grindų
betonavimas,
paruošiamieji
darbai.
Tel. (8-694) 40735.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Beatas, Edita, Mingailas,
Austėja, Grigalius.
gegužės 10 d.
Antoninas Putinas, Sangailė,
Viktorina.
gegužės 11 d.
Mamertas, Skirgaudas, Miglė,
Pilypas.
gegužės 12 d.
Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerėjas, Nerys, Nerijus.

mėnulis
gegužės 9-10 d. priešpilnis.

anekdotas
Važiuoja bobutė autobusu ir ranka muša per galvą, krūtinę ir pasturgalį. Ir taip visą laiką. Netoliese
sėdintis kunigas nusistebi tokiu
bobutės elgesiu ir klausia:
– Močiut, ko tu taip keistai meldiesi?
Bobutė atsako:
– Tai kad aš nesimeldžiu, o stengiuosi neužmiršti: kopūsto galvą,
pieno ir dujų balioną…

Mieli anykštėnai
Esu dėkingas už man
išreikštą pasitikėjimą.
Jūsų valia netrukus
duosiu priesaiką. Žinau
savo krašto problemas
ir džiaugsmus. Pažadu
Jums, kad Seime
dirbsiu nuoširdžiai,
nuosekliai ir sąžiningai,
nesiblaškydamas ir
nešūkaudamas.
Manau, jog tik kantrybė
ir nuosaikumas dirbant mums visiems kartu
padės siekti tikslo ir rezultato.
Pagarbiai
Antanas BAURA
Politinė reklama. Bus apmokėta iš LVŽS rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 589

sprintas

oras
8

0
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Motokrosas. Savaitgalį Latvijoje
vykusio septintojo pasaulio motokroso čempionato (MXGP) etapo antrosiose lenktynėse „Suzuki World“
komandai atstovaujantis Arminas
Jasikonis užėmė trečiąją vietą ir pelnė 20 įskaitinių taškų. Tai yra geriausias 19-mečio anykštėno rezultatas
karjeroje. Lenktynių nugalėtoju tapo
olandas Jeffrey Herlingas (KTM).
Bendroje etapo įskaitoje A. Jasikonis
buvo 10-as. Bendroje čempionato įskaitoje A. Jasikonis su 106 taškais iš
14-os vietos pakilo į 13-ąją.

Imtynės. Balandžio 28-29 dienomis Kaune vyko didžiausias tarptautinis jaunių-jaunimo imtynių turnyras A. Liaugminui atminti, kuriame
pirmąsias vietas laimėjo anykštėnai
V. Kavaliauskaitė ir D. Krikščiūnas.
Antrąją vietą užėmė R. Čeponytė, o
trečiąsias – V. Buinauskaitė ir A. Kavaliauskaitė. Turnyre dalyvavo per
tris šimtus dalyvių.
Sunkioji atletika. Anykščiuose
vyko jau tradicinėmis tapusios sunkiosios atletikos varžybos, kuriose
susirinko pačios stipriausios moterys
ir merginos. Pirmąsias vietas iškovojo sesės Lina Marganavičiūtė (svorio

kategorijoje iki 44 kg; rovimas 20 kg,
stūmimas 25 kg) ir Gabrielė Marganavičiūtė (sv. kt. 48 kg; rovimas 32 kg,
stūmimas 40 kg). Antrą vietą iškovojo
Karolina Romaraitė (rovimas 37 kg,
stūmimas 48 kg). Trečiąsias vietas užėmė Deimantė Komar (24 kg, 35 kg),
Laura Mozūraitė (30 kg, 43 kg) ir Ligita Silevičiūtė (30 kg, 37 kg).
Krepšinis. Gegužės 6 dieną A.
Baranausko pagrindinės mokyklos
sporto salėje vyko Anykščių KKSC
jaunųjų krepšininkių ir jų mamų 2×2
krepšinio turnyras, skirtas Motinos
dienai paminėti.
Jame dalyvavo septynios koman-

dos, o varžybos vyko rato sistema.
Mergaitės ir mamos buvo nusiteikusios kovai – vyko atkaklios varžybos, net virė pyktis ir emocijos.
Varžybų nugalėtojomis tapo Gytė
Pupelytė su mama Aurima, 2 vietą
iškovojo Goda Bekintytė su mama
Laima, trečioje vietoje liko Rusnė
Žarskutė su mama Žydre.
Sportuos. Gegužės 13 dieną
Anykščiuose vyks tradicinės rajono
seniūnijų sporto žaidynės. Varžybos
vyks J. Biliūno gimnazijos sporto bazėje. Tą pačią dieną „Nykščio namų“
arenoje bus rengiamas Lietuvos vaikų
graikų-romėnų imtynių čempionatas.

Nepamiršk užsisakyti
laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo „Aukštaitiškas formatas“

Panevėžyje išskirtinis nuolaidų savaitgalis:
puiki proga pasiruošti vasaros sezonui
Nenumaldomai artėja vasaros sezonas, kuomet vis daugiau laiko
praleisime gryname ore aktyviai leisdami laisvalaikį. Žinoma, šiems
malonumams reikėtų pasiruošti. Norintiems vasarą sutikti stilingai
ir puikiai nusiteikus vėlyvas pavasaris tampa idealiu metu apsirūpinti naujais laisvalaikio ir sporto drabužiais už viliojančią kainą.
Jau gegužės 13-14 dienomis
prekybos centre „Babilonas” vyks
sporto ir laisvalaikio prekių savaitgalis, kurio metu galėsite ne tik puikiai praleisti laiką, bet ir įsigyti prekių su itin didelėmis nuolaidomis.
Sportuojantiems bei mėgstantiems aktyvų laisvalaikį vertėtų
aplankyti „Sports Direct”, nes ten
bus taikoma -20% nuolaida visoms prekėms. Taip pat vertėtų užsukti ir į neseniai prekybos centre
„Babilonas” atsidariusią „Puma
Factory Outlet” parduotuvę, kurioje visos prekės yra su 30-70% nuolaida. Išskirtinio savaitgalio metu
ten lauks papildoma -20% nuolaida visai avalynei. -30% aprangai
ir -40% avalynei taikys „Hiatus”

o „Audimas” siūlys net -20% visoms prekėms.
Ir tai dar tikrai ne viskas. Ekologija besirūpinantis prekės ženklas
„Regata” savaitgalio dienomis organizuoja akciją, kuomet atnešus
seną nebenešiojamą drabužį, naujam bus taikoma -30% nuolaida.
Nuolaidomis stebins ir „Hummel”.
Ten bus taikoma –20% visai pavasario kolekcijai. Negana to, „Winner Sport” siūlys visoms prekėms
–20%, o „Oksalis” –20% batams,
-40% Thermo Wave apatiniams
rūbams ir dar daugiau akcijų įvairioms kategorijoms.
Nežinantiems, ką geriausia pirkti esant didelėms akcijoms, vertėtų
žinoti keletą sėkmingo apsipirkimo

principų. „Puma Factory Outlet”
marketingo specialistės Skirmantės Liutkutės teigimu, išpardavimų metu galima rasti ir amžinai
madingų bei reikalingų prekių,
ir išskirtinių ryškių drabužių bei
akcentų. „Pastarųjų visada verta
gerai paieškoti, mat dažnai ryškūs
akcentai ilgą laiką išlieka madingi
sporto ir laisvalaikio aprangoje”, –
sakė ekspertė.

Specialistai pataria nuolaidų
metu atkreipti dėmesį į niekada
iš mados neišeinančius drabužius.
„Tokios spalvos kaip juoda, pilka
ir balta yra amžinos, visada madingos. Jų spalvų drabužius labai
lengva derinti su kitais ryškiais ir
spalvotais. Taip pat daugelis tokių
spalvų kolekcijų yra tęstinės – tarp
jų ir bėgimo, ir fitneso, ir futbolo,
ir motosporto drabužiai bei avaly-

nė”, – pasakojo S. Liutkutė.
Tuo tarpu „Sports Direct” vadovas Vladas Korsakovas pataria
išpardavimų metu visada pirkti tai,
ko labiausiai reikia. „Amžinai bus
madinga ta sporto apranga, kuri
leis gerai jaustis, puikiai atrodyti
ir morališkai inspiruos mažiau sėdėti, o daugiau judėti”, – sakė V.
Korsakovas.
Pasak pašnekovo, tendencijos
visada liks tendencijomis, jei vartotojas nebus drąsus ir jaunatviškas. Sporto ir laisvalaikio prekės
nuolat tobulėja ne tik išoriškai, bet
ir technologiškai, tad norintiems
jaustis itin patogiai pravartu būtų
karts nuo karto atnaujinti savo garderobą.
Pasiruošti šiltajam sezonui ir pasinaudoti viliojančiomis nuolaidomis galite gegužės 13-14 dienomis
prekybos centre „Babilonas” vyksiančio sporto ir laisvalaikio prekių
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savaitgalio metu.

