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Konkursas. Rytoj vyks VšĮ
„Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktoriaus konkursas. Inžinierinį magistro išsilavinimą turintis laikinasis VšĮ „Aukštaitijos
siaurasis geležinkelis“ direktorius
Vismantas Užalinskas konkurse
negali dalyvauti, jo išsilavinimas
neatitinka reikalavimų.

„Bėk bėk,
žirgeli!“ su
sūnumi
lankėsi ir
premjeras

„MG Baltic“
byloje minimas
Ričardas
Sargūnas
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Prikultivavo krūvą žmogaus kaulų
Praėjusį ketvirtadienį Skiemonių seniūnijos ūkininkas šalia Paberėžių kapinių ženklo pastebėjo
sumestus žmogaus kaulus. „Esu medžiotojas, tikrai skiriu, kur žmogaus kaulai, kur žvėries“ - tvirtino į redakciją paskambinęs vyras.

Kelionės. Ketvirtadienį Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ir
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas
Blazarėnas vyks į Baltarusiją, Vitebską dalyvauti XIV Baltarusijos–Lietuvos ekonomikos forume.
Penktadienį K.Tubis ir savivaldybės administracijos direktorius
Audronius Gališanka išvyksta į
Latviją, dalyvauti Maduonos miesto 92-os šventės renginiuose ir pas
„braliukus“ praleis visą savaitgalį.
Skaitykla. Anykščių L. ir
S.Didžiulių viešoji biblioteka birželio 1-ąją atidarė lauko skaityklą.
Prie bibliotekos esančioje lauko
terasoje bus galima skaityti visą
vasarą. Lauko skaityklos darbo
laikas priklausys nuo oro sąlygų.
Vadovė. Valstybinių miškų
urėdijos Anykščių regioniniam
padaliniui vadovaus Monika Sirgėdienė. Ji - vienintelė iš konkursą
laimėjusių kandidatų, iki šiol dirbusi ne praktinį, o mokslinį miško
priežiūros darbą. Ji yra A. Stulginskio universiteto doktorantė.
Radinys. Praėjusį trečiadienį
Troškūnų seniūnijos Raguvėlės
kaime, Sodų gatvėje, negyvenamojo namo rūsyje kasant žemę,
rastas didelis kiekis gyvsidabrio.
Iš duobės iškasta apie 60 l gyvsidabriu užteršto grunto. Ugniagesiai gruntą su gyvsidabriu sudėjo į
plastikinį indą, kurį perduos specialistams. Gyvsidabrio radimo vietoje visuomenės sveikatos specialistai atliks oro taršos matavimus.

Radinys šalia Paberėžių kaimo kapinaičių ženklo šokiravo Skiemonių seniūnijos ūkininką. Realiausia, jog žmonių kaulus iškultivavo kitas šios seniūnijos ūkininkas.
„Anykštos“ skaitytojo nuotr.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Apie radinį ūkininkas pranešė
policijai. Vyras sakė esąs šokiruotas. „Nenorėčiau, jog mano kaulai
kada nors taip voliotųsi“ - kalbėjo
ūkininkas. Skubiai atvykę policijos pareigūnai susirinko ir išsivežė
kaulus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Skiemonių seniūnas Stasys
Steponėnas „Anykštai“ sakė, jog
Paberėžių kaimo kapinaitės, greičiausiai uždarytos dar Rusijos
imperijos laikais - niekas iš kaimiečių nebeatsimena, jog ten būtų
laidojama. Kolūkio laikais kapinių
vietoje buvo iškasti didžiuliai rūsiai - bulvių ir runkelių saugyklos.
Pasak seniūno, į juos galėjo įvažiuoti traktoriai.
Pernai apleisti rūsiai rekultivuoti, žemė sulyginta. „Matyt, ūkininkas kultivavo žemę ir prigrėbstė
kaulų“ – „Anykštai“ sakė seniūnas.
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Nauja pramoga Anykščiuose – basomis po Šilelį
Anykščiuose, netoli Lajų tako, atsirado nauja pramoga – įrengtas
1 km 200 m ilgio pažintinis basų kojų takas. Šį projektą Anykščiuose
įgyvendino trys draugai (du biržiečiai ir kaunietis) – Mantas Bartuškevičius, Mindaugas Simėnas ir Saulius Pileckas.

Verslas. Anykščiuose buvusios
„Bangelės“ pastatą išsinuomojo
žinoma Lietuvos atlikėja Justė Arlauskaitė – Jazzu, draugaujanti su
anykštėnu Donatu Ivanausku. Jau
birželį šioje vietoje jie žada atidaryti restoraną.

Futbolo treneris Mantas Bartuškevičius Biržuose turi kaimo turizmo sodybą, tačiau toliau plėtoti verslą pasirinko Anykščius.

Basų kojų takas įrengtas panaudojant ne tik įvairius akmenukus, žvyrą, bet ir gamtos gėrybes – samanas, spyglius, kankorėžius.
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Gyvenimas Anykščiuose ministrui
pasirodė be problemų
Birželio 1 dieną, penktadienį, Anykščiuose lankėsi vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Anykščių rajono savivaldybėje
ministras susitiko su rajono vadovais bei savivaldybės administracijos vadovais.

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas nuogąstavo, kad dėl
policijos reformos gali išaugti nusikalstamumas. Tuo tarpu buvęs Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Kęstutis
Tubis nei šia tema, nei kitomis susitikime praktiškai nekalbėjo.
Anykščių rajono savivaldybės
pranešime apie ministro vizitą
buvo minima, kad į susitikimą
bus pakviesti rajono verslininkai,
tačiau jų čia nebuvo matyti. Tuo
tarpu Anykščių rajono Tarybos
narys, liberalas Saulius Rasalas
viename iš portalo anyksta.lt komentarų atkreipė dėmesį, kad į
susitikimą su ministru E.Misiūnu
nebuvo pakviesti rajono Tarybos nariai. Susitikime dalyvavo
Seimo nariai Antanas Baura ir
Sergejus Jovaiša. Parlamentarai
ministrui ir turėjo daugiausiai
klausimų. E.Misiūnas Seimo narius juokaudamas vadino „pilie-

čiais“.
Pradėdamas pokalbį su susirinkusiais, E.Misiūnas kalbėjo,
kad Anykščiai jam jau yra pažįstamas miestas, minėjo girdėjęs, kad mūsų mieste restoraną
atidaro viena žinoma Lietuvos
dainininkė.
Nuo pat pirmųjų pokalbio minučių ministrą prie sienos bandė
remti Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Audronius Gališanka. Jis pristatė Vidaus reikalų ministerijos finansuojamus ir Anykščių rajone
įgyvendinamus projektus, vėliau
diskutuota apie ilgai užtrunkantį

Kavarsko seniūnijai vėl
vadovaus moteris
Kavarsko seniūne netrukus pradės dirbti dabartinė seniūno
pavaduotoja Šarūnė Kalibataitė. Penktadienį vyko seniūno konkursas, į kurį atvyko vienintelė pretendentė iš trijų užsiregistravusių asmenų.
35-erių Š.Kalibataitė dvejus paskutinius metus dirbo seniūno pavaduotoja, o prieš tai - Kavarsko se-

niūnijos specialiste. Ji yra buvusios
Kavarsko seniūnės Elenos Kalibatienės dukra. Š.Kalibataitė pagal

Temidės svarstyklės

į areštinę. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Konfliktas. 2018-06-01 apie
22.48 val. Anykščių seniūnijos Keblonių kaime, Žiburio
g., tarp neblaivių sugyventinių,
vyro (nustatytas 2,70 girtumas)
(g. 1977 m.) ir moters (nustatytas 1,96 prom. girtumas) (g.
1977 m.) išgertuvių metu įvyko
žodinis konfliktas, kurio metu
moteris smurtavo, sukeldama fizinį skausmą. Moteris sulaikyta
ir patalpinta į areštinę. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. 2018 metų gegužės
mėnesio pradžioje, vyras (g.
1983 m.) Troškūnų seniūnijos
Karčių kaime, sodyboje, smurtavo prieš žmoną (g. 1993 m.).
2018-06-02 apie 0.40 val. vyras
moteriai grasino. Vyras sulaikytas ir patalpintas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Grasinimas. 2018-06-01 apie
23.00 val. Anykščiuose, Ramybės g., neblaivus (nustatytas
2,50 prom. girtumas) vyras (g.
1975 m.) grasino nužudyti savo
žmoną (blaivi) (g. 1977 m.).
Vyras sulaikytas ir patalpintas

Pinigai. 2018-05-24 apie
12.00 val., vyras (g. 1973 m.)
būdamas Anykščiuose, piniginėje pasigedo „SWEDBANK“
mokėjimo kortelės. Po kelių
dienų pastebėjo, kad iš banko
sąskaitos buvo nuimta 500 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Mirtis. 2018-06-01 apie 16.55
val., Anykščiuose, J. Biliūno g.,

pateiktų projektų vertinimą, kuris trukdo laiku pradėti darbus.
Su ministru E.Misiūnu diskutuota apie regionų ir jų infrastruktūros plėtrą, Valstybės
tarnybos įstatymą, viešųjų paslaugų teikimo supaprastinimą.
Darbo užmokesčio bei karjeros
savivaldybėje klausimai ypač
domino savivaldybės Teisės,
personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėją Sigitą Mačytę – Šulskienę bei Bendrojo ir
ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą Liną Šulskų.
Seimo narys A.Baura vidaus
reikalų ministrą mokė, kaip reikėtų elgtis su valstybės biudžeto
pinigais.
„Neduok Dieve, leisite Kupiškyje baseiną statyti. Sėdintys
šioje salėje neleis sumeluoti,
Anykščių baseinas yra pats geriausias Lietuvoje. Neturime
mes tiek daug pinigų, kad galėtume tenkinti kiekvieno rajono
norus“, - rūpestį valstybės pinigais rodė A.Baura.
Anykštėnų atstovas Seime
A.Baura taip pat demonstravo
pritarimą Sveikatos apsaugos
ministerijos sprendimams Lietuvos mažuose miesteliuose uždarinėti ligonines.
„Tokia situacija, kokia yra nemažoje dalyje savivaldybių, tikrai nėra pateisinama. Neužkaišiosi pinigais. Tokio ligoninių
tinklo, koks yra Lietuvoje, nėra

spektras
Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
pasaulyje“, - kalbėjo A.Baura.
„Tas gyventojas labai aktyvus“, - žvelgdamas į be perstojo kalbėjusį A.Baurą reagavo vidaus reikalų ministras
E.Misiūnas.
„Aš nežinau, ką jis veikia Seime“, - akmenį į A.Bauros daržą
mestelėjo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis.
Susitikime kalbėta ir apie policijos darbą, akcentuota, kad policijos reforma turi daug spragų.
„Atvykti ir konsultuoti apie nusikaltimą yra vienas dalykas, o jį
užkardinti – kitas dalykas. Policijos departamentui rekomendavome sustiprinti prevencinę pusę,
atkreipėme dėmesį į nusikaltimų
tyrimą. Dabar tokia situacija, kad
ik tam tikros žalos padaryti nusikaltimai tiriami tikrai vangiai.
Sunkių nusikaltimų tyrimui tikrai metamos visos pastangos ir
pajėgos. Tokia situacija yra labai
bloga. Tas nebaudžiamumas gali
išvirsti į labai blogą situaciją“, kalbėjo E.Misiūnas.
Tai, ką išgirdo atvykęs į
Anykščius, vidaus reikalų ministras E.Misiūnas susitikimo
pabaigoje apibūdino keliais žodžiais.
„Rajonas problemų neturi“, pusiau juokais, pusiau rimtai išvadas pasidarė E.Misiūnas.
Rajono meras K.Tubis vidaus
reikalų ministrui E.Misiūnui dovanojo medaus.

išsilavinimą - socialinė pedagogė,
turi identiška dvynę seserį Jurgą.
„Anykštos“ pakalbinta, ar jos
pasirinkimui įtakos turėjo tai, jog
mama ilgą laiką yra dirbusi Kavarsko seniūne bei seniūno pavaduotoja,
Š.Kalibataitė sakė: „Natūralu, kai
ūkininko vaikai tampa ūkininkais,

žurnalisto - žurnalistais, dailininko
- dailininkais. Mama - man buvo
valstybės tarnautojo pavyzdys ir
idealas. Mačiau jos darbą ir manau,
jog mano pasirinkimas yra visiškai
natūralus“.
Š.Kalibataitė vadovauti seniūnijai
pradės po STT patikrinimo. O kol
jis bus baigtas, seniūnijai vadovaus
Algirdas Gansiniauskas. Nuo 2003ųjų seniūnu dirbęs A.Gansiniauskas
iš darbo dėl asmeninių priežasčių nusprendė trauktis nesulaukęs pensijos.

šalia savo namų, bendro naudojimo kieme, rastas vyro (g. 1950
m.) kūnas. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

statytas 2,18 prom. girtumas)
(g. 1990 m.) fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.

Sugyventiniai. 2018-06-02
apie 9.00 val. Kavarsko seniūnijos Bebrūnų kaime konflikto
metu vyras (g. 1973 m.) neblaivus (nustatytas 2,58 prom. girtumas) smurtavo sugyventinės (g.
1973 m.) (nustatytas 2,08 prom.
girtumas) atžvilgiu, sukeldamas
jai fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Vairuotojas. 2018-06-03 apie
17.48 val., Anykščiuose, Mindaugo g., sustabdyto automobilio „Peugeot 307“, vairuotojui
(g. 1998 m.) nustatytas 1,90
promilių girtumas. Vyras sulaikytas ir patalpintas į Utenos
apskr. VPK areštinę. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Areštinė. 2018-06-03 apie
2.22 val. Anykščiuose, Biliūno
g., namo kieme vyras (nustatytas 1,89 prom. girtumas) (g.
1990 m.) konflikto metu smurtavo, sukeldamas žmonai (nu-

Moterys. 2018-06-03 apie
10.20 val., Anykščiuose, J. Biliūno g., namuose, moteris (girtumą tikrintis atsisakė) (g. 1990
m.) smurtavo prieš blaivią motiną (g. 1965 m.). Moteris sulaikyta ir patalpinta į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti
yra pigiau, negu pirkti!

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste - platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Sąjūdis. Sąjūdis supurtė nesupurtomą, išjudino nepajudinamą, sukūrė stebuklą, minint
Sąjūdžio trisdešimtmetį Seimo
istorinėje Kovo 11-osios Akto
salėje pirmadienį sakė Seimo
pirmininkas Viktoras Pranckietis. „Sąjūdis. Ką tai reiškia?
Sujudimas, pabudimas, prisikėlimas ir naujo pradžia. Pradžia, kaip ir pradžios knygoje,
tai žodis, kuris prieš trisdešimt
metų turėjo tokią didelę prasmę. Tada, prieš trisdešimt metų,
mūsų visuomenės šviesuoliai,
nepriklausomai nuo profesijos
ir įsitikinimų, turėjo vienintelį
tikslą. Tas tikslas – nepriklausomybė“.- iškilmingame minėjime sakė V. Pranckietis.
Pratybos. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė sako, kad „Baltops
18“ pratybos rodo, jog penktasis
NATO straipsnis veikia, ir kolektyvinė gynyba yra įmanoma. Iš
JAV desantinio laivo „Oak Hill“
Baltijos jūroje stebėdama karines jūrų pratybas, šalies vadovė
akcentavo, kad pratybos vyksta
praktikuojantis apginti Baltijos
valstybes nuo galimos invazijos.
„Pratybos vyksta būtent, kaip
apginti Baltijos šalis - Lietuvą ir
Baltijos jūros regioną nuo galimos invazijos. Turime pratybas,
kurios įgalina ir demonstruoja,
kad penktasis gynybos straipsnis
veikia, ir kolektyvinė gynyba
tikrai yra įmanoma“, - JAV desantiniame laive stebėdama pratybas, kalbėjo D. Grybauskaitė.
Interpeliacija. Seimo Socialdemokratų partijos (LSDP)
frakcija surinko 34 Seimo narių
parašus aplinkos ministro Kęstučio Navicko interpeliacijai ir
teikia juos Seimo pirmininkui
Viktorui Pranckiečiui. Nepasitikėjimą „valstiečių“ deleguotu
ministru reiškia įvairių frakcijų
atstovai, taip pat - ir valdančiosios koalicijos atstovai. „Mes,
vertindami ministro Kęstučio
Navicko nekompetenciją susitvarkyti aplinkos apsaugos sistemoje, teigiame, kad ministras
turėtų būti atstatydintas dėl galimo buvusios darbovietės protegavimo, nesugebėjimo spręsti
atliekų ir pakuočių tvarkymo,
vadybos ir kompetencijos stygiaus, neišspręstų laukinės gyvūnijos ir daromos žalos gamtai
problemų, nepasirengimo miškų
reformai ir negebėjimo jos įgyvendinti“, - sako LSDP frakcijos seniūnas Juozas Olekas.
Pataisa. Siūloma nustatyti,
kad vieno fizinio ar juridinio
asmens galimas įsigyti bendras
miškų ūkio paskirties žemės
plotas neviršytų 1500 ha. Tai
siūlančią Miškų įstatymo pataisą Seimo posėdžių sekretoriate
įregistravo Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas
Kęstutis Mažeika kartu su kitais
Seimo „valstiečių“ frakcijos
nariais. „Projektas parengtas,
siekiant išvengti miškų ūkio paskirties žemės koncentracijos,
krypstančios intensyvaus miškininkavimo tikslais, ir sumažinti
neigiamą pramoninio miško kirtimo įtaką aplinkosauginiams,
kraštovaizdžio, rekreaciniams,
bioįvairovės aspektams“, - sako
projekto rengimą inicijavęs Seimo narys Kęstutis Mažeika.
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spektras
Keisti. Minint Sąjūdžio trisdešimtmetį Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof.
Vytautas Landsbergis paragino keisti ne įstatymus, o širdį. Jis taip pat
pabrėžė, kad širdis ir kišenė kartais
yra netoli, bet tai labai skirtingi dalykai. „Keisti reikia ne įstatymus, o
širdį. Ateikite dvasios kardiologai ir
nesiūlykite persodinti Lietuvos žmogui pataikaujančio gyvulėlio širdį“,
- Kovo 11-osios Akto salėje sakė V.
Landsbergis. Kalbėdamas apie Sąjūdžio pamoką, jis kvietė būti „ne dalybų dalyviais“, o darbų dalyviais.
Nuomonė. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio (LPS) iniciatyvinės grupės LPS Seimo tarybos narys profesorius Vytautas Radžvilas sako, kad
atotrūkis tarp Sąjūdžio programos
ir šiandieninės Lietuvos tikrovės
yra labai didelis. „Tačiau didžiausia
bėda ne tai. Šiandien pasakytų kalbų
pagrindinė mintis vis dėlto yra ta,
kurią pačiais gūdžiausiais okupacijos metais mums primindavo Justino Marcinkevičiaus Mindaugas:
valstybę reikia kurti be paliovos.
Jeigu šitų darbų išsižadame, tai kaip
tauta mirsime dvasiškai, o galiausiai
šitą valstybę ir prarasime todėl, kad
tikra valstybė tuo ir skiriasi nuo plėšikų gaujos, kad yra būtina priemonė
įgyvendinti teisingumą, gėrį, grožį,
meilę.“, - sakė filosofas profesorius
V. Radžvilas.
Susitikimas. Premjeras Saulius
Skvernelis pirmadienį su Estijos, Latvijos ir Lenkijos vyriausybių vadovais aptarė artėjantį NATO vadovų
susitikimą. S. Skvernelis sako, kad
iš NATO vadovų susitikimo tiksisi
sprendimų, kurie dar labiau stiprintų Lietuvos ir visų regiono valstybių
saugumą bei pasiųstų žinią apie transatlantinę vienybę. „Tikimės, kad
susitikimas pasiųs labai aiškią žinią
dėl transatlantinės vienybės, o kartu
bus skiriama dėmesio bendradarbiavimui su Aljansui svarbiomis partnerėmis, įskaitant Gruziją ir Ukrainą. Gynybai skiriame daugiau nei 2
procentus bendrojo vidaus produkto,
todėl susitikime tikimės sprendimų,
kurie dar labiau sustiprins Lietuvos ir
visų mūsų saugumą“, - po susitikimo
su kaimyninių valstybių vyriausybių
vadovais surengtoje spaudos konferencijoje pabrėžė S. Skvernelis.
Kviečiasi. Konservatoriai į frakcijos posėdį kviečiasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
(VTEK) pirmininką Edmundą Sakalauską pasiaiškinti, kodėl nebuvo
pradėtas tyrimas dėl galimai premjero Sauliaus Skvenelio pažeistų
įstatymų, kai jis nedeklaravo savo
žmonos turimų ryšių. Konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis,
komentuodamas VTEK pirmininko dalyvavimo frakcijos posėdyje
tikslus, reiškė susirūpinimą, kad
VTEK ateityje nebūtų diskredituota bei apkaltinta valdančiosios
daugumos globa. „Kviečiamės
į frakcijos posėdį naująjį VTEK
pirmininką, norėdami išsiaiškinti, kodėl nebuvo pradėtas tyrimas
dėl galimo įstatymo pažeidimo.
Tikimės, kad VTEK pirmininkas
pristatys planuojamus veiksmus,
kurių įgyvendinimas neleis šiai
svarbiai institucijai ateityje patekti
į panašias situacijas ir tokiu būdu
būti diskredituotai bei apkaltintai
valdančiosios daugumos globa“, teigė G. Landsbergis.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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„MG Baltic“ byloje minimas
Ričardas Sargūnas vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Portalas „Delfi“ skelbia vadinamosios „MG Baltic“ bylos medžiagą. Pirmadienį šioje medžiagoje paminėta anykštėno, buvusio
Seimo nario, Darbo partijos atstovo Ričardo Sargūno pavardė.
„Kai E. Masiulis atsakė, jog suprato, apie ką verslininkas iš koncerno kalba, R. Kurlianskis tęsė: „Tai tą
turėk galvoj. Gal prisėsim dar kokios
kalėdinės vakarienės, po to sumušim
rankomis.“ „Gerai, nes aš tikrai pasiruošęs“, – iš karto E. Masiulis sutiko
su tokiu pasiūlymu. „Gal ne ant pačių Kalėdų, bet susėdam taip tai va
plačiai, bendrai pašnekėsim ir apie
tuos dalykus pakalbėsi, ta prasme“,

komentarai

– sakė R. Kurlianskis. Ir tada jis dar
paprašė Seime balsuoti už parlamentarų Artūro Skardžiaus ir Ričardo
Sargūno užregistruotą įstatymo dėl
atsiskaitymų grynaisiais pinigais
ribojimo projektą. E. Masiulis pažadėjo savo balsą atiduoti“ - rašo „Delfi“. Jei jau pagrindiniai bylos herojai
„MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis ir buvęs liberalų sąjūdžio lyderis Eligijus Masiulis

aptarinėja paramą A.Skardžiaus ir
R.Sargūno teikiamam įstatymui, regis, tas įstatymas „MG Baltic“ koncernui svarbus.
„Anykštai“ komentuodamas situaciją R.Sargūnas tikino, kad kontaktų su „MG Baltic“ atstovais neturėjęs. „Baikit, aš ne to rango žaidėjas.“
- regis, kad išlys dar kokie nors „galai“, nebijojo R.Sargūnas. Pasak politiko, įstatymo projekto esmė buvo
mažinti atsiskaitymą grynaisiais nuo
10 iki 3 tūkstančių eurų. Įstatymo
esmė buvo apriboti grynųjų pinigų „vaikščiojimą“. Man tai atrodė

Buvęs Seimo narys Ričardas
Sargūnas tvirtina, kad kontaktų su „BG Baltic“ atstovais
neturėjęs, esą jis „ne to rango
žaidėjas“.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
gera idėja.“ - tvirtino nieko bendro
su „MG Baltic“ reikalais neturėjęs
R.Sargūnas.

Žolė visur vienodai auga, tik skirtingai pjaunama

Gegužės 30 dieną vykusiame Anykščių rajono Tarybos posėdyje rajono valdžia gavo pylos dėl prastai šienaujamų Anykščių
miesto viešųjų erdvių. Rajono Tarybos narys, liberalas Mindaugas Sargūnas atkreipė dėmesį, kad šiemet dar nei karto nešienauta teritorija nuo Vilniaus gatvės žiedinės sankryžos SPA centro
link. M.Sargūnas pastebėjo, kad tokiu būdu Anykščiai prastai
atrodo ne tik prieš turistus, kurių šia kryptimi pravažiuoja gan
daug, bet ir veisiamos erkės.
Kaip vertinate Anykščių miesto viešųjų erdvių priežiūrą, kuria rūpinasi komunalininkai, vasaros sezonu?

Nei vienas
laikinas gerai
nedirbs

darbo įstatymai, o savivaldybės
vadovai turi jaustis labai nepatogiai dėl šio asmens diskriminacijos, laikant jį tokiame statuse kelis
mėnesius. Nebent tokiu sprendimu
yra siekiama politinių tikslų ar yra
suplanuotos slaptos „zadanijos“. O
kokia „nauda“ iš to anykštėnams gerai matom.

Miesto centras
prižiūrėtas

JUOZAS RATAUTAS, anykštėnas:
- Rajono taryba turi įpareigoti
savivaldybės administraciją, kad
ši skelbtų konkursą ar atranką į pastovaus komunalinio ūkio vadovo
pareigas. Nei vienas laikinas vadovas, specialistas ar darbininkas
gerai nedirbo ir nedirbs dėl savo
laikinumo. Tokia padėtis neturi
būti priimtina nei vienai šaliai: p.
Žukauską negina pilna apimtimi

horoskopas
AVINAS. Šiuo metu kils pagunda
leistis į slaptas aferas. Galimas preliminarus verslo, nuomos, tiekimo,
kreditavimo susitarimas. Per didelis
atvirumas ir iniciatyvumas šiandien
jums neišeitų į naudą.
JAUTIS. Noriai bendrausite, flirtuosite. Galbūt dalyvausite kolektyviniuose reikaluose, renginiuose.
Venkite lengvabūdiškumo, dalindami
pažadus, teikdami informaciją. Pasistenkite būti geresni tiems, kurie jus
myli ir jumis rūpinasi.
DVYNIAI. Pavojinga pervertinti jėgas ir persitempti. Nesiimkite
neįmanomo, iš pradžių gerai pagalvokite. Jūsų idėja gali pasirodyti
nepraktiška. Tačiau jei tai susiję su
menu, labdara, medicina, surizikuoti

ROLANDAS LANČICKAS,
Anykščių miesto Centro seniūnatijos seniūnaitis:
tikriausiai verta.
VĖŽYS. Seksis bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. Jums gali pasisekti, jei ieškote galimybių pakeliauti,
kontaktų su užsieniečiais, sprendžiate
teisinius klausimus. Galima kelionė,
pasidalijimas jos įspūdžiais, svečias
arba žinia iš toli.
LIŪTAS. Galite turėti reikalų, susijusių su investicijomis, indėliais, paskolomis. Jums nestigs praktiškumo,
įgyvendinant planus. Tačiau tikėtina
sumaištis jausmų srityje, psichologinės ir seksualinės problemos.
MERGELĖ. Nusimato aktyvi intelektinė ar kūrybinė veikla, naudingi
pokalbiai. Būsite linkę ieškoti kompromisų bei atsargiai įrodinėti savo
teisybę. Kita vertus, tai gali nepadėti
nei konkrečiai susitarti, nei išsiaiškinti dominančius santykius.

- Miesto centre viskas nušienauta. Centro seniūnaitija yra
puikiai prižiūrėta. Penktadienį
mačiau žmonės iki 7 val. vakaro
su trimeriais žolę pjovė. Į kitus
Anykščių mikrorajonus nepamenu kada paskutinį kartą važiavau,
tai nežinau, kokia situacija ten.
Žinau, kad didžiausios komunalininkų pajėgos miesto viešųjų
erdvių šienavimui buvo mestos
prieš „Bėk bėk, žirgeli!” šventę.
Mes galime žolę pjauti kiekvieną savaitę, bet suprantame, kad
kaštai yra riboti. Nemanau, kad
savivaldybė turi tam reikalui tiek
daug pinigų. Girdėjau, kad prie
kairiojo Šventosios upės kranto
tako yra kažkur nepjauti pakraščiai. Mano manymu, miesto viešosiose erdvės yra prižiūrėtos pakankamai normaliai.

situacija, kokia yra. Tikrai nebus
palikta nei viena miesto kertelė.
Jaučiasi spragos. Žolė visur vienodai vienu metu užauga ir tikrai
sudėtinga ją nupjauti.Tikrai stengsimės. Prašome, kad ir papildomas pajėgas šiai veiklai skirtų.

Čia gal naujoji
„mada“ taupyti?

Stengsimės...

RAMŪNAS BLAZARĖNAS,
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas:
- Pritariu pastebėjimams. Mes
ir patys nesame patenkinti tokia
SVARSTYKLĖS. Mintys daugiausiai suksis apie sveikatą, darbą,
pajamas ir išlaidas. Galbūt išleisite
pinigų grožio ir sveikatos atstatymui
arba domėsitės kokios nors įrangos
pirkimu.
SKORPIONAS. Regis, jus itin
domins meilė, seksas, erotika, nuotykiai. Asmuo, kuriuo žavitės, turbūt
paprašys jūsų patarimo arba parodys
išskirtinį dėmesį. Net jei jūsų nuomonės pasirodys skirtingos, noro
bendrauti, susižavėjimo dėl to nesumažės.
ŠAULYS. Mokantiems viską apskaičiuoti ir racionaliai įvertinti - pasiseks. O jeigu praktiškumo ir atidumo
pritrūks, tai tik todėl, kad užvaldys
meilės pagundos, o kartu su jomis - ir
išsiblaškymas, saviapgaulės.
OŽIARAGIS. Reikėtų viską nuo-

GITANA MILEIKAITĖ, kaimo turizmo sodybos „Geras“
savininkė:
- Pastebėjau, kad tikrai suprastėjo žolės priežiūra ir ji
šienaujama prastai arba visai
nešienaujama, čia gal ta naujoji „mada“ taupyti, lyg sukauptų
pinigų suma būtų gero ūkininkavimo ir šeimininkavimo rodiklis? Turiu nuomojamus butus prie siauruko, tai žolė prie
daugiabučių dar nešienauta nė
karto. Kai tuo tarpu sodyboje
žolę pjovėme jau 5 kartus, nes
norime matyti patenkintus ir sugrįžtančius turistus.
-ANYKŠTA
sekliai suplanuoti ir nesiblaškyti bei
suvaldyti ambicijas. Yra tikimybė,
kad asmeniniai santykiai pakryps ne
ta linkme. Juos pataisyti galite nuoširdžiu pokalbiu, atsivėrimu, motyvuotu atsiprašymu, jei tokiam yra
priežasčių.
VANDENIS. Nepatartina pernelyg
paskęsti smulkmenose - bandykite
užčiuopti visumą. Neplanuotai galite
išleisti pinigų laisvalaikio malonumams, keistiems pirkiniams, naujo
įvaizdžio formavimui, kosmetinėms
procedūroms.
ŽUVYS. Būsite nusiteikę bendrauti, bet kartu ir manipuliuoti savo pašnekovais, „vedžioti už nosies“. Deja,
ir patys galite susidurti su sukčiais.
Gali aplankyti ypatingas kūrybinis
įkvėpimas. Pajusite savyje potenciją
siekti kažko daugiau nei iki šiol.

iš arti
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Nauja pramoga Anykščiuose – basomis po Šilelį
(Atkelta iš 1 p.)
Kaip „Anykštai“ sakė M. Bartuškevičius, Anykščiai vyrus patraukė
ir savo įspūdinga gamta, rašytojo
A. Baranausko apdainuotu Šileliu, žinoma, ne paskutinėje vietoje
buvo ir Lajų tako populiarumas.
Basų kojų takas - visiškai natūralus, gamtos apsuptyje įrengtas pėsčiųjų takas, kuriuo keliaujama tik
basomis. Einant mišku po kojomis
juntamos smėlio smiltelės, natūralios samanos, grublėti kankorėžiai,
beje, teks sušlapti kojas ir ežere.
„Eidami Puntuko kaimo vietovėje rastomis plytomis tarsi žengsite
istorijos keliais. Tako paklotė jus
tikrai maloniai nustebins ir suteiks
galimybę patirti neįtikėtinus pojūčius. Mūsų senoliai sakydavo, kad
pasivaikščioti basam gamtoje yra
tiesiog būtina. Tai stiprina mūsų
imuninę sistemą, padeda atsipalaiduoti bei masažuoja pėdose esančias nervines organizmo zonas, kurias spaudžiant ar liečiant tiesiogiai
veikiami mūsų organai. Žmogaus
galūnėse yra išsidėstę beveik visi

biologiškai aktyvūs organizmo
taškai. Refleksoterapija taip pat
padeda kovoti su kasdieniu stresu, įtampa, suteikia kūno ir sielos
harmoniją. Pėdų masažas - tai bene
maloniausias iš visų masažo rūšių.
Jis atpalaiduoja, šalina nuovargį,
gerina miegą ir teigiamai veikia
visą organizmą“ – apie teigiamą
įtaką organizmui vaikštant basomis kalbėjo M. Bartuškevičius.
Šis takas – tai ne tik pasivaikščiojimui skirtas, einant juo bus galima pamatyti ir kaip atrodo šerno
guolis ar tikra pelkė.
Trys draugai savomis rankomis
taką įrengė per 25 dienas. Šis takas
veiks tol, kol leis pati gamta – iki
žemė pasidengs sniegu. Jeigu šis
projektas pasiteisins, vyrai planuoja šalia tako įrengti muziejų, skirtą
jau išnykusiam Puntuko kaimui,
taip pat norėtų atidaryti ir kavinukę, kurioje būtų galima paragauti
patiekalų iš žvėrienos. Beje, žiemos
švenčių metu čia galėtų veikti Kalėdų miestelis.
Mažųjų tako lankytojų laukia ir

daugiau pramogų. Jie galės „pavaidinti“ Puntuko kaimo partizanus –
įrengtas bunkeris, nupirkti šautuvai.
Taip pat Šilelio teritorijoje apsigyvens ir arkliukas ponis. Norintys galės juo pajodinėti specialiai
įrengtais takais.
Nors basų kojų taką įkūrę draugai
tiki plėtoti turizmo verslą Anykščiuose, jie visi trys yra gerai žinomi
sportininkai Lietuvoje. S. Pileckas
turi vieną geriausių dziudo sporto klubų Kaune, yra asociacijos
„Ugnies aidas“ prezidentas. M. Simėnas – dziudo meistras, kelis kartus Lietuvos dziudo čempionas ir 7
–as pagal pajėgumą pasaulyje.
Basų kojų tako projekto autoriai
ketina vaikų namų auklėtiniams
teikti nuolaidas. Jie taip pat žadėjo
„nenusisukti“ nuo vaikų problemų
– kiek galėsią, tiek padėsią.
Basų kojų takas dirba kiekvieną dieną nuo 9 iki 20 val. Bilietų
kaina – 2-4 eurai. Atidarymo proga, visą birželio mėnesį, taikomos
nuolaidos.
- ANYKŠTA

Basų kojų take pramogų tikrai netrūks...

Basų kojų tako pabaigoje
įrengti modernūs dušai.

Prikultivavo krūvą žmogaus kaulų
(Atkelta iš 1 p.)
Anykščių savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji
specialistė Daiva Stankevičienė
„Anykštai“ kalbėjo, kad jau sovietmečiu suniokotą kapinaičių
teritoriją įstatymiškai apsaugoti
sudėtinga, tačiau yra moraliniai
dalykai. Pasak specialistės, kapinaičių teritorijos nuosavybė
greičiausiai dar nėra įteisinta,
tačiau ūkininkas labai skubėjęs įsisavinti kelis papildomus
arus žemės. „Jeigu žmogus gali
traktoriumi per kapus važinėti,
ką aš galiu pasakyti“ - stebėjosi D.Stankevičienė. Pasak jos,

savaitgalio diskusija

kapinių vietą derėtų palikti ramybėje. „Jeigu jau atsitiko taip,
kad žmogus prikultivavo kaulų,
reikėjo juos bent apkasti. Dabar
sumetė pakelėje ir paliko. Nors
kiek pagarbos turi būti. Čia juk
moraliniai dalykai“ - kalbėjo
D.Stankevičienė.
Tuo tarpu policijos pareigūnai
atlieka beprasmę veiklą. Anykščių rajono policijos komisariato
Veiklos skyriaus viršininkė Aušra
Staškevičienė „Anykštai“ sakė,
jog pareigūnai privalo pateikti
kaulus ekspertizei - atlikti tyrimą, ar mirtis nebuvusi smurtinė.
Greičiausiai, apskritai kaulai yra
ne vieno žmogaus, greičiausiai tie

žmonės mirę XIX amžiuje ar net
anksčiau. Todėl A.Staškevičienė
nelabai tiki, kad kaulų ekspertizė
duos kokių nors rezultatų, tačiau
procesiškai ekspertizė yra privaloma.
A.Staškevičienė teigė, kad policija aiškinasi, kokiomis aplinkybėmis šalia kapinių ženklo atsirado kaulai. Nėra visiškai atmestina,
kad kaulus iškultivavęs ūkininkas
(jeigu bus nustatyta, kad tie kaulai
tikrai iškultivuoti) bus patrauktas
administracinėn atsakomybėn.
Beje, kultivuotų kapinaičių teritorijoje vis dar matyti kaulų fragmentų. Tiesa, nesiimame spręsti
žmonių tai kaulai ar žvėrių...

Tai kur tas žadėtasis viešumas?

Gegužės mėnesį surengtame „Anykštėnų forume“ konstatuota,
kad trūksta komunikacijos tarp anykštėnų ir Anykščių rajono savivaldybės.Bendruomenės atstovai skundžiasi, kad per vėlai sužino apie savivaldybėje priimamus sprendimus, teigia, kad ryšys
tarp savivaldos ir gyventojų yra pernelyg formalus. Kaip vertinate komunikaciją tarp gyventojų ir Anykščių rajono savivaldybės?
Kokie šioje srityje yra didžiausi trūkumai? Kaip patartumėte ryšį
tarp valdžios ir anykštėnų gerinti?
X – man: „Na tai ką dabar pasakys stiklinės sienos vartytojai,
Anykščių rajono savivaldybėje?
Sieną nugriovėte, o kaip teigia rajono gyventojai - komunikacijos
trūksta? Tai kur tas žadėtasis padidintas viešumas, skaidrumas? Ech
tas politikavimas...“
Saulius Rasalas: „Šviežia naujiena. Pasirodo atvyko VRM Ministras
Eimutis Misiūnas. Aš kaip Tarybos
narys negavau jokio kvietimo į susitikimą. Skaidriau? Viešiau?“
R.Gižinskas: „Mielas Sauliau,
nesisielok kad nepranešė apie
VRM vizitą Anykščiuose.Šitoje
savivaldybėje nusistovėjusios gilios ušpakalinių kūno dalių laižimo
tradicijos.Man,[Antikorupcijos
pirmininkui adresuoti ir asmeniškai registruoti ] buvo plėšomi ,skaitomi ir pranešama ‘’kam

reikia’’. Daugiausiai prie tokio laiškų ‘’skaitymo’’prisidėjo
A.Gališanka.“
Trinidada: „Komunikacija bus
geresnė, kai pastatys milžinišką
teliką prie kultūrnamio. Metę darbus eisim žiūrėt, kaip savivaldybės vadovai dirba su dukumentais.
Prikarksėjot.“
Siūlau: „Kiekviena Anykščių
rajono seniūnija turi turėti po oficialią “Facebook” paskyrą.Kiekvieną dieną ten privalu skelbti
aktulalias seniūnijos žinias žmonėms - kokie darbai atlikti, kas
bus daroma, kokie renginiai vyks
ir vyko ir taip toliau. Jei tą dieną
nėra žinių vadinasi seniūnas blogai dirba ir seniūniją reikia panaikinti“
Taigi: „Koks skirtumas, kad

sužinos apie priimamus sprendimus, juk gyventojai nieko nepakeis, nes jie yra beteisiai, o beteisiai, nes Lietuvoje valdyme nėra
demokratijos, todėl gyventojai
negali referendumu vetuoti valdžiažmogių, už kurių stovi pinigų
turinčios interesų grupės, priimtų
gyventojams netinkamų sprendimų. Todėl kuo mažiau žinosi, tuo
ramiau bus gyventi.“
Nebesuprantu: „Negi nebežinote, kam žmonės reikalingi,agi
rinkimams. Dauguma gyventojų net nėra matę valdininkų
akyse,sėdi namuose ir iš nuogirdų pliotkina tas taip ale anas
kitaip. Išrinko seniūnaičius,o
kas
pasikeitė,nieko.
Jokio
prisistatymo,susipažinimo
nebuvo,net telefonas nežinomas,o
problemų
rastume.
Gal
kliedžiu,bet nieko pasitaisysiu.“

Anykščių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkė Aušra Staškevičienė „Anykštai“ sakė, jog pareigūnai privalo pateikti kaulus ekspertizei - atlikti tyrimą, ar mirtis nebuvusi
smurtinė, nors greičiausiai kaulai bus XIX amžiuje ar anksčiau
gyvenusių žmonių.

Vertinimas: „kaip galima
išskirti valdžią ir anykštėnus?
Juk valdžia nėra sudaryta iš
legionierių.
Visi
seniūnai
yra
iš
bendruomenės narių, visi tarybos nariai iš rajone gyvenančių
anykštėnų.
Ryšiai labai stiprūs tiek susaistyti darbo, verslo ar net paprasto namų ūkio srityje. Visi
vieni nuo kitų susaistyti ryšiais.
Priešingai reikėtų ryšius nutraukti, nukirpti ir pradėti bendrauti ir dirbti lygiateisiškumo
ir galiojančios teisinės sistemos
nepažeidžiamumo principais.”
Zirzeklis: „Jūsų vertinimas yra
logiškas, tačiau retas tarybos narys
turi laisvą mandatą. Žmonės nėra
susaistyti taip, kaip jūs sakote:
anykštėnas ir valdžia ar seniūnai
ir bendruomenė. Puikiai matom,
jog kai kurie tarybos nariai “papirkti” pareigomis, kiti- pavaldumu merui, treti- viltimi gauti
aukštesnes pareigas ir t.t. Todėl
tam tikra prasme valdžia ir yra
legionieriai, kurie laikosi atstumu
nuo anykštėnų teisėtų interesų.”

Filosofija: „ryšiai gali būti
grindžiami net ir su “legionieriais” šiais principais:
objektyvios
informacijos
suteikimo;
tarpusavio
kontrolės
ir
atsakomybės;
šalių
lygiateisiškumo,
geranoriškumo
ir
pagarbos
teisėtiems savitarpio interesams.
Svarbu laikytis tiesia nugara,
ištiesti ranką sveikinantis ir nepamiršti padėkoti išlaikant savo
orumą. Taigi ir tie, kurie laikosi
atstumo, praras baimę būti suvalgyti minios.”
Patarėjas: „Pasirodo ir šioje
srytyje reikia elementaraus profesionalumo”
Klausas: „Ką galima įvadyti
profesonaliu patarėju????”
Ats.: „vyrukus, su aptemtais
džinsais ir švarkeliu, nešiojančius
paskui merą maišelius su užrašu
“ANYKŠČIAI” šventinių renginių metu, kuriuose dalyvauja valdžios atstovai.”
-ANYKŠTA

„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.

iš arti
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„Bėk bėk, žirgeli!“ su sūnumi
lankėsi ir premjeras
Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Šeštadienį, birželio 2-ąją, vyko 40-oji žirgų sporto ir tradicinės kultūros šventė ,,Bėk bėk, žirgeli!“. Šventėje apsilankė premjeras Saulius Skvernelis, kuris anykštėnams linkėjo saugoti savo paveldą ir gyrė krašto gamtą, taip pat Japonijos ambasadorius Toyoei Shigeeda, Žemės ūkio ministras
Giedrius Surplys, Seimo narys Antanas Baura ir Anykščių miesto meras Kęstutis Tubis.

,,Bėk bėk, žirgeli!“ šventės metu atidengta Kęstučio Krasausko
skulptūra ,,Artojas, arimas, arklys, arklas“. Šventėje buvo galima pamatyti ir gyvų skulptūros atitikmenų.

Anykščių meras Kęsturis Tubis nepraleido progos savo anūkės Gabrielės supažindinti su premjero
Sauliaus Skvernelio sūnumi Tadu.
Hipodrome ne tik jojo,
bet ir šaudė
Japonijos ambasadorius Lietuvoje T. Shigeeda Niūronyse vykstančioje ,,Bėk bėk, žirgeli!“ lankėsi
jau antrąjį kartą – ambasadorius
šventės atidarymo hipodrome metu
lietuviškai palinkėjo svečiams gražios šventės ir sakė, kad Anykščiai
jam patinka. Japonijos ambasados
dovana Anykščiams – parodomoji
Kyudo, šaudymo iš tradicinio japoniško lanko, programa, kurią pamatyti buvo galima iš karto po sveikintojų kalbų ir žemaitukų, šiemet
šešiais vežimais vežusių 12 keliautojų iš visos Lietuvos nuo Punsko
iki Niūronių, vainikavimo.
Žemės ūkio ministras Giedrius
Surplys sakė, kad tradicinės šventės, ne tik organizatorių, bet ir
žiūrovų atsakomybė: ,,Pasakykite
man, kokios valstybės piliečiai
sudaro didžiąją dalį žiūrovų Ispanijoje vykstančioje tradicinėje
pomidorų mėtymo šventėje? Taip,
Ispanijos! Kai patys ispanai renkasi į savo tradicinius renginius, tai
pasidaro įdomu ir užsieniečiams.

Dažnai galvojame, kad tokie renginiai, kaip ,,Bėk bėk, žirgeli!“ yra
organizatorių atsakomybė. Ne, ne
tik – tai ir žiūrovų atsakomybė, tik
taip tokie, tradiciniai, renginiai išliks“. G. Surplys taip pat įteikė padėkas šventės organizatoriams.
Anykščių miesto meras Kęstutis
Tubis dėkojo prie šventės prisidėjusiems žmonėms už jų įdėtą darbą
ir meilę žirgams: „Laba diena, gerbiami dalyviai. Šiemet ši miesto
šventė yra jubiliejinė – net 40-oji.
Daug buvo atradimų, pasiekimų
ir potyrių. Noriu padėkoti žmonėms, kurie šią šventę pradėjo, ir
tiems, kurie myli žirgus, puoselėja
šią kultūrą“. Meras įteikė padėkas Vladui Vaicekauskui, Mildai
Telksnytei ir Violetai Juciuvienei,
bei pranešė, kad Niūronyse bus
pradedamas įrenginėti naujas hipodromas.
Ministras Pirmininkas
apsilankė skulptūros
atidengime
Premjeras Saulius Skvernelis
šventėje pasirodė apie pietus – čia

Klumpdirbys Vytautas Šemelis iš
Utenos, ,,Bėk bėk, žirgelyje!“ prekiavęs jau 12-ąjį kartą.

jis apsilankė agronomo Bernardo Šakėno iniciatyva pastatytos
skulptūros ,,Artojas, arimas, arklys, arklas“ atidengime, kurios
autorius Kęstutis Krasauskas.
Premjeras pabrėžė, jog arklys
– nepakeičiamas žemės ūkio pagalbininkas, o Niūronių ,,Arklio
muziejų“ gyrė kaip įdomią ir
originalią vietą ir linkėjo šventei
sulaukti ne tik keturiasdešimtojo,
bet ir šešiasdešimtojo jubiliejaus.
Žymiojo Petro Vileišio ainis,
skulptūros autorius Kęstutis Krasauskas sakė, kad artojui svarbiausias arimas – žemė: ,,Tam, kad
būtų arimas, turi būti arklys. Jei
yra arklys, turi būti artojas. Tačiau
artojas pats žemės nesuars./ Tam
reikalingas arklas. Arklas, artojai
yra vieninteliai žodžiai taip glaudžiai susiję su arkliu.“ Didžiulės
medinės skulptūros viršus panašus į augalo pumpuro, gemalo.
Pasak autoriaus, tai simbolizuoja
vaisingumą ir augimą.
Kičo, deja, neišvengta
Kaip visada ,,Bėk, bėk žirgeli!“

Šventėje dalyvavo Japonijos ambasadorius Toyoei Shigeeda su žmona.

buvo galima įsigyti amatininkų dirbinių (kaltų, pintų krepšių, papuošalų iš gintaro ir džiovintų gėlių),
paskanauti košės, giros ir keptos
duonos, tačiau taip pat prekiauta ir mugėms įprastomis, mažiau
lietuviškomis, prekėmis - ,,Avon“
kosmetika, cukraus vata ir mirksinčiais bei cypsinčiais žaisliukais.
Nors prieš metus Anykščių rajono savivaldybės specialistė kultūrai
ir turizmui Audronė Pajarskienė dėl
cukraus vatos ir kito „kičo“ „Bėk
bėk, žirgeli!” šventėje pasisakė gan
griežtai, jo išvengti pavyko tik iš
dalies. Nors būtina pastebėti, jog
cukraus vatos tikrai buvo tik vienoje palapinėje, o kinietiškų smulkmenėlių – tik kas ketvirtoje. Košės
paskanavome už 2 eurus, giros – už
1,5 euro, šaltos kavos įsigyti buvo
galima už 1,80 euro.
Mugės vietos pakeitimas
sukėlė sunkumų
,,Anykšta“ pakalbino ir kelis
mugės dalyvius – Darius ir Antanas Lažinskai iš įrankių medžio
drožybai kompanijos ,,Gilles“
sakė, jog ,,Bėk bėk, žirgeli!“ lankosi jau aštuntąjį kartą, tačiau šiais
metais jaučiasi nuvilti mugės vietos pasikeitimo – į pačiuose Niūronyse esančias pieveles prie pastatų
su dideliais automobiliais buvo
sunku įvažiuoti, o renginio orga-

Japonijos ambasados dovana Anykščiams – parodomoji
Kyudo, šaudymo iš tradicinio
japoniško lanko, programa.

nizatoriai, pasak prekiautojų, labai
nesirūpino tuo, jog tarp mašinų ir
griovio vežant prekes likdavo vos
keli centimetrai..
O štai uteniškis Vytautas Šemelis,
pardavinėjantis medines klumpes,
džiaugėsi jau dvyliktąjį kartą dalyvaudamas mugėje, tačiau sakė, jog
klumpių prekyba – ne labai sėkminga. ,,Medinės klumpės – ne pati paklausiausia prekė“, - juokėsi vyras.
Vyko eržilų paroda
Kol po atidarymo hipodrome
vyko žirgų konkūro varžybos ir
parodomosios lenktynės, žemiau,
už hipodromo, buvo vertinami
veisliniai eržilai iš skirtingų Lietuvos kraštų. Sutiktas žirgų veisėjas
iš Kauno Deivis Valentėlis sakė
tikintis savo didžiulių, juodų eržilų pergale konkurse. Pirmą kartą
,,Bėk bėk, žirgeli!“ dalyvaujantis
vyras sakė, kad veisimu susižavėjo
dar vaikystėje, matydamas, kaip jo
senelis prižiūri žirgus. Iš kauniečio
sužinojome, kad arkliai parodose
dalyvauja ilgai, net ir sulaukę septynerių metų.
Kalbantis su žirgų veisėju prie
eržilų narvų atrisnojo trys jojikės
– per mikrofoną nustelbiamas žirgų žvengimo pasigirdo piktokas
vertintojo balsas: ,,Merginos, čia
nejokite, juk aplink vieni eržilai
vertinami...“

Anykštėnės nepraleido progos papozuoti prie
šiaudų skulptūros. Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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1948 metų tremties 70-metis Subačiuje
Gegužės 19 d. tremties septyniasdešimtmetį pažymėjo buvę Krasnojarsko krašto, Mansko rajono tremtiniai ir politiniai kaliniai. Šv.Mišias
Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje
už mirusius ir gyvus ešelonų brolius
ir sese aukojo klebonas Vidmantas
Bloškis. Renginio dalyviai padėjo gėlių prie tremtinių stogastulpio ir bendro partizanų kapo, sugiedojo valstybės himną.
Kultūros namuose visiems didelį
įspūdį padarė režisieriaus Justino Lingio filmas „Partizanų vaikai“. Buvę
tremtiniai dėkingi poniai Auksei Ramanauskaitei – Skokauskienei, kuri
atsiuntė šio filmo diską renginio organizatoriams.
Bendro likimo sesės ir broliai maloniai bendravo prie suneštinių vaišių
stalo Subačiaus kavinėje „Vėjelis“.
Įdomūs buvo pasisakymai Antano

Kavarske
įrengta
greičio
trasa?
Pagrindinė gatvė Kavarske – tarsi automagistralė. Per ją automobiliai lekia nepaisydami greičio
apribojimų. Mums, gyvenantiems
šalia šios gatvės, baisu, kad langai
išduš. O kai lyja, einantys šaligatviu mašinų aptaškomi nuo galvos
iki kojų. Vairuotojai visiškai nepaiso praeivių. Nedaug trūksta iki
nelaimės. Kaip įvažiuoja į miestelį
vienodu greičiu, taip ir išvažiuoja.
Prieš porą metų kreipėmės į
Anykščių rajono merą Kęstutį Tubį.
Žadėjo padėti, susisiekti su kelininkais, kad gal kokie kalneliai ar „gulintys policininkai“ būtų įrengti. Tačiau, jo pažadai taip ir liko pažadais.
Dabar vėl jam raštu parašėm...
Bet dabar galvojam, kad nebent
tik žurnalistai gali padėti mums atkreipti valdžios dėmesį.
Kavarsko gyventojai

sprintas
Motokrosas. Sekmadienį Didžiojoje Britanijoje vykusiame
devintajame pasaulio motokroso čempionato (MXGP) etape
„Honda Redmoto Assomotor“
komandai atstovaujantis anykštėnas Arminas Jasikonis užėmė 20ąją vietą. Pirmosiose lenktynėse
A. Jasikonis finišavo 15-as, o
antrosiose - 27-as. Iš viso jis pelnė 6 įskaitinius taškus. Bendroje
įskaitoje 20-metis A. Jasikonis su
111 taškais yra 15-as. Pirmauja
436 taškus turintis J. Herlingsas. Antras yra nugalėtojo titulą
ginantis italas Antonio Cairolis
(KTM, 382 tšk.). Iš viso pasaulio
motokroso čempionatą sudaro 20
etapų.
Imtynės. Birželio 2 dieną Vilniuje vyko tarptautinis graikų-romėnų imtynių turnyras. Jame dalyvavo daugiau nei 300 atletų iš
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos. Antrąsias vietas užėmė anykštėnai
Nojus Pupkis (svorio kategorijoje iki 32 kg) ir Kipras Gvozdas
(svorio kategorijoje iki 57 kg),
trečiąją vietą iškovojo Povilas
Gokas (svorio kategorijoje iki
75 kg), penktąsias vietas užėmė

Šleivio iš Pasvalio, tremtyje gimusio Anykščių rajono mero Kęstučio
Tubio, Kazio Vilimo iš Didžiosios
Riešės, LPKTS Kupiškio filialo pirmininkės Dalios Dyrienės, Vandos
Čepaitės – Žirguliavičienės iš Anykščių rajono, Akmenos dvaro.
Renginio metu buvo deklamuojami Bernardo Brazdžionio, partizanės
Dianos Glemžaitės, tremtinio Antano
Paulavičiaus ir kitų autorių eilėraščiai. Buvusiems tremtiniams daug
džiaugsmo suteikė bendravimas su
poezijos mylėtojais Vincu Šidlausku,
Petru Vanagu iš Panevėžio rajono,
Kupiškio meru Dainiumi Bardausku,
Subačiaus seniūnu Vidmantu Paliuliu, Kultūros namų vadybininke Inga
Dovydėniene, knygos „Vaikystės
spalvos“ apie tremtį Mansko rajone
autoriumi Jonu Tvaska.
Jonas BABICKAS



Įkandus gyvatei
– į ligoninę
nuvykti per
valandą
Pasivaikščiojimai miške ar
tankesnėje žolėje, jeigu tinkamai nežiūrėsite po kojomis,
gali baigtis liūdnai – susidūrimu su gyvate.
Tremtinių susitikimas Subačiuje. Iš kairės: Gintaras Stašys,
knygos apie tremtį Mansko rajone „Vaikystės spalvos“ autorius
Jonas Tvaska, Antanas Šleivys iš Pasvalio, Mykolas Uža iš Subačiaus, Sibire, Pimijoje gimusi vaistininkė iš Panevėžio, toliau
– Aldona Januškaitė - Zakienė iš Biržų, Bronė Astravaitė – Januškienė iš Biržų kt.

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA 2018 METAIS
KVIEýIA MOKYTIS:
Su pagrindiniu išsilavinimu
(baigusius 10 klasiǐ):
-

Su viduriniu išsilavinimu
(baigusius 12 klasiǐ):

PARDAVƠJAS
APDAILININKAS (STATYBININKAS)
VIRƠJAS
TECHNIKOS PRIEŽIǋROS VERSLO
DARBUOTOJAS

Mokymosi trukmơ – 3 metai. Ʋgyjamas vidurinis
išsilavinimas ir profesinơ kvalifikacija.

-

APSKAITININKAS IR KASININKAS
STALIUS
SUVIRINTOJAS
SOCIALINIO DARBUOTOJO PADƠJƠJAS
Mokymosi trukmơ – 1 ar 2 metai. Ʋgyjama
profesinơ kvalifikacija.

Priơmimas vykdomas per informacinĊ sistemą http://lamabpo.lt
Mokykloje konsultuojame, padedame registruoti prašymą.
Svarbu žinoti:

I priơmimo etapas (prašymǐ registravimas Prašymǐ registravimas informacinơje sistemoje
sistemoje) vyksta nuo birželio 1 d. iki liepos 2 d. vyksta nuo birželio 1 d. iki rugpjǌþio 1 d.

Visiems mokiniams sudaromos sąlygos Ƴgyti B kategorijos automobiliǐ vairuotojo bei TR1,
TR2, SZ kategorijǐ traktorininko pažymơjimus su nuolaida, gyventi bendrabutyje, nemokamai
važinơti Ƴ mokyklą, gauti stipendiją.
Jaunimo g. 8, LT-40128 Kupiškis. Tel.: (8 459) 35 366, (8 459) 35 080, 8 652 68 015, 8 652 68 021.
www.ktvm.kupiskis.lm.lt

Mangirdas Braždžiūnas (29 kg)
ir Aivaras Stanislavas (57 kg).
Krepšinis
I.
Tarptautinę vaikų gynimo dieną vyko
A.Baranausko pagrindinės mokyklos ir A.Vienuolio progimnazijos mergaičių krepšinio komandų
varžybos. Komandos susitiko du
kartus, abu kartus nugalėjo „baranauskietės“ – 32:23 ir 47:23. Dvejose rungtynėse rezultatyviausios
buvo: S.Drevinskaitė (26 tšk.), G
Bekintytė (24 tšk.), G.Kisieliūtė
(32 tšk.), V.Boičenko (13 tšk.).
Krepšinis II. Gegužės 29 dieną Anykščiuose vyko draugiškas
berniukų (gimusių 2009-2010
metais) krepšinio turnyras. Dėl
nugalėtojų taurės kovojo Rokiškio, Kupiškio ir šeimininkų
komandos. Anykštėnai 33-12 nugalėjo rokiškėnus ir 38-27 įveikė
kupiškėnus.
Sunkioji atletika. Klaipėdoje Lietuvos jaunučių sunkiosios
atletikos žaidynių prizininkais
tapo keturi anykštėnai. Edvinas
Baklanovas svorio kategorijoje
iki 58 kg tapo čempionu.
Trečiąsias vietas užėmė: Žilvinas Tarulis, Karolina Ramoraitė
ir Lina Marganavičiūtė.

specialistas pataria

Informacija apie atrankos išvadą planuojamai ūkinei veiklai
- medžioklinių ginklų remontas, šovinių medžiokliniams ginklams gamyba – dėl poveikio aplinkai vertinimo.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - ZALA ARMS, UAB;
Slėnio g. 8, LT-29142 Anykščiai; tel. +370 381 50702, mob. tel.
+370 699 14451.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - medžioklinių ginklų
remontas, šovinių medžiokliniams ginklams gamyba. Planuojama
teritorija – 1,4167 ha ploto.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Anykščių rajonas, Kurklių
sen., Šilelio vs. 1. Žemės sklypo, kad. Nr. 3434/0001:554 Kurklių
k.v., unikalus Nr. 4400-1592-0817.
Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma
vertinti poveikį aplinkai - Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio
aplinkai departamentas priėmė „ Atrankos išvadą dėl UAB ZALA
ARMS planuojamos ūkinės veiklos - medžioklinių ginklų remontas,
šovinių medžiokliniams ginklams gamyba - poveikio aplinkai vertinimo“ Nr. (28.5)-A4-5126 (2018-05-30), kur konstatuojama, kad
planuojamai ūkinei veiklai – medžioklinių ginklų remontas, šovinių
medžiokliniams ginklams gamyba - poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.
Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą. Su informacija galima susipažinti atrankos apie PŪV dėl PAV rengėjo UAB “Romas ir Virgis”
buveinėje adresu Utenio a. 6, Utena, arba tel. 8 389 56554 arba
užsakovo buveinėje adresu Slėnio g. 8, Anykščiai, 20 darbo dienų
nuo šio skelbimo pasirodymo.
Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos
išvadą.
Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą prašome
teikti raštu 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo visuomenės informavimo priemonėse, išvados rengėjui - Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai verinimo departamento Panevėžio
ir Utenos skyriui, Metalo g. 11, Utena, 205 kab., arba tel. 8-38969369.
Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais.
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais
galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo
departamento Panevėžio ir Utenos skyriuje, Metalo g. 11, Utena,
205 kab., arba tel. 8-389-69369, 10 darbo dienų nuo šio skelbimo
pasirodymo.

Praktika rodo, jog dažniausiai
gyvatės žmonėms įkanda į kojas,
todėl visiems, planuojantiems keliauti grybauti ar uogauti į drėgnus
miškus, raistus, taip pat susiruošusiems į žvejybą ten, kur pakrantės
ar paežerės labiau apaugusios,
visų pirma, patariama apsiauti guminius aulinius batus.
Taip pat nemažai pacientų susidūrimo su gyvatėmis neišvengia
soduose ar daržuose ravėdami
tankesnę žolę, todėl, jeigu po tokių darbų pajutote skausmą ar
dilgčiojimą rankose, nors gyvatės
ir nepastebėjote, reikėtų gerai apsižiūrėti.
Žmogus įkandimą dažniausiai
pajaučia, tačiau gali nepamatyti,
kas jam įkando. Vis dėlto, gyvatės
įkandimas vizualiai yra itin specifiškas, t. y., paliekamos dvi įkandimo žymės, kurių su jokio kito
gyvio įkandimu nesupainiosi.
Todėl, jei plika akimi pastebėjote nedideliu atstumu vieną nuo
kito išsidėsčiusius taškelius – dantų žymes – tai pirmasis požymis,
kad susidūrėte su gyvate. Šiek tiek
vėliau pradeda ryškėti ir kiti simptomai – vieta, kur matomi taškeliai, pradeda skaudėti, raudonuoti,
tinti, sutrinka galūnės funkcija.
Tačiau konkretūs pojūčiai priklauso nuo keleto svarbių faktorių – nuo nuodų koncentracijos,
nes gali atsitikti taip, kad ta pati
gyvatė per dieną įkando keletą
kartų, o su kiekvienu kartu nuodų
koncentracija mažėja, taip pat nuo
įkandimo vietos ir paties paciento būklės. Jeigu žmogus, kuriam
gyvatė įkando, vaikas ar senyvo
amžiaus, toks įkandimas jam gali
sukelti rimtesnes pasekmes.
Dažniausiai gyvačių įkandimus
pirmiausia lydi panika, nerimas
ir išgąstis. Kaip rodo statistika,
Lietuvoje nuo vienintelės nuodingos gyvatės – paprastosios
angies – įkandimo iki šiol nemirė
nė vienas žmogus. Jeigu yra galimybė imobilizavus galūnę, vykti
į gydymo įstaigą, kur bus suteikta
kvalifikuota pagalba. Optimalus
laikas, per kurį reikėtų ją pasiekti
– 1 valanda.
Jokiu būdu nereikėtų bandyti
iščiulpti nuodų ar prapjauti įkandimo vietos. Taip pat nepatariama užveržti galūnės, į kurią buvo
įkasta. Be to, ne retai žmonės sugalvoja „prideginti“ žaizdą spiritu
ar liepsna – to taip griežtai reikėtų
vengti.
-ANYKŠTA

gimė

Akvilė KUODYTĖ,
gimusi 05 20

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei eksploatacijai arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871, (8-610)
41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Skubiai – butą, namą, sodybą, pastatą ar didesnį žemės sklypą. Žinantys
siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai. Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Medienos apdirbimo įmonė be tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai - Lietuvoje miškus: brandžius, jaunuolynus. Žemę apaugusią
krūmais.
Tel. (8-625) 44123.

Gyvuliai
Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.
Kita
Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje
Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.
Kviečius, miežius, kvietrugius, žirnius, pupas. Pasiima iš vietos.
Tel. (8-638) 71971.

Kita
Ūkininkas - svilintas kokybiškas kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994 .
Smulkintuvus, rotacines, diskines šienapjoves, grėblius, vyniotuvus, presus, purkštuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

siūlo darbą
Reikalingas (-a) darbuotojas (-a)
picerijoje Statybininkų g.
Tel. (8-656) 80432.
UAB „Anykščių varis“ reikalingas
elektrikas. Darbo užmokestis pagal
susitarimą.
Tel. (8-698) 52346.
Garantuotas darbas valytojoms
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo
1300 svarų/mėn.
Tel (8-615) 56480,
www.husband-wife.co.uk/darbas
Tele loto Žaidimas nr. 1156
Žaidimo data: 2018-06-03
Skaičiai: 45 32 14 28 09 25
19 05 39 40 52 24 73 58 03
37 22 02 63 17 13 54 47 49
71 26 53 35 07 62 74 41 30
10 21 67 31 68 (keturi kampai,
eilutė, įstrižainės) 27 72 50 43
51 65 33 44 75 08 55 60 59
(visa lentelė)
Papildomi prizai 0222949
Automobilis “TOYOTA AURIS”
0194018 Automobilis “VW
JETTA” 001*313 Pakvietimas
į
TV
studiją
016*643
Pakvietimas į TV studiją
026*196 Pakvietimas į TV studiją 015*620 Pakvietimas į TV
studiją

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

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

PERKAME

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

Tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame
juodojo ir spalvoto
metalo laužą.

Perku pienines
veršingas
telyčias

Sveriame
elektroninėmis
svarstyklėmis. Klientui pageidaujant, galime išsivežti.
Technikos g. 6 E ir Račiupėnų
k., Kupiškio r.
Tel. (8-682) 69308.

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

Dviejų kambarių butą Pušyno
mikrorajone (I-as aukštas, be
tarpininkų). Kaina sutartinė.
Tel. (8-607) 76734.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

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

Automobiliai

parduoda
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įvairūs
Išsinuomotų butą ar namo dalį
Anykščiuose arba Anykščių rajone vasarai.
Tel. (8-656) 76759.
Buitinės technikos
remontas

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

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
2018-06-15 12 val. Paežerių III k. 4, Anykščių r. bus atliekami
sklypo kad. Nr. 3440/0002:131 kadastriniai matavimai. Prašome
gretimo sklypo kad. Nr. 3440/0002:131 mirusio savininko atstovus dalyvauti paženklinime. Nesant galimybės dalyvauti, prašome
kreiptis į K.Pleskio firmos „GMATAS“ matininką Kazį Pleskį,
tel. (8-650) 75001, Rinktinės g. 55-28, Vilnius.

(veršingumas virš 5 mėn.).
Skambinti tel. (8-655) 44667.

VYTAUTO PAMINKLAI

Gaminame paminklus,
antkapius, tvoreles,
kalame raides,
tvarkome kapavietes.
Atliekame individualius
užsakymus.
Tel. (8-627) 01727

Jūsų laukiame kasdien šalia Anykščių esančiame Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).

Grindų betonavimas,
paruošiamieji darbai.
Tel. (8-694) 40735.
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UAB „Anykštos redakcija“.
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KUO PANAŠI LIETUVIŠKA DEŠRA,
ĞÃj`j`i`ek\ie\kXjk\jkXj
5LWYPRSH\ZVT`IȖZ WYHKüPVQL ,\YVWVQL 3PL[\]ǃ NHYZPUV Z]PLZ[HZ PY üǃZ`Z ZV]PL[TLȏPV VR\WHJPQVZ TL[HPZ ¶
[LSL]PaVYPHP PY KLúYVZ V úPT[V TL[ȿ Z\SH\R\ZP 3PL[\]H WHZH\S`QL NHYZȖQH ZH]V PU[LYUL[\ PY TVIPSP\VQ\ Y`úP\
1LP ]HZHYǃ H[]`RǇZ HUȻRȖSȖZ PúYPUR[HZPZ 1VOUHZ . U[LYPZ
4VOHTLKHZWHRSH\Z[ȿR\V`WH[PUNHZ[HZSPL[\]PúRHZPU[LYUL[HZ H[SPRǇ úȠ U\V[HPRPUNǃ [LZ[ǃ Z\üPUVZP[L ȠKVTPȿ MHR[ȿ
R\YPHPZ[PRYHPU\Z[LIPU[\TȖ[LZ]LȏPǃ
2\YPHPZTL[HPZ3PL[\]HULWYPRSH\ZVT\Y`úP\WYPZPQ\UNȖWYPLPU[LYUL[V&
a. 1009
b. 1991
c. 2004

2\YPǃ]PL[ǃ3PL[\]HúP\VTL[\\üPTHWHNHSú]PLZVSHPKüPVZR]HYIǃ,\YVWVQL&
a. Pirmą
b. Trečią
c. Kasmet sutampa su „Eurovizijoje“ užimama vieta

e\jXk\k`bi`[ľcbli`Æ
efijXkjXbpdÆ
d`\cX`gXX`ĝb`ej`d\

)LUKYHZÉ;LSPH¸U\[PLZ[ȿú]PLZVSHPKüPVRHILSPȿPSNPZ3PL[\]VQLWHZPLR[ȿ!
a. Bet kurią vietą Žemėje
b. Iki Mėnulio ir atgal
c. Apjuostų Lietuvėlę

2VRPǃ3PL[\]VZ[LYP[VYPQVZKHSȠWYVJLU[HPZKLUNPHZWHYȏPH\ZPHZÉ;LSPH¸
TVIPS\ZPZY`ú`Z.&

2ǃKHY`[PRHK[\YȖ[\TȖ[LNLYPH\ZPǃY`úPVZWYLUKPTǃ3PL[\]VQLPú]PLUȿYHURȿ&

1. Internetas suteikia daugiau laisvės, todėl simboliška,
kad Lietuva su pasauliniu tinklu susijungė netrukus po
Nepriklausomybės atgavimo – 1991 metais;
2. Šešerius metus pirmavusi Europoje, šiemet Lietuva
nusileido Švedijai ir Latvijai keletu pozicijų, o pasaulyje
užimame 13 vietą;
3. Jei visus „Telia“ šviesolaidžio laidus sujungtume į
vieną, jų ilgis viršytų 30.000 km, taigi, užtektų net iki
Australijos;
4. 4G apima 99 proc. Lietuvos teritorijos ir pasiekia
100 proc. gyventojų;
5. Interneto sparta matuojama gigabitais per sekundę
(Gb/s), todėl – 1Gb/s;
6. Juodkrantę pagrįstai galima vadinti Lietuvos interneto
jūros gintaru;
7. Kai balsas eina mobiliojo interneto dažniais, tai
vadinama VoLTE. Ši technologija balsą perduoda
kokybiškiau, švariau ir greičiau, o kalbant telefonu
interneto sparta nesumažėja;
8. „Telia“ siūlomas hibridinis internetas jungia dvi ryšio
technologijas – varinę DSL bei mobilųjį internetą;
9. Taip, balta yra dažniausia laidų spalva, kuriais tiek
variu, tiek šviesolaidžiu į namus ateina išmaniosios
„Telia“ televizijos signalas;
10. Visas ryšio technologijas iš vienų rankų ir geriausią
interneto sprendimą ten, kur jūs esate, galite gauti ne
tik paskambinę „Telia“ telefonu 1817, bet ir užėję į
svetainę ar artimiausią „Telia“ saloną.

Atsakymai:

Kiek klausimų teisingai atsakėte – nėra svarbu.
Svarbu yra tai, kad Lietuva visame pasaulyje pagrįstai
gali didžiuotis pažangiausiomis telekomunikacijų
paslaugomis, o Jūs jas galite bet kada užsisakyti iš
„Telia“.

a. 100%
b. 99%
c. 101%

2VRZ`YHKPKüPH\ZPHZNHSPTHZUHTȿPU[LYUL[VNYLP[PZ3PL[\]VQLúP\VTL[\&
a. Iki 300 km/val.
b. Artimas minties greičiui
c. Iki 1 Gb/s

2\YPVQL3PL[\]VZ]PL[VQL]PZPUHTHPNHSPUH\KV[PZú]PLZVSHPKüP\&
a. Juodkrantėje
b. Vilniuje
c. Vilkaviškyje

2HPW]HKPUHZPIHSZVWLYKH]PTV.[PURS\[LJOUVSVNPQHR\YPǃ]PLUPU[LSȖPú]PZȿ
VWLYH[VYPȿ3PL[\]VQL[\YPÉ;LSPH¸&
a. BalsLTE
b. SkambLTE
c. VoLTE

2HPW]HKPUHZPY`úPV[LJOUVSVNPQHR\YP]HYPULP+:3WYPLPNHPZ\[LPRPHWHWPSKVTVZ
ZWHY[VZPYZ[HIPS\TV&
a. Hibridinis internetas
b. Plačiajuostis internetas
c. Dyzelinis internetas

2VRP\SHPK\ȠUHT\ZH[LPUHPúTHUPVQP[LSL]PaPQH&
a. Šviesolaidiniu
b. Variniu (DSL)
c. Baltu

a. Vykti į ryšio zoną autobusu
b. Pakilti oro balionu
c. Paskambinti į „Telia“ telefonu 1817
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ĝm`\jfcX`[`e`j`ek\ie\kXjeXdXdj
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0úZPRPYWRP[LúȠR\WVUǃPYH[ULúRP[LQȠȠIL[R\YȠÉ;LSPH¸ZHSVUǃ Pasiūlymai
galioja iki 2018 08 31 privatiems klientams, kurie iki šiol nesinaudojo „Telia“
internetu pageidaujamu paslaugos teikimo adresu, kurių adresu yra techninės galimybės paslaugų teikimui, ir kurie įsipareigoją 24 mėn. naudotis paslaugomis. Išsamių pasiūlymų sąlygų, techninių galimybių, mokesčių ir kitų
sąlygų teiraukitės konsultantų, telefonu 1817 arba www.telia.lt

