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šiupinys
KONCERTAS. Birželio 19 d.
(antradienį) 17:30 val. Koplyčioje
– Pasaulio anykštėnų kūrybos centre pianisto Daumanto Kirilausko
koncertas. Renginys nemokamas.
Programoje – L. van Beethoven –
Sonata Op. 13 „Pathetique“, Sonata
Op. 14 No.1, Sonata Op. 14 No. 2,
Sonata Op. 27 No. 1, Sonata Op.
111.   

Labdaros už
dyką nedalinti
rekomenduoja
švedai

Šios kadencijos rajono valdžios
trūkumas – komunikacija
Juozas RATAUTAS, anykštėnas: „O dažnai asmeninis ar
grupės bičiulių interesas būna
svarbesnis už viešąjį.“
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Dalgiais šienauti Šventosios nebenori –
perkama upės šienavimo įranga robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Ilgą laiką Šventosios upės
vagą Anykščių miesto centre
šienavusi dalgiais, po to keletą metų upę apskritai palikusi nebetvarkomą, Anykščių
rajono savivaldybė paskelbė
pirksianti specialią upės šienavimo įrangą.
Toks pirkinys numatytas
rudenį, kuomet baigsis turistinis sezonas.
Upės šienavimo įranga bus
perkama už Europos sąjungos
fondų bei rajono biudžeto lėšas.

PARODA. Birželio 21 d. (ketvirtadienį) 17:15 val. Koplyčioje Pasaulio anykštėnų kūrybos centre
anykštėno fotomenininko Aloyzo
Janušio fotografijų parodos „Tarp
žemės ir dangaus“ atidarymas.
Renginys nemokamas.
Brakonieriai. Utenos RAAD
Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai Viešinto ežere (Anykščių rajone) sulaikė du
Viešintų miestelio gyventojus,
kurie neteisėtai žvejojo statomais
tinklais. Aiškinantis pažeidimo
padarymo aplinkybes nustatyta,
kad šie asmenys su 6 tinklais,
kurių bendras ilgis 480 m, neteisėtai sugavo 48 karšius, 15 lynų,
5 ešerius, 24 raudes ir 21 karosą.
Pažeidėjams surašyti administracinio nusižengimo protokolai,
paimti tinklai, valtis, neteisėtai
sugautos žuvys. Pagal LR ANK
291 str. 4 dalį jiems gresia piniginės baudos nuo 120 iki 300 eurų
ir tinklų bei valties konfiskavimas. Teks atlyginti ir gamtai padarytą 3 942,90 Eur žalą.
Paroda. Birželio pradžioje 50
Angelų muziejaus angelų “išskrido” pasisvečiuoti į Latviją, Maduonos mieste veikiantį kraštotyros ir
dailės muziejų. „Angelų“ paroda
skirta Maduonos miesto 92-ajam
gimtadieniui.

Dėl sausų orų nusekus Šventosios upei, žolynų jos vagoje šiemet atrodo dar daugiau nei
anksčiau.

Pirkėjai privertė atidaryti parduotuvę
Ūkininkai Juškos netoli šiltnamių atidarė savo auginamos produkcijos parduotuvę. Didiesiems prekybos centrams savo produkciją tiekiantys ūkininkai nesitiki, kad nuosava parduotuvė
ženkliai padidins prekybos apimtis. Tačiau ir pirkėjams, ir ūkininkams dabar bus patogiau.

Idėja. Skiemonių seniūnijos
Mačionių kaimo bendruomenė paskelbė, kad bus kuriamas Mačionių
logotipas. Tokiu būdu bendruomenė siekia tapti išskirtine.

„Žmonės, pamatę šiltnamius, dažnai į juos užsuka. Klausia, ar negalėtume parduoti kelių kilogramų pomidorų. Nepatogu ir pirkėjui, ir mums
laiko gaišimas“ - kodėl reikėjo atidaryti parduotuvę, dėstė Valdas Juška.
Ūkininkų parduotuvėje galima
įsigyti iki 10 rūšių pomidorų bei
agurkų. Sezono metu prekiaujama ir
braškėmis. Agurkai ir pomidorai šiltnamiuose noksta didžiąją metų dalį,
tuo tarpu braškių sezonas, tiksliau du
sezonai, trumpas. Pavasarinis braškių
derlius jau pasibaigė. Uogų vėl bus
galima įsigyti rudenį.

Jau dirbame!

Atsiprašymas. UAB „Anykštos
redakcija“ atsiprašo savo skaitytojų ir reklamdavių, jog dėl techninių
nesklandumų šeštadienio „Anykštos“ numeryje buvo išspausdinti
du vienodi puslapiai.

Pomidorai ir agurkai
tiesiai iš
Audriaus Juškos ūkio.
Juškų parduotuvėje galima įsigyti visų tuo metu šiltnamiuose
sunokusių pomidorų ir agurkų rūšių.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Darbo dienomis dirbame
nuo 9 iki 18 val.
Šeštadienį - nuo 10 iki 14 val.
Parduotuvė - ant Troškūnų kelio,
neprivažiavus šiltnamių.
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Parduotuvėje yra ir nekondicinių
daržovių, kurios 2-3 kartus pigesnės
už standartus atitinkančias. V.Juškos
teigimu, esminis standartinės ir nekondicinės produkcijos skirtumas forma ir dydis, o skonis juk yra toks
pats.
Didžioji dalis Juškų pomidorų
ir agurkų keliauja į „Lidl“, „Iki“ ir
„Rimi“ prekybos centrus. Mažiau
parduodama „Maximoms“ ir „Norfoms“. Pomidorai taip pat eksportuojami į Latviją ir Estiją, ilgavaisiai
agurkai parduodami ir lenkams.
10 ha ploto Juškų šiltnamiuose dirba per 180 žmonių. Ūkininkai yra vieni didžiausių darbdavių Anykščiuose.
Daugiau darbuotojų turi tik Anykščių
ligoninė.
-ANYKŠTA

KONKREČIAI
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Kavarske lankysis Apaštalų
Sosto diplomatinis atstovas

spektras

Ateinantį savaitgalį Kavarsko miestas švęs 480 metų jubiliejų.
Ta proga pirmą kartą Kavarsko istorijoje lankysis ir šv.Jono
Krikštytojo atlaidų, sekmadienį, 12 valandą, Šv. Mišias aukos
Apaštalų Sosto diplomatinis atstovas Baltijos šalyse - arkivyskupas Pedro López Quintana.
Anykščių rajono savivaldybė praneša, kad iškilmingose Šv.Mišiose
Kavarsko bažnyčioje dalyvaus ir
rajono vadovai – Anykščių rajono
mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius bei savivaldybės administracijos direktorius Audronius
Gališanka.
Birželio 23 dieną, šeštadienį, 14
valandą, taip pat bus pašventintas

restauruotas didysis gelžbetoninis
kryžius.
Jubiliejinį savaitgalį, kuris sutaps su Joninėmis, Kavarske vyks
daugybė renginių – šeštadienį Joninių vakaruškos bei diskotekos,
sekmadienį – mugė bei pakermošio
koncertas.
-ANYKŠTA

Labdaros už dyką nedalinti
rekomenduoja švedai
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras skelbia gavęs labdarą. Į redakciją paskambinęs skaitytojas stebėjosi, kad
norintieji ja pasinaudoti dar privalo papildomai susimokėti.

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro vadovė Elvyra Lasskaja teigia, kad nemažai labdaros centras išdalina ir
nemokamai.

pro memoria

Apaštalų Sosto diplomatinis atstovas Baltijos šalyse - arkivyskupas
Pedro López Quintana (antras iš dešinės) pernai lankėsi Anykščių rajone - Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gimtinėje Kundoriškių kaime (Skiemonių sen.) šventino kryžių.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
„Paskutinę gegužės dieną netikėtai gavome labdaros siuntą iš
Švedijos. Ja pasirūpino gera mūsų
draugė pastorė Valla Carlson.
Kviečiame jus užsukti į Moterų
užimtumo ir informacijos centrą
(J.Biliūno g.7), kur už simbolinę
auką, galėsite įsigyti naudotų, bet
dar tinkamų drabužių, avalynės,
patalynės, indų, įvairių interjero
puošybai skirtų gaminių“, - pranešė Anykščių moterų užimtumo ir
informacijos centras.
Portale anyksta.lt paskelbus žinią apie Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro dalijamą
„mokamą“ labdarą, skaitytojai
svarstė, kada labdara jau tampa
nebe labdara: „Labdara ar parama
teikiama neatlygintinai ir savitarpio pasitikėjimo pagrindu. Jeigu
imamas atlygis – tai jau ne labdara
– tai paslaugų teikimas už atlygį.

Būkime teisingi nuo A iki Z.”
Anykščių moterų užimtumo ir
informacijos centro vadovė Elvyra Lasskaja tai, kodėl už dalinamą
labdarą žmonių prašo susimokėti,
paaiškino internetiniame komentare: „Dėkoju visiems, kurie parėmė
ir supranta mūsų veiklą. Švedai,
siųsdami mums daiktus, rekomenduoja jų dykai nedalinti. Ir tai teisinga, nes mūsų organizacija pati
susimoka už krovinio atvežimą
ir iškrovimą. Šį kartą tai kainavo
570 eurų. Tuos pinigus turime susirinkti. Jei kam bus įdomu, parodysime dokumentus. Be to, turime
įkūrę paramos fondą. Jame nedaug
pinigėlių, bet kelias skurstančias
šeimas esame parėmę. Didžiausią
sumą skyrėme vieno sergančio
berniuko operacijai – 500 eurų.
Labai daug daiktų išdaliname nemokamai kaimo bendruomenėms.
Siūlome – tegul vežasi. Deja, liūdna, kad daug piktų žmonių, kaip
Danguolė, žinodami mūsų veiklą,
rašo neteisingus komentarus. Bet
jeigu jie tik taip sugeba būt laimingi, ką gi...”

Mirė žinomas radijo žurnalistas

Zenonas Mikšys (1935.06.23 – 2018.06.17)
2018 birželio 17 d., likus kelioms dienoms xiki savo 83-ojo
gimtadienio, po sunkios ligos mirė
ilgametis LRT žurnalistas Zenonas
Jonas Mikšys.
Gimė jis 1935 m. birželio 23 d.
Skiemonyse, buvo antras vaikas
šeimoje, turėjo dvi seseris (vyresnioji sesuo Eugenija Lašienė ir
jaunesnioji Liucija Vyšniauskienė
jau palikusios šį pasaulį). Tėvas
Lionginas buvo vargonininkas,
chorvedys ir muzikos mokytojas,
vargoninkavo Žemaitijos ir Aukštaitijos bažnyčiose, mama Teklė namų šeimininkė. Kas keletą metų
vargoninkas buvo skiriamas į kitą
parapiją, tad šeimai dažnai teko

keisti gyvenamąsias vietas, kol
apsistojo Anykščiuose.
Gabus vaikinas stojo į Vilniaus
Universitetą, po trijų kursų nuėjo
dirbti į Radijo ir televizijos komitetą, ir bemaž keturiasdešimt metų
ten dirbo radijo korespondentu,
kalbino daugybę žmonių - nuo
ūkininkų, darbininkų, kosmonautų
ir kareivių iki ministrų, vyskupų
ir prezidentų. Puikiai mokėdamas
bendrauti, jis sugebėdavo įdomiai
pakalbinti kiekvieną pašnekovą. Jo reportažai, beveik kasdien
skambėję per radiją, pasižymėjo
ne tik maloniu tembru, bet ir itin
taisyklinga kalba. Zenono mokytojas Adomėnas jį mokė: lietuvių

kalba yra durys į Dievo ir žmonių
ausį, tad lietuvių kalbą Z. Mikšys
mokėjo tobulai.
Išėjęs į pensiją bendradarbiavo
su žurnalais “Mokslas ir technika”, “Lietuvos ūkis”, rašė straipsnius. Nemažai interviu ir kitų
tekstų buvo publikuota ir kituose
leidiniuose – žurnale “Veidas”,
regioniniuose leidiniuose. Nemažai Zenono vaikystės atsiminimų
prieš keletą metų publikavo “Šiaulių kraštas” .

Temidės svarstyklės

Ukmergės g., tarp sutuoktinių,
moters (g. 1967 m.) (nustatytas
2,53 prom. girtumas) ir vyro (g.
1965 m.) (nustatytas 2,39 prom.
girtumas) įvyko žodinis konfliktas, jo metu vyras smurtavo žmonos atžvilgiu, taip sukeldamas jai
fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir
uždarytas į areštinę

vyras (g. 1986 m.) (nustatytas
1,86 prom. girtumas) smurtavo
sutuoktinės (g. 1986 m.) (nustatytas 2,73 prom. girtumas) atžvilgiu, taip sukeldamas jai fizinį
skausmą. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Vairuotojas. Birželio 16 dieną apie 18.55 val., Anykščiuose,
J.Biliūno g., sustabdyto automobilio PEUGEOT 405 vairuotojui (g.
1954 m.), gyvenančiam Anykščių
seniūnijos Naujųjų Elmininkų
kaime, Dvaro g. (nustatytas 1,77
prom. girtumas). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
Konfliktas. Birželio 16 dieną apie 13.53 val. Kurkliuose,

Smurtas. Birželio 16 dieną
apie 23.00 val. Svėdasų seniūnijos Daujočių kaime, Daujočių g.,
namuose, kilusio konflikto metu

Antradienį, birželio 19 d. 11:30
val. velionio urna bus laidojama
Anykščių kapinėse.
-ANYKŠTA

Muštynės. Birželio 16 dieną
apie 23.50 val. Anykščiuose, J.
Biliūno g., namuose, kilusio konflikto metu moteris (g. 1979 m.)
(nustatytas 1,80 prom. girtumas)
smurtavo prieš sutuoktinį (g. 1985

Zenonas Mikšys Poznanėje
per NATO taikos palaikymo pratybas kariniame poligone 1993m.
Veidas.lt nuotr.
m.) (nustatytas 2,34 prom. girtumas). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Moteris sulaikyta ir uždaryta
į areštinę.
Vagystė. Birželio 17 dieną apie
20.30 val., Anykščiuose, A. Vienuolio g., neblaivi (nustatytas 2,76
prom. girtumas) moteris (g. 1989
m.) pagrobė mobilaus ryšio telefoną „Samsung“ ir sumušė neblaivų
(nustatytas 2,11 prom. girtumas)
vyrą (g. 1956 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Moteris sulaikyta ir
uždaryta į areštinę.

Siūlymas. Seimo statute siūloma numatyti, kad Seimo kancleris yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.
Jį į pareigas skiria Seimas Seimo
pirmininko siūlymu. Tokią Statuto pataisą Valstybės valdymo
ir savivaldybių komiteto vardu
įregistravo komiteto pirmininkė Guoda Burokienė. „Siūloma
nereglamentuoti kadencijos trukmės, nes buvimas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautoju, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis, suponuoja, kad kadencija
sutampa su asmenį pasirinkusio
politiko ar kolegialios institucijos įgaliojimų laikotarpiu“, - sako
projekto iniciatoriai.
Reitingai. Naujausios apklausos rodo, kad pastarąjį mėnesį ir
toliau krito prezidentės Dalios
Grybauskaitės palankaus vertinimo reitingas. Politinis skandalas,
kuriame šalies vadovė atsidūrė
žiniasklaidai paviešinus jos ir buvusio liberalo Eligijaus Masiulio
susirašinėjimą, jau antrą mėnesį
iš eilės mažina apie prezidentę
palankiai atsiliepiančiųjų gretas. Palankaus vertinimo reitinge
D. Grybauskaitę iš trejetuko išstūmė ekonomistas Gitanas Nausėda
ir Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Panašiai prezidentė buvo
vertinama tik prieš 5 metus.
Viceministras. Pirmadienį darbą pradėjo naujasis vidaus reikalų viceministras Arūnas Gražulis.
Jis bus atsakingas už regionų plėtrą, Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos lėšų administravimą, asmens dokumentų išrašymą
ir migraciją. „Džiaugiamės, kad
pavyko rasti profesionalą, puikiai
išmanantį tarptautinius santykius
ir ES politiką. A. Gražulį rekomendavo daug kompetentingų
žmonių, todėl, tikiuosi, kartu sėkmingai tęsime pradėtus darbus“,
- sakė vidaus reikalų ministras
Eimutis Misiūnas.
Tyrimas. Specialiųjų tyrimų
tarnybos (STT) Vilniaus valdybos
pareigūnai, tęsdami ikiteisminį tyrimą dėl galimų korupcinių
nusikaltimų VšĮ Nacionaliniame
kraujo centre, tiria galimą užsienio šalių pareigūnų papirkimą.
Siekiant surinkti tyrimui reikšmingą informaciją, praėjusią savaitę buvo atliekami procesiniai
veiksmai Latvijoje. Ikiteisminio
tyrimo duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad VšĮ Nacionalinio
kraujo centro direktorė kartu su
privačios bendrovės, veikiančios asmens sveikatos priežiūros,
vaistinių žaliavų surinkimo ir
vaistinių preparatų gamybos, farmacijos prekių platinimo srityse,
vieninteliu akcininku ir šios bendrovės direktore, veikdami bendrininkų grupėje, siekė užvaldyti
bei monopolizuoti kraujo plazmos surinkimą ne tik Lietuvoje,
bet ir Latvijoje.
Vizitas. Prezidentė Dalia Grybauskaitė antradienį susitinka su
Airijos prezidentu Michaeliu D.
Higginsu ir pirmąja ponia. Airijos valstybės vadovas į Lietuvą
atvyksta dviejų dienų oficialaus
vizito prezidentės kvietimu. Vizitas rengiamas Lietuvai minint
atkurtos valstybės 100-metį ir
siekiant pabrėžti abiejų šalių
draugystę bei tvirtus tarpusavio
ryšius.
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Išgertuvės. Reaguodamas į
Kybartų pataisos namų nuteistųjų
socialiniuose tinkluose transliuotas išgertuves, teisingumo ministras Elvinas Jankevičius sako,
kad jau pirmadienį labai griežtai
įvertins aplaidų atsakingų asmenų elgesį. Ministras pabrėžia, kad
dėl šios situacijos kalti pareigūnai gailesčio nesulauks. E. Jankevičius pasityčiojimu pavadino
tai, kad du nuteistieji socialiniuose tinkluose transliavo, kaip
gėrė naminę degtinę, ir aiškino,
kiek kalintiems Kybartų pataisos namuose kainuoja uždraustos
medžiagos - „samagonas“ ir narkotikai.
Mokesčiai. Seimo Socialdemokratų darbo frakcijos seniūno pavaduotojas ekspremjeras
Algirdas Butkevičius mano, kad
protingiausia būtų, jei mokesčių
reformą reglamentuojantys įstatymai būtų atidėti rudeniui. Jis
perspėja: jei bus bandoma taikyti
„buldozerinę“ sistemą bus daug
chaoso. „Mano manymu, būtų
protingiausia, kad mokesčių įstatymai būtų priimti rudenį, svarstomi kartu su kitų metų biudžeto projektu. Jeigu bus bandoma
taikyti buldozerinę sistemą, kuri
tikrai Lietuvoje nepasiteisino,
nenoriu grįžti į ankstesnę praeitį,
tikrai manau, bus daug chaoso.
Gali būti pateikta daug nereikalingų pasiūlymų ir gali susilaukti teigiamų sprendimų kai kurie
pateikti ekspromtu populistiniai
pasiūlymai, nes populizmas Europoje ir pasaulyje tik stiprėja, o
ilgalaikėje finansinėje perspektyvoje gali atnešti neigiamas ekonomines ir finansines pasekmes.
Mano patarimas būtų: neskubėti,
išdiskutuoti ir ramiai rudenį juos
priimti“, - sakė A. Butkevičius.
Derlius. Lietuvos ūkininkų išaugintos daržovės bei vaisiai vis
labiau vertinami pirkėjų. Šviežias šiųmetis lietuviškas derlius
- lietuviškos bulvės, baltagūžiai
kopūstai, daiginti kviečiai ir rugiai, ekologiški svogūnų laiškai,
pievagrybiai, šviežiai rauginti
agurkai, lietuviškos braškės bei
ekologiškos salotos - jau pasiekė parduotuvių lentynas. Tarp
pirkėjų pirmąjį šviežio derliaus
mėnesį populiarumu nepralenkiamos yra lietuviškos bulvės,
kurios šiemet yra 20 centų pigesnės nei pernai.
Gaisringumas. Dėl daugelyje
rajonų vyraujančio 4 arba 5 klasės miškų gaisringumo uždraustas arba ribojamas lankymasis
miškuose, praneša valstybei priklausanti Valstybinių miškų urėdija. Patekimas ribojamas arba
draudžiamas Alytaus, Elektrėnų,
Kaišiadorių, Kalvarijos, Kauno,
Kazlų Rūdos, Kupiškio, Lazdijų,
Marijampolės, Prienų, Rokiškio,
Šalčininkų, Tauragės, Trakų ir
Varėnos, Vilkaviškio ir Vilniaus
rajono miškuose. Savivaldybei
patvirtinus, jog reikia imtis papildomų priemonių, miškuose
bus apribotas fizinių asmenų
patekimas į miškus. Valstybinių miškų urėdijos specialistai
per 48 valandas įrengia prie pagrindinių kelių į mišką įvažiuoti
draudžiančius ženklus, taip pat
bus sustiprintas miško stebėjimas.
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Seniūnijų žaidynių nugalėtojai
– Anykščių seniūnija vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Birželio 16-ą, šeštadienį, vyko XI-osios rajono seniūnijų sporto žaidynės. Apie 300 dalyvių varžėsi
krepšinio, futbolo, tinklinio aikštėse, taip pat išbandė jėgas šaškių, šachmatų, smiginio, stalo teniso,
svarsčių kilnojimo ir seniūnų trikovės varžybose.

Seniūnijų žaidynių dalyvius
sveikino visų laikų garsiausias Anykščių krašto sportininkas Sergejus Jovaiša.

Komandinėje įskaitoje seniūnijų žaidynių nugalėtoja tapo Anykščių seniūnija. Antrąją vietą užėmė
troškūniečiai, trečiąją - svėdasiškiai.
Anykščių seniūnijos komandos
laimėjo krepšinio senjorų, stalo
teniso, šaškių, vyrų ir moterų tinklinio varžybas ir komandinėje
įskaitoje buvo akivaizdūs varžybų
lyderiai. Anykščių seniūnija surinko 90 taškų, kai tuo tarpu antrąją
vietą užėmusi Troškūnų seniūnija

Varžybų akimirkos

komentarai

pelnė 68 taškus. Trečiąją vietą pelnė Svėdasų sporto entuziastai (64
tšk.). Ketvirti liko Skiemonių (56
tšk.), penkti – Kavarsko (50 tšk.),
šešti – Viešintų (44 tšk.), septinti –
Traupio (42 tšk.), aštunti – Andrioniškio (32 tšk.), devinti – Kurklių
(22 tšk.), dešimti – Debeikių (20

tšk.) seniūnijų atstovai.
Svarsčių kilnojimo varžybas laimėjo Kurklių komanda, vyrų krepšinio varžybas - svėdasiškiai. Troškūniečiai stipriausi buvo futbolo
ir moterų tinklinio varžybose, viešintiškiai laimėjo moterų krepšinio
bei smiginio rungtis. Daugiausiai

komandų į varžybas atvežė Troškūnų seniūnija. Jie nesurinko tik
moterų tinklinio komandos.
Seniūnų trikovės rungtį laimėjo
Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus.
Šeštadienį vyko ir Anykščių
miesto futbolo stadiono atidarymas
- pirmasis smūgis į kamuolį patikėtas ... krepšininkui, Seimo nariui
Sergejui Jovaišai. Esminė stadiono
rekonstrukcijos dalis - futbolo aikštės išlyginimas, laistymo sistemos
įrengimas, naujos žolės pasėjimas.
Pernai buvo laukiama kol žolė įsitvirtins, o Anykščių futbolininkai
dalyvaujantys Utenos apskrities
pirmenybėse namų rungtynes žaidė Ukmergėje.

Nuotraukos iš Anykščių kūno kultūros ir sporto centro „Facebook“ puslapio

Šios kadencijos rajono valdžios
trūkumas – komunikacija

Anykščių Šviesos gatvės gyventojai skundžiasi, kad Anykščių rajono savivaldybė prieš įrenginėdama šalia jų namų pusiau požeminius konteinerius su jais nesitarė dėl konteineriams skirtos vietos ir
apskritai netgi neinformavo apie tokius numatomus darbus.
„Anykštos“ pašnekovų klausėme – iš kur sužinote apie numatomus Anykščių rajono savivaldybės projektus, ar apie tai su gyventojais pakankamai komunikuojama?

Asmeniniai interesai svarbesni
už viešuosius

Juozas RATAUTAS, anykštėnas:
- Šios kadencijos savivaldybės
darbo trūkumas, mano manymu,
jog ji per mažai komunikuoja su
gyventojais. O dažnai asmeninis ar
grupės bičiulių interesas būna svar-

besnis už viešąjį. Turbūt tiek kritikos rajono vadovams dėl projektų
atitikimo gyventojų poreikiams
ar konkursų organizavimo praktikos dar nebuvo. Dar pastebiu,
jog daug esminių rajono klausimų
sprendžiama pernelyg greitai, neįsigilinus, neišdiskutavus su specialistais, praktikais ar nepakankamai
įvertinus finansines galimybes bei
prioritetinius gyventojų poreikius.
Tokiu būdu viešasis interesas lyg ir
lieka nuošaly arba jis būna pažeistas. Kaip suprantu, savivaldybė
nėra sudariusi sutarties su „Anykšta“, tačiau iš jos dažniausiai ir sužinome apie įvykius, projektus,
pokyčius rajone.
Dėl vietos konteineriams, be
jokios abejonės, reikėjo aptarti su
tos gatvės gyventojais. Turim tarnybas, seniūnaičius – jų pareiga

pabendrauti ir išgirsti žmonių nuomonę.

Papasakojo
darbininkai

Angelija
BALTUŠIENĖ,
anykštėnė:
- Aš nelabai technikos žmogus,
tai gal nelabai moku tą informaciją surasti? Kitą kartą kažką atsitiktinai sužinai. Štai, pavyzdžiui,
vaikštinėdama po Anykščių miesto
centrą pamačiau, kad aikštėje keičiami suolai. Pakalbėjau su darbininkais, jie man paaiškino, kokius
suolus daro. Paklausinėjau, nes
man tai įdomu. O kitą kartą gal
visuomenė ne visai visuomeniška
ir nereaguoja į visus tuos dalykus.

Gali būti, kad žmonės sureaguoja
tik tada, kai juos tai paliečia, kaip
mums nutiko su Šviesos gatvės pusiau požeminių konteinerių aikštele. Savivaldybės administracija
aiškina, kad su žmonėmis apie tą
aikštelę buvo kalbama. Pabendravau su trijų Šviesos gatvės namų
gyventojais ir paaiškėjo, kad nieko
jų nebuvo klausiama.

Viskas savivaldybėje užslaptinta

ROMALDAS GIŽINSKAS,
anykštėnas:
- Aš tikrai nežinau, nes beveik
viskas rajono savivaldybėje užslaptinta, pradedant rajono Kultūros tarybos sprendimais ir baigiant
kadrų mokslo cenzo klausimais. O
kalbant apie Šviesos gatvės gyventojų nepasitenkinimą - tai seniūnaitės Dangiros Nefienės kompetencija.
-ANYKŠTA
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Dalgiais šienauti Šventosios nebenori –
perkama upės šienavimo įranga

Savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka „Anykštai“ negalėjo
tiksliai atsakyti, ar šiemet
bus šienaujama Šventosios
upė.
(Atkelta iš 1 p.)
Šienavimo įrangą pirks kartu
su latviais
Gegužės 30 dieną Anykščių rajono savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti bendrą su latviais
projektą „Keliauk ekologiškai“.
Anykščių rajono savivaldybei iš
Europos regioninės plėtros fondo
bus skirta 67 999,71 eurų, o prie
projekto vykdymo pati savivaldybė
iš rajono biudžeto papildomai dar
privalės skirti 11 999,96 eurų. Už
šiuos pinigus Anykščių rajono savivaldybė ne tik pirks specialią upės
šienavimo įrangą, tačiau vykdys ir
kitas veiklas: tvarkys poilsiui skirtą
infrastruktūrą, organizuos turizmo
festivalius bei stovyklas ir kt.
Kada šienaus upę – visiškai
neaišku
Šiuo metu Šventosios upės vaga
miesto centre kaip niekada stipriai
apžėlusi žolėmis. „Anykštai“ pasiteiravus, ar neplanuojama upės
vagos šienauti šią vasarą, Anykščių
rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka pateikė lakonišką atsakymą:
„Ar Šventosios upė ties Anykščių
miesto centru šiais metais bus šienaujama, priklausys nuo poreikio ir
oro sąlygų.“
Upės tvarkymui nepasiruošta
Pribrendus poreikiui ar nusistovėjus palankioms oro sąlygoms,
panašu, kad Anykščių rajono savivaldybė šį sezoną Šventosios upės

horoskopas
AVINAS. Tikėtina, kad daug
dėmesio skirsite mitybai, dietai,
sveikatos ir grožio profilaktikai.
Galite koreguoti įvaizdį, šalinti ir
maskuoti išvaizdos trūkumus.
JAUTIS. Regis, jūs matysite ir
girdėsite tai, ką norite, todėl jausitės puikiai. Susipins tikrovė ir
žaidimas, nuoširdūs jausmai ir vaidyba, būsite kūrybingi, artistiški.
Kažkuo nustebinti gali mylimas
žmogus ar vaikas.
DVYNIAI. Puikiai dirbs ir galva, ir liežuvis, tad turėtumėte sė-

Anykščių regioninio parko
direktorius Kęstutis Šerepka
tikisi, kad savivaldybės nupirkta upės šienavimo įranga tiks ir ežerų pakrančių
tvarkymui.
nušienauti nebesuspėtų, nes tam
šiai dienai visiškai nepasiruošta.
Aplinkos ministerijos Taršos
prevencijos departamento Vandenų
ir žemės gelmių išteklių skyriaus
vyr. specialistė Laura Stumbrienė
„Anykštą“ informavo, kad ministerija apie Anykščių rajono savivaldybės planus šienauti Šventosios
upę kol kas neturi.
„Nėra parengtas vandens telkinio tvarkymo projektas ar pranešimas apie planuojamus vykdyti
tvarkymo darbus, nėra aiškūs tvarkymo darbų mastai ir pan.“, - sakė
L.Stumbrienė.
Ministerija rekomenduoja
įvertinti situaciją
Aplinkos ministerijos specialistė
L.Stumbrienė priminė, kad prieš
pradėdama Šventosios upės šienavimo darbus Anykščių rajono
savivaldybė turėtų aplinkosaugininkams arba saugomos teritorijos
direkcijai pateikti atitinkamus dokumentus bei nuodugniai įvertinti,
dėl kokių priežasčių Šventosios
upėje gausiai veši žolynai.
„Atkreipiame dėmesį, kad vienas
iš makrofitų šalinimo reikalavimų
- planuojant makrofitų šalinimo
darbus, turi būti įvertinta, ar nėra
reikšmingos biogeninių ir organinių medžiagų prietakos į vandens
telkinius, skatinančios vandens telkinio užžėlimą. Jeigu tokia prietaka
egzistuoja, pirmiausia reikėtų nutraukti prietaką arba atlikti makrofitų šalinimą komplekse su prietakos
mažinimo priemonėmis“, - rekomendavo Aplinkos apsaugos miniskmingai tvarkyti reikalus ir sumaniai bendrauti. Visgi jūsų akiratyje
gali pasitaikyti nesąžiningų žmonių arba kam nors jūs sudarysite
tokį įspūdį.
VĖŽYS. Jums seksis kontroliuoti kitus žmones, manipuliuoti
jų jausmais, troškimais. Pasižymėsite išlaidumu, dosnumu. Pokalbiai, susirašinėjimas suteiks naujų
įspūdžių ir malonumo.
LIŪTAS. Apdairiai tvarkykite
piniginius, turtinius reikalus. Būtų
geriau dėl jų nesipykti su partneriu.
Kalbėkite atvirai bei pozityviai, be
pretenzijų. Galbūt susitarsite dėl

Anykščių rajono Tarybos
narys, liberalas Mindaugas
Sargūnas mano, kad upėje
augantys žolynai miesto centro nepuošia.
terijos specialistė L.Stumbrienė.
Regioninis parkas apie
savivaldybės planus
neinformuotas
Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka sakė, Šventosios upės šienavimas reikalingas
dėl vizualinio vaizdo.
„Tos žolės auga ir augs, nes upė
seklėja“, - sakė K.Šerepka.
Tai, kad Anykščių rajono savivaldybė Šventosios upę žada tvarkyti
su specialia upės šienavimo įranga,
o ne dalgiais, K.Šerepka prisipažino sužinojęs tik iš pranešimo portale anyksta.lt. Saugomas teritorijas
prižiūrintis Anykščių regioninis
parkas, į kurio akiratį patenka ir
per Anykščius vingiuojanti Šventosios upė, oficialios informacijos
apie Anykščių rajono savivaldybės
planus nėra gavęs. Nors Šventosios
upės tvarkymo leidimus ir išduoda
Aplinkos ministerija, dar reikalingas pritarimas ir iš Anykščių regioninio parko.
Norėtų šienauti ir ežerų
pakrantes
K.Šerepka sakė net neįsivaizduojantis, kokią upės šienavimo įrangą
Anykščių rajono savivaldybė planuoja pirkti ir kiek ji galėtų kainuoti, tačiau svarstė, kad ji galėtų tarnauti ir Anykščių regioninio parko
reikmėms.
„Būtų galima ne tik upės teritoriją šienauti, bet, pavyzdžiui, tvarkyti
ir ežerų pakrantes. Prie stovyklaviečių ima nendrės želti, užauga melnaudingos sutarties, norimo pirkinio, kelionės.
MERGELĖ. Nors jums nestigs
proto aštrumo, įžvalgos, vis dėlto
būsite lengvai paveikiami emociškai. Tai reiškia, kad jumis gali manipuliuoti, įvelti į intrigas ir pan.
Galite sužinoti paslapčių, kurios
galbūt pakeis kai kurias viltis.
SVARSTYKLĖS. Nors jums
labai svarbus atrodys draugiškumas, minčių bendrumas, solidarumas, nesieksite nei šurmulio, nei
draugijos. Vienatvė, ramybė bus
maloni atgaiva sielai prieš užmezgant naujus kontaktus.

Anykštėnas Juozas Ratautas
abejoja, ar upės šienavimo
įrangą tikslinga pirkti, kai
ji bus panaudojama labai
retai.
dais ir juos reikia pjauti. Su įranga
lengviau nupjauti nei dalgiais“,
- sakė K.Šerepka, pripažindamas,
kad dalgiais vandens telkiniuose
pamojuoti tenka ir Anykščių regioninio parko specialistams.
Tikisi, kad su upės šienavimo
įranga pievų nešienaus
Anykščių rajono Tarybos narys,
liberalas Mindaugas Sargūnas pastebėjo, kad Šventosios upę Anykščių miesto centre tvarkyti būtina ir
išreiškė, kad įsigyta speciali upės
šienavimo įranga bus panaudota
racionaliai.
„Anykščių mieste, Šventosios

upėje augančios žolės, manau, centro tikrai nepuošia. Jeigu pavyktų
įsigyti techniką, su kuria būtų galima šienauti upę, iš Europos Sąjungos paramos, su daliniu mūsų prisidėjimu, miestui būtų į naudą. Tik
reikia išsiaiškinti, ar tame ruože,
kurį planuoja šienauti, galima tai
daryti, nes dalyje to ruožo yra uždrausta net gi žūklauti. Manau, žvejys su meškere padaro tikrai mažiau
žalos gamtai, nei būtų į upę įvaryta
šienauti kažkokia technika. Tikiuosi, mūsų administracija atliko visus
namų darbus ir viską išsiaiškino.
Viliuosi, kad nebus taip, jog įsigyta technika upei tvarkyti, galėsime
tik miesto parką šienauti“, - sakė
M.Sargūnas.
Upę galėtų tvarkyti
pusnuogiai politikai
Tuo tarpu anykštėnas Juozas Ratautas suabejojo, ar Anykščių rajono savivaldybei tikslinga pirkti specialią upės šienavimo įrangą.
„Šventoji miesto centre išties atrodo nekaip. Kasdien važiuodamas
dviračiu matau, kaip apsekusi upė
“iškėlė” virš vandens visą florą.
Žali stagarai šalia fontanų grožio
nepriduoda. Vadinasi šienauti neišvengiamai reikia. Kokiu būdu,
kitas klausimas. Man visai patiko
nuo kranto matyti pusnuogius vietos politikus ir merą Sigutį. Ši tradicija galėtų būti tęsiama ir merams
pasikeitus. Šienavimo įranga gal ir
gerai, jei ji būtų dažnai naudojama.
Vienam - dviem kartams į metus
mesti didelius pinigus vargu ar verta“, - pastebėjo J.Ratautas.

balsai internete (anyksta.lt):
MTS: „man irgi aišku. Pasibaigus politinio pasitikėjimo kadencijai reikia
turėti atsarginį variantą – pvz. savivaldybės kontroliuojama mašinų traktorių stotis (MTS), kuri gali aptarnauti savivaldybės įstaigas, savivaldybės
teritorijas, pastatus ir kt. Nieko nėra naujo, kas buvo sena.“
Traktoristas: „Kas vairuos? Ar plaukikas-techninių disciplinų mokytojas-administratorius, ar specialios paskirties grupės ekskomisaras ?”
Anykščių Merfis: „Upės šienavimo įranga: Dalgis + naro kostiumas?”
Garažas: „o ar bus perkamas garažas amfibijai ir naro kostiumui džiovinti?”
D: „Pirkime begemotą, nuės,”
Pilietis: „ar institucijos- rajono savivaldybės administracijos veiklos
funkcijos yra kaupti ilgalaikį turtą, kurio panaudojimo paskirtis epizodinė”
Moketojas: „Kiek darbo dienų mašina dirbs, kad būtų išnaudotas jos resursas ir atsipirktų investicija?Gal Savivaldybės administracijos vadovams
reikia pasimokyti ekonomikos.”
Redakcijos pastaba: komentarų kalba netaisyta
SKORPIONAS. Gana šauni savaitė. Darysite gerą įspūdį kitiems
žmonėms, jus gerbs, vertins. Visgi
problemų gali kilti tuo atveju, jeigu
darbui ir santykiams trukdo tarnybinis romanas. Rodydami dėmesį,
flirtuodami, neperženkite ribų.
ŠAULYS. Regis, būsite labai
darbingai nusiteikę. Puoselėsite ir
tam tikrus slaptus planus, susijusius su karjera, praturtėjimu. Jeigu
problemų nesukels šeimos nariai, ši
savaitė praeis be didesnių rūpesčių.
OŽIARAGIS. Turėsite galimybių pritraukti reikiamų žmonių dėmesį, pasijusti išskirtiniai. Galite

gauti netikėtą pasiūlymą. Gebėjimas įvertinti perspektyvą gali jums
padiktuoti svarbų sprendimą.
VANDENIS. Jus gali nustebinti
sutuoktinis ar pažįstamas. Galite
susidomėti nauju profesiniu ar finansiniu planu, investicijų galimybe. Nedarykite skubotų žingsnių.
ŽUVYS. Būsite linkę pasiduoti lengvabūdiškiems polėkiams ir
priimti arba kitiems mesti iššūkius.
Kvepia rizikingais nuotykiais. Atsargiai - galima prašauti pro šalį,
pakenkti svarbiems santykiams.
-ELTA
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2018 m. birželio 19 d.

Mikieriai ir nuostabusis Leika
Mikieriai, kaimas Šimonių girios proskynoje. Nuo seno priklausė Svėdasų parapijai, XIX amžiaus viduryje čia buvę sodybų
su gyventojais, tarpukariu priaugo dar daugiau sodiečių, o štai
dabar vos keletas telikę ir, matyt, dar mažės ir mažės. Nėra nieko
smagiau, kaip gyvenimą pradėti ir po to užbaigti toje pačioje vietoje, gimtame sodžiuje, kur tau viskas sava ir tu viskam savas.
Aleksandras Leika - smagus vyras. Žodis sodrus, jam gražiausiu pasakojimu skleidžiasi, miela klausytis.

Mikierių patriarchas Aleksandras Leika.
Filosofiški pašnekesiai
Tad ir pradedame pokalbį filosofiškai - nuo šios dienos į praeitį
sugrįždami. Kaip gi tas gyvenimėlis..? O gyvenimas, gyvenimėlis smagus visuomet buvo, bet,
oi, greitai jisai prabėgo. Visai dar
neseniai mažas paupiais bėgiojęs,
gyvulius po miškus, lankas ganęs. Mokyklon ėjęs, raides, o po
to ir pasaulio įdomybes palengva
pažinęs. Tėvokui mišką kirsti padėdavo. Paaugo, bernavo, vedė,
uoliai darbavosi, šeimyna rūpinosi, prislinko senatvė, pasiliko
vienas, nuobodu mieste buvo, tai
pargrįžęs į gimtas vietas pats vienas vienkiemyje gyvena.
Šimonių girios dvasia.
Na, Šilagaliai dar buvę Svėdasų parapijos, o štai Mikierių gyventojai į bažnyčią jau į Šimonis
keliaudavo. Turgaus įsigeidę net
ir Kupiškį siekdavo, iki to lopšinėse apdainuotu tiltu žymaus
miesto tėvelis nuveždavo parduo-

ti medienos, malkų. Būdavo ir jį,
dar visai mažiuką kartu imdavo sėdėdavo berniukas ant malksnų
susirangęs, sustirdavo, tai tėvas
šypsodamasis liepdavo bėgti iš
paskos, kad užkaistų. Tačiau ne
taip paprasta - mediniokai smuko, skaudžiai daužė kojas. Kelias
valandas užtrukdavo kelyje...
Visur arba pėsti, arba su arkliu
važiuoti. Būdavo iki Anykščių
daugiau negu dvidešimt kilometrų, tai kol nukinkuoja, bent trys
valandos praslenka - apsčiai laiko pamąstys ir pailsėt... Taip tad
važiuodami, sėdėdami vežime
žmonės tiesiog ilsėdavosi.
Jaunimo papročiai ir
rusė Martinienė
Pokaris buvo, kuomet jau įkopė į pusbernių bei augesnių bernų
draugystę. Būdavo toks paprotys,
kad sulaukę šventadienio visi kartu eidavo į šokių vakarus – „vakaruškas“ pramogauti, kitokių nuotykių ieškodavo. Kiekvienas šios
brolijos vyras priėjus laikui turė-

Šventoji - kadaise buvusi užsidirbti padėdavęs vandens kelias.

tautos balsas
Aprimo kalbos apie medinę pilį,
tačiau jau ir pati jos statybų idėja
rodo, kad Anykščiai turi pinigų.
Kiek ta pilis kainuos? 2? 3? O gal

jo pasirūpinti bičiulių vaišėmis.
Procesas gana paprastas, tereikėjo iš kažkur gauti maišą rugių ir
tuos grūdus nugabenti į „kremlių“ versliai moteriškei Martinienei. Jinai iš tų javų išraugindavo
raugą – „brogą“ ir išvarydavo naminės degtinės - samagono. Šiek
tiek stipraus, aštriai kvepiančio
gėrimo pasilikdavo sau už darbą,
tačiau nemažai velnio lašų atitekdavo ir užsakovams.
Pasilinksmindavo - vieni daugiau, kiti mažiau, tačiau visi kartu, draugiškai išgerdami.
Grūdus reikėjo taip paimti, kad
niekas iš namiškių nepastebėtų,
išnešti iš klėties, kažkaip nugabenti degtindarei.
Kartą Aleksandras, ištempęs sutemose maišą, uždėjo arkliui ant
nugaros ir palengva išjojo Plikiškių link. Kelyje susidūrė su vieškeliu atvažiuojančiu sunkvežimiu.
Pastebėjęs žiburiuojant jo žibintus
pasuko nuo kelio, į laukus, numetė maišą, pats atsigulė į žirnius, o
pro šalį važiavę kareiviai į vienišą
arklį neatkreipė dėmesio.
„Būt nupylę, tikrai nupylę...“ - paauglystės nuotykį prisimena Leika.
Sieliai ir miškovežiai
Tėvokas buvo labai energingas,
kaip sakoma, su užmoju žmogus.
Tuoj po tarnystės caro kariuomenėje pasiliko svetimame krašte,
gal dešimt metų gyveno Odesoje,
o po spalio perversmo Rusijoje
sugrįžo į tėvynę. Kaip jis ten gyveno ir su kuo, kaip vertėsi – veik
nieko nepasakojo. Matyt, nenorėjo jaukti artimųjų sąmonės, gal
skaudu buvo, gal buvo nusprendęs į tai, kas buvo, nebesidairyti.
Darbštumas jo neišpasakytas
buvęs. Būdavo su tamsa keliasi,
su tamsa gula, vis darbuose ir sumanymuose paskendęs. Prataręs:
„Vėlai šiandien atsikėliau, jau
pusė trečios buvo...“ Netrūko ir
sumanumo, kad daugiau pelnytųsi miškuose, žiemą nusipirkdavo
antrą arklį, pasamdydavo berną ir
kartu su juo atkakliai veždavo iš
girių platybių rąstus į sandėlius
prie Šventosios. Pavasarį, kai rogių kelio nelikdavo, atsiskaitydavo su bernu ir jį namo paleisdavo, o arklį parduodavo. Tuomet
sugrįždavo į vasaros ritmą, į ūkio
darbus savo 12 hektarų ūkyje.
Sėkmingai investavo - nupirkęs Anykščiuose prie pat tilto
sklypą, ten pastatė namus ir manė
atidaryti parduotuvę ar šiaip kokį
verslą, ten, matyt, ateitis ir berniokams įžvalgaus tėvo buvo
numatyta. Deja, okupacija, o po
to užgriuvęs karas visus tuos gražius planus sugriovė.
Pokariu dar miškuose dirbdavo, ir Aleksandrui dar teko paragauti sielininko duonos. Gal porą
kartų susipynę su tėvu po sielį ir
nuvarę iki Ukmergės. Suaugęs
ėmė dirbti miškų ūkyje miškovežio vairuotoju. Sunkvežimiai
buvo ypatingi, sausomis kaladėlėmis kūrenamų dujų generatoriaus varomi – „kirogazai“.

Idėja Anykščiams!
4 milijonus eurų?
Turiu idėją, kaip tuos pinigus
išleisti. Išdalinkime jaunoms šeimoms, norinčioms kurtis Anykš-

čiuose, po10 tūkstančių eurų. Pilies lėšų užteks 200, o gal ir 300
šeimų paramai. Skaičiuokim, kad
kiekviena šeima susilauks po du

Raimondas GUOBIS

Dar ne vieną medį nuleistų - nusipirko galingą motopjūklą...
Kaladėlės labai tikdavo ir ėmus
kur purvyne buksuoti - papildavo
krūvelę po ratais ir išvažiuodavo. Nuoširdžiai miškuose dirbęs
net 25 metus, į pensiją išėjęs vos
56 - erių, nes miškų ūkyje dirbusiems galiojo lengvatos.
Sugrįžimas
Nepatiko jam mieste, daug
metų gyvenęs ir Kupiškyje, ir
Anykščiuose, ką ten veikti. Kol
dirbo dar šis tas, o kai į pensiją
išėjo, tai visai nuobodulys užgriuvo. O čia kaime tai ramu.
Pirkęs šiuos trobesius. Dar ir jo
broliokas čia pat, kaimynijoje,
buvusioje tėviškėje gyvena. Vienas kitam padeda, kartu pasikerta
malkų, kitus darbus įveikia, kartu
savaitgaliais pirtyje periasi.
Įnešęs naują motopjūklą - ga-

lingą, juo galima būtų smagiai
medynuose pasišvaistyti, tačiau
dabar jau reikia tik malkų. Girios
gi beveik nebeliko, tiek kirto,
tiek kirto... Visur krūmais užaugę, vien jaunuolynai tvoromis
aptverti išlikę - išeina grybauti
ir vos nepasiklysta, nebepažįsta
miško pirmapradžio.
„Šindei švintė Mikieriuos visiems“ - netikėtai paskelbia A.
Leika. Ir pabandyk atspėti, kas
per šventė? Pasirodo, kad atvažiuoja autoparduotuvė. Į savaitę dar du kartus. Vėl šventė, kai
autobusas ateina iki Mikierių, tai
atsitinka tik du kartus per mėnesį. Beje, toks ritmas labai tinka ir
Inkūnų bažnyčia besirūpinančiam
Andrioniškio klebonui Virginijui
Taučkėlai, nes ir jis miškų šventovėje pasirodo tik kas antrą šventadienį.

Kaip klebonas į Inkūnus, taip autobusas į Miekierius, atvyksta
du kartus per mėnesį. Toks tad autobusinės žinios popierėlis...
Autoriaus nuotr.
vaikelius. Tad dauginkim 300 iš
4 – išeina 1200 naujų Anykščių
gyventojų. Anykščių ekonomikai,
neabejoju, toks naujų gyventojų
skaičius būtų vertingesnis nei tūks-

tantis turistų per dieną. Atsigautų ir
mokyklos, ir ligoninės vaikų ligų
skyriaus nereikėtų likviduoti, gal
net akušeriją būtume išsaugoję.
Jadvyga iš Kavarsko seniūnijos

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

savaitgalio diskusija
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Kiekvienas turi savo skonį
Architektas, dizaineris Kęstutis Indriūnas „Facebook“ paskelbė nuotraukas su Anykščių miesto vaizdais, o po jomis štai tokį
prierašą: „Anykščiai ir vėl pasipuošė. Kas tai ir kada baigsit tyčiotis iš miesto?“ Kaip manote, ką tuo norėjo pasakyti K.Indriūnas?
Ar sutinkate, kad puošiant Anykščius vyrauja prastas skonis“? O
gal čia pagrindinė bėda tame, kad Anykščiai vis dar neturi nuolatines pareigas užimančio vyr. architekto?
skonio dalykas: „Man, asmeniškai, labai gražu. Vasara, daug
spalvų. Šiaip užsienio gėlininkai
žinovai būtent ir rekomenduoja, kad vasariniuose vazonuose
būtų mixsas, skirtingų rūšių bei
spalvų gėlės. Dabar tikrai daug
gražiau negu kad buvo prie vadinamų architektų. Gerai, kad
klausiate anykštėnų. Jie tai tikrai
pareikš savo nuomonę - čia gi jų
miestas. Man gražu!“
Jonas: „Kiekvienas turi savo
skonį (tiek valgymo, tiek meninį). Man pvz. patinka gulbės iš
padangų ir darželiai iš padangų
ratų. Dėl skonio gi nesiginčijama. O įvairios laikmečio tendencijos kaitaliojasi. Normaliai tie
Anykščiai! Netgi gerokai gražesni už daugelį kt. miestų. Negi
tragedija, kad Kęstutis pareiškė
SAVO nuomonę. Štai komentaruose ir mes ją reiškiame.“
Vilniaus: „Aplankiau Anykščius per Bėk bėk žirgelį šventę. Draugams važiuojant giriasi
keisti tvarką. Ir buvo gėda. Gė-

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Sodybą Anykščių r.
Tel. (8-602) 30754.
Medinį namą Pašilių kaime su
ūkiniais pastatais, 0,34 ha namų
valda. Kaina sutartinė.
Tel. (8-665) 16649.
Mūrinį namą Anykščių r.
Tel. (8-608) 21650.
Anykščių r., Rubikių k. gražią sodybą šalia Rubikių ežero (10 km
iki Anykščių). 25 a., ūkinis pastatas, rūsys, su baldais.
Tel. (8-683) 91121.
Anykščių r., Viešintų mstl. rąstinį
namas su ūkiniais pastatais ir 11
a sklypu. Pakeistas namo stogas,
sudėti plastikiniai langai.
Tel. (8-683) 91121.
Mūrinį namą Surdegio mstl.,
Anykščių r. 36 a sklypas, erdvus
ūkinis pastatas. Galima derėtis.
4500 Eur.
Tel. (8-643) 23889.
Namą Šeimyniškėlių k. Be tarpininkų. Kaina sutartinė.
Tel. (8-623) 09687,
(8-647) 48401.
Namą su ūkiniais pastatais
Troškūnuose. 25 a sklypas, vandentiekis, kanalizacija, trifazis.
Tel. (8-699) 50954.
Trijų kambarių butą Žiburio g.
Tel. (8-679) 80037.
Vieno
kambario
butą
Svėdasuose, T. Vaižganto 75, IIas aukštas.
Tel. (8-674) 44452.
Garažą.
Tel. (8-659) 37382.
Anykščių rajone, Viešintų miestelyje
- du mūrinius garažus po 23 kv. m.
Tel. (8-683) 91121.
Rankų darbo naują rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834.

Dan: „Ačiū tai ačiū. Komunalinis puošia ne už dyka, o už
mūsų pinigus. Ir jei komunalinio
vadui blogiau su grožio supratimu, tai mes neprivalome būti
mandagūs ir sakyti ačiū, kad gadino miestą.”

lės pasodintos tik prie Bangelės.
Pasirodo, išėjo iš darbo buvęs
komunalinio direktorius ir grožis pasibaigė.”

Juozas: „Ko jūs parinatės,
miestas velnių festivaliui tviskės. Bus gėlių, pakaks pinigų...
Apverstas kryžius varnos snape- stiprus motyvatorius gražiai
susitvarkyti..”

Koplyčia: „Kičas yra kičas.
Negi komunaliniam nėra mąstančių?”
Studenas: „Gėlės, kaip gėlės.
Bet kam reikia tokių baisių vazonų? Atrodo, kad pirmi tokie
vazonai atsirado Ażupiečių gatvėje prie direktoriaus daugiabučio. Įdomu, kiek toks vazonas
kainavo.”
Baisu: „Ant natūralių akmenų sienutės dėti tokį kinietišką
šlamštą?”
Petrėnas: „Nors ir kaip D. Gasiūnienę anykštėnai kartais kritikavo, bet teisybės dėlei tenka
pripažinti faktą. Nebėra Daivos
ir prasidėjo betvarkė. Geras skonis yra įgimtas ir augimo procese ištobulintas dalykas, o tai toli
gražu ne kiekvienam duota.”

Kuras
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas skaldytas, kaladėmis.
Atraižas pakais, pjautas. Pjauna medieną mobiliu gateriu.
Tel. (8-621) 53555.
Malkas 3 m ilgio rąsteliais, veža
miškavežiu.
Tel. (8-610) 73256.
Skaldytos malkos už neskaldytų
kaina.
Tel. (8-600) 22488.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai),
medžio granules, anglį. Pristato į namus.
Tel. (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Žemės ūkio, sodo technika
Skubiai - kombainą Dronningborg D
3000 (geros būklės, kaina sutartinė).
Tel. (8-674) 09302, (8-670) 70277.
Smulkintuvus, rotacines, diskines šienapjoves, grėblius, vyniotuvus, presus, purkštuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.
Darbui paruoštus sodo traktoriukus žolei pjauti.
Tel. (8-674) 31027.
Rankinę žolės sėjamąją, melasą, 220-380 V grūdų malūnus,
traiškytuvus, burokų tarkas, pieno seperatorius, sviestamušes,
melžimo aparatus, bulvių sodinamąsias, šakų smulkintuvus (benzinas), didmaišius, ventiliatorius,
600 - 1000 l plasmasines talpas,
vištų pešyklas.
Tel. (8-671) 52660.
Kita
Laminuotos grindys „VITGERA“.
Prekyba vokišku laminatu už ypač
žemą kainą!
Metalo g. 3, Utena.
Tel.: (8-699) 79377,
(8-670) 29469.

rašinėjimų. Kiekvieno skonis ir
matymas kitoks, o, kad stengtasi, matosi...ir ačiū jiems, miestą
puošiantiems. Juk ne meras ir
ne komunalinio direktorius tai
daro, tai nepulkit, nelokit, nusibodot.”

Svečias: „Skverelį kas apsodino? Ten žiauru skonio beskonio”
Galvojau: „Kad kažkas tik
pasidėjo gėles ir išneš, bet pasirodo čia taip papuošė.“
Trinidada: „Anksčiau labiau
gėlytėm buvo papuoštas miestas. Visur stovėjo gėlių piramidės, kabojo vazonai... Dabar lyg
ir sumenko tas grožis. Pinigų
iš turizmo verslo turi pakakti ir
miesto grožiui, ir miestelėnų patogumams.”
Meteoras: „Gėlės labai mielos
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994 .
Kviečius, miežius, žirnius, kukurūzus, įvairius pašarinius miltus,
sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343,
(8-680) 96778.
Įrangą prekybai: lentynas
aukštą šaldiklį.
Tel. (8-686) 45112.

ir

11 mėn. telyčaitę (belgų limuzinų
X mėsinė). Važį, ratus, roges.
Tel. (8-672) 44183.
Veršelio skerdieną puselėmis.
Tel. (8-624) 18666.
Parduodami naujos statybos
namukai
PALANGOJE, Kontininkų g. 5A.
AKCIJA! Kotedžas 3 k. su pilna
apdaila tik 59 000 Eur.
AKCIJA! Namukas 3 k. su pilna
apdaila tik 79 000 Eur.
Išskirtinumai: pušynas, iki jūros 380
m., nuosavas žemės sklypas, pilnai
sutvarkyta teritorija, terasa, dujos,
krosnelė, parkingas. Be tarpininkų.
Tel. (8-669) 90111.

Kavarsko paukštynas
prekiauja
vienadieniais
ir paaugintais
viščiukais broileriais,
dedeklėmis, lesalais.

Tel. (8-611) 46451.

Parduodame:
šienapjoves

Krone AM243

( 2.4 m pakabinama),

Krone AM282

( 2.8 m, pakabinama),

Krone AMT3200

( 3.2 m, prikabinama),
ruloninį presą

Claas 250 Roto Cut,
rulonų vyniotuvą

Kverneland UN7515.

Tel.: (8-698) 46745, (8-686) 23411.

ir gražios. Tik susodintos kaip
nervuotos senmergės darželyje.”
Gal: „Pasodinkit po gėlytę
po savo palange vietoj durnų

LT: „Gal p. Indiūnas galėtų
sukurti būtent Anykščiams išskirtinio dizaino gėlines (vazonus). Pakopijuot kitų darbus iš
užsienio puslapių gali visi...“
-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.

Didieji mėsiniai kalakutai !!!
Birželio 19 d. (antradienį) prekiausime paaugintais anglų veislės Big-6
rūšiuotais mėsiniais kalakutais, UAB
Rumšiškių paukštyno paaugintais
2-3 sav. COBB-500 vakcinuotais
mėsiniais broileriais viščiukais, vienadieniais mėsiniais ir dedeklių viščiukais, mėsiniais ančiukais ir žąsiukais, 2-3-4-5-6 mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. Prekiausime lesalais.
Svirniai
8.30,
Kavarskas
8.40, Janušava 8.50, Kurkliai
9.05, Anykščiai (ūk.turg.) 9.25,
Skiemonys 9.45, Mačionys 10.00,
Burbiškis 10.15, Rubikiai 10.25,
Debeikiai 10.40, Svėdasai 11.00,
Viešintos 15.25, Andrioniškis
15.40, Troškūnai 16.00, Traupis
16.15, Levaniškiai 16.25.
Priimami išankstiniai užsakymai
vienadieniams ir paaugintiems viščiukams įsigyti. Tel. (8-699) 12631.

JAUNOS VIŠTAITĖS! Birželio 21 d.
(ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių
rajono paukštyno vakcinuotomis 3-45-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis,
pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradedančiomis dėti vištaitėmis bei spec.
lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616
50414).
Viešintose 10.15, Didžiuliškėse 10.25,
Padvarninkuose 10.30, Andrioniškyje
10.35, Piktagalyje 10.45, Anykščiuose
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.00, N. Elmininkuose 11.15,
Elmininkuose 11.20, Čekonyse 11.30,
Debeikiuose 11.40, Aknystose 11.45,
Varkujuose 11.50, Svėdasuose (prie
turgelio) 12.10, Daujočiuose 12.20,
Auleliuose 12.25, Mačionyse 13.50,
Burbiškyje 14.00, Katlėriuose 14.10,
Pašiliuose 14.15, Skiemonyse 14.25,
Staškuniškyje 14.50, Kurkliuose 15.00,
Šlavėnuose
15.10,
Ažuožeriuose
15.30, Pagiriuose 15.35, Dabužiuose
15.40,Janušavoje 15.50, Kavarske
16.00, Žem. Svirnuose 16.10.

CE Sertifikatas, 20 metų garantija
Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų
šeimai - nuo 1000 Eur.
Tel. (8-686) 78355
Tele loto Žaidimas nr. 1158 Žaidimo data: 2018-06-17
Skaičiai: 17 12 68 60 37 24 25 63 07 54 56 72 73 49 18 02 65 20 15 40 57 35 51
36 21 19 04 69 70 71 58 42 62 13 46 14 52 01 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
59 23 29 48 08 44 67 32 45 28 16 06 09 50 (visa lentelė)
Papildomi prizai 0351523 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0280899
Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 019*483 Automobilinis šaldytuvas
MOBICOOL 0205241 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0294731 Automobilinis
šaldytuvas MOBICOOL 0283937 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0026302
Automobilis “AUDI Q2” 006*211 Dviratis AZIMUT 00**996 Išmanioji apyrankė
BLAUPUNKT 016*412 Kabantis krėslas - KAMUOLYS 021*937 Kavos aparatas DELONGHI 015*807 Kepsninė MUSTANG 035*269 Kepsninė MUSTANG
006*699 Kuponas degalams (30 Eur) 033*377 Kuponas degalams (30 Eur)
034*398 Kuponas kelionei (300 Eur) 039*579 Pakvietimas į TV studiją 037*804
Pakvietimas į TV studiją 038*774 Pakvietimas į TV studiją 041*586 Pakvietimas
į TV studiją 047*853 Paspirtukas KETTLER 0328631 Porinis kelialapis į Palangą
savaitei 0376301 Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0147599 Porinis kelialapis
į Palangą savaitei 0096514 Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0498455 Porinis
kelialapis į Palangą savaitei 0107111 Pretendentas į 120 000 Eur 027*777 Siurblys
- robotas POLARIS 018*370 Sodininko rinkinys FISKARS 043*777 Sodininko rinkinys FISKARS 039*061 Telefonas SAMSUNG GALAXY J3

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
Mišką su žeme arba išsikirsti ir įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Medienos apdirbimo įmonė be tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Brangiai - Lietuvoje miškus: brandžius, jaunuolynus. Žemę apaugusią
krūmais.
Tel. (8-625) 44123.

Gyvuliai
Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.
Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.
Senus, traumuotus arklius ir kitus
galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389, (8-613) 95120.
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PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

PERKAME

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

Namą dideliam šuniui.
Tel. (8-621) 56939.
Seną šiferį išsivežti patiems.
Tel. (8-600) 94443.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų
valymo įrenginius, surinkimo talpyklas. Kasa vandens šulinius, jungia
hidroforus. Parduoda rentinius.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
UAB 2VYMONTA gamina stogų,
sienų dangas iš spalvotos ir alucinko skardos, gamina lankstinius.
Parduoda gamintojo kainomis.
Panevėžys, S.Kerbedžio g. 21.
Tel. (8-606) 11964, (8-687) 97797.
Buria Taro kortomis. Pasako praeitį, ateitį.
Tel. (8-645) 10884.
Karpo, formuoja gyvatvores, dekoratyvinius augalus. Pjauna pavojingai augančius medžius.
Tel. (8-644) 41260.

siūlo darbą
Reikalingi darbuotojai ir pagalbiniai darbininkai gerbūvio darbams (gatviniai bortai, trinkelės,
plytelės, vejiniai bortai). Darbas
Vilniuje. Darbuotojai nuvežami ir
parvežami įmones transportu iš
Anykščių.
Tel. (8-655) 52415.

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

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.

visoje Lietuvoje.
Įvertiname miško kainą.
Tel. (8-681) 60552.

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

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

Kviečius, miežius, kvietrugius, žirnius, pupas. Pasiima iš vietos.
Tel. (8-638) 71971.

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

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

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

Dovanoja

Brangiai superkame
juodojo ir spalvoto
metalo laužą.

Kita

Automobiliai

Ingos Danilevičiūtės ūkininko
pažymėjimą laikyti negaliojančiu.

MIŠKUS

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

BRANGIAI PERKAME
MIŠKĄ

Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.

įvairūs

Brangiai superkame

VYTAUTO PAMINKLAI

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

karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.
Dažo namus.
Tel. (8-679) 90305,
feisbuke - dailusnamas.

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

Kokybiškai ir greitai dažo namų
fasadus, dengia stogus įvairiomis
dangomis, atlieka įvairių stogų, fasadų remontą. Darbus atlieka visame
rajone ir ne tik.
Tel. (8-685) 68182.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Geriausia pagalba perkant ir
parduodant Jūsų nekilnojamąjį
turtą be jokių rūpesčių! Išsamios
konsultacijos, vertinimas, atvykimas į vietą. Garantuojame
kokybę ir pateisiname lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra
“21 Amžius”.
Tel. (8-640) 32442. www.nta21.lt.

Grindų betonavimas,
paruošiamieji darbai.

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.
Nemokamai iškerta krūmus ir kitą
menkavertę medieną nuo žemės
ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.
Pigiai ir kokybiškai smulkina pievas.
Už atliktus darbus išrašo sąskaitas.
Tel. (8-687) 59061.
Smulkina žolę.
Tel. (8-615) 94387.
Smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.

Reikalingi miško darbininkai
pjauti krūmapjovėmis.
Tel. (8-614) 99159.
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

Nežinai kur švęsti gimtadienį, organizuoti klasės
susitikimą, paminėti vestuvių metines ar surengti
giminėms vakarėlį?
Kavinė “Erdvė” pasirūpis visomis švenčių progomis!
Tel. (8-381) 5-43-00.

Tel. (8-694) 40735.

Iš nuotraukos
darome portretus
laidotuvėms
(iki A4 formato).
Nuotraukos su
rėmeliu
kaina – 15 eurų.
UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g. 29, Anykščiai)

ieško darbo
Gali prižiūrėti senyvo amžiaus
žmogų ir gyventi kartu.
Tel. (8-656) 23933.
Santechnikas, dirbantis visus
santechninius darbus.
Tel. (8-606) 04167.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Julijona, Romualdas, Dovilas, Ramunė, Deodatas, Romas.
birzelio 20 d.
Florentina, Silverijus, Žadvainas, Žintautė, Nandas.
birzelio 21 d.
Aloyzas, Galminas, Vasarė,
Alicija.
birzelio 22 d.
Paulinas, Tomas, Kaributas, Laima, Inocentas.

mėnulis
birzelio 19-22 d. priešpilnis.

anekdotas
Savo namuose vaikinas užsiima
meile. Staiga atsidaro durys ir suvirsta visa šeima. Ką kas galvoja:
Mergina:
“Na, šakės, dabar maniškiams
pasakys, į mokyklą praneš...”
Vaikinas:
“Šakės... Vėl visą vakarą mazgus knis ir filmo neleis žiūrėti...”
Senelė:
“Matai, kas daros, – tuoj ir rūkyti pradės...”
Tėvas:
“Koks jau suaugęs... Gal naują
mašiną nupirkti?”
Mama:
“Na, ir kaip ji guli? Berniukui
juk nepatogu...”

oras
+21

+10

2018 m. birželio 19 d.

MOZAIKA
Ką veiktų lietuviai, gavę
papildomas 9 laisvas
dienas per metus?
Atliktas tyrimas atskleidė Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų
skalbimo ir namų ruošos įpročius
bei ką jie veiktų gavę 9 laisvas dienas metuose.
Didžioji dalis Baltijos šalyse apklaustų žmonių, apie 60 proc., teigia skalbiantys vieną ar du kartus
per savaitę, tačiau tyrimas atskleidė, kad namų ruošos darbais vis
dar dažniau rūpinasi moterys. Švarai palaikyti per savaitę jos skiria
daugiau kaip 5 valandas. Tuo tarpu
vyrai tvarkosi rečiau – vos kartą ar
du per tą patį laikotarpį.
Palyginus trijose Baltijos šalyse
gautus duomenis, daugiausiai kartą
ar du per savaitę skalbiančių moterų yra Lietuvoje. 31 proc. lietuvių
skalbimui skiria du kartus. Taip pat
dauguma lietuvių atsako ne tik už
asmeninę, bet ir savo vyrų bei an-

sprintas
Plaukimas. Monake vykusiose
plaukimo varžybų „Mare Nostrum“
serijos trečiojo etapo vyrų 200 m
plaukimo krūtine rungties finale šeštadienį Lietuvos atstovas, anykštėnas
Giedrius Titenis užėmė aštuntą vietą.
28-erių metų lietuvis finišavo per 2
min. 17,46 sek.
Sunkioji atletika. Klaipėdoje
vyko Lietuvos vyrų ir moterų sunkiosios atletikos čempionatas bei „Grand
Prix“ turnyras. Šiose varžybose dalyvavo patys stipriausi vyrai ir moterys iš visos Lietuvos. „Grand Prix“
turnyre Anykščių komanda iškovojo
antrą vietą. Anykštėnas Benjaminas
Orlovas (sv. kt. 94 kg) išrovė 110 ir
išstūmė 140 kg bei pasiekė asmeninius rekordus. Tomas Miškeliūnas
(sv. kt. 62 kg) išrovė 80 ir išstūmė
95 kg, Edvinas Baklanovas (sv. kt.
62 kg) išrovė 65 ir išstūmė 85 kg bei
pasiekė asmeninius rekordus. Lina
Marganavičiūtė (sv. kt. 48 kg) išrovė
27 ir išstūmė 31 kg (asmeniniai rekordai), Deimantė Komar (sv. kt. 69

trųjų pusių švarą – pavydžiui, 62
proc. apklaustų Lietuvos vyrų drabužius skalbia jų antrosios pusės.
Jei per metus atostogoms turėtų
galimybę skirti papildomas 9 dienas, 39 proc. Lietuvos apklaustųjų
keliautų į užsienį, 24 proc. praleistų laiką su šeima ir vos 4 proc.
rinktųsi poilsį vienatvėje. Atitolti
nuo miesto šurmulio ir laiką leisti
užmiestyje pagal tyrimo duomenis
norėtu 5 proc. respondentų. Tuo
tarpu ilsėtis pasyviai ir neveikti
nieko rinktųsi dvigubai daugiau
pašnekovų – 10 proc.
Moterys Lietuvoje ir Latvijoje labiau už savo tautiečius vyrus
norėtų išnaudoti šią galimybę kelionėms. Lygiai pusė apklaustų
lietuvių ir 38 proc. latvių kelionių
kryptimi rinktųsi užsienį. Didžioji
dalis apklaustų Estijos moterų – 31
proc., šį laiką skirtų šeimai.
Vyrų prioritetai Lietuvoje ir Estijoje, svarstant, kur norėtų išnaudoti
papildomas 9 atostogų dienas, pa-

siskirsto tolygiai – po 28 proc. Estijos ir Lietuvos respondentų vyrų
laiką skirtų šeimai, po 26 proc.
norėtų poilsiauti užsienyje. Palyginus su Lietuva ir Estija, daugiausia
laiko praleisti užmiestyje rinktųsi
latviai – 24 proc. apklaustų vyrų.
Pailsėti nuo darbų ir aplinkinių
bei laiką praleisti vieni norėtų vos
6 proc. latvių ir lietuvių vyrų bei
tiek pat Estijos moterų. Tuo tarpu poilsį vienumoje rinktųsi tik 3
proc. estų vyrų ir tiek pat moterų iš
Lietuvos ir Latvijos.
Internetinė apklausa buvo vykdoma 2018 metų gegužės mėnesį.
Apklausti 15-74 metų Lietuvos gyventojai. Iš viso apklausoje dalyvavo 503 respondentai iš Lietuvos,
547 iš Latvijos ir 509 iš Estijos.
Šilalės stebina unikaliomis
smėlio skulptūromis – iškilo
ir Popiežiaus skulptūra
Antrus metus iš eilės Šilalėje
startavo tarptautinis smėlio skulp-

kg) išrovė 35 ir išstūmė 52 kg.
Lietuvos suaugusių čempionate
Anykščių komanda iškovojo trečiąją
vietą: Tadas Pocius sv.kt 77 kg (išrovė 115, išstūmė 145 kg), Nerijus
Misevičius sv. kt. 77 kg (90-110),
Mindaugas Janulis sv. kt. 94 kg (120155), Arnas Šidiškis sv. kt. 105 kg
(160-185). A.Šidiškis bei Gintarė
Bražaitė (sv. kt 75 kg (80-90) tapo
absoliučiais čempionais, o T.Pocius
nugalėjo savo svorio kategorijoje.
Autokrosas. Latvijoje Aknystės
trasoje vykusiose Aukštaitijos taurės
autokroso varžybose trys anykštėnai
lipo ant garbės pakylos, o komentatorius latvis apdovanojimui pakvietęs
jau trečiąjį anykštėną konstatavo:
„Anykščiai – valdo“. Andrius Luščiauskas ir Mykolas Balūnas savo
automobilių klasėse tapo varžybų nugalėtojais, o Šarūnas Gruzinskas finišavo antras. Pasak Š.Gruzinsko tėvo
ir mechaniko Vytauto Gruzinsko,
anykštėnai varžybose dirbo kaip viena komanda, o tokio pobūdžio varžybose pagalbos dažniausiai prireikia
- automobiliai ir virsta, ir genda.

TS-LKD turas „Tikime Lietuva“ lankėsi Anykščiuose
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos turo
„Tikime Lietuva“ iniciatoriai ir sumanytojai keliauja po įvairius
Lietuvos miestus ir miestelius, ir kviečia gyventojus susitikti bei
pasitarti dėl svarbiausių regiono problemų sprendimo būdų.

Neformalioje aplinkoje TS-LKD nariai kalbėjosi su vietos verslo
atstovais
Pirmadienį pasikalbėti su anykštėnais buvo atvykę Seimo TS-LKD
frakcijos nariai Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Sergejus Jovaiša ir

Vytautas Kernagis. Parlamentarai
Viešojoje bibliotekoje atidarė atvirą
gyventojams biurą, kuriame kvietė
diskutuoti visus norinčius. Taip pat

tūrų kūrybinis projektas. Net dvi
smėlio skulptūras kūrė pasaulyje
žymūs skulptoriai – lietuvis Andrius Petkus ir latvis Krists Zarins.
Prie Šilalės kultūros centro
stovinčioje net 5 metrų aukščio
smėlio skulptūroje įprasmintos
Lietuvai ir Šilalei svarbios datos:
Atkurtos Lietuvos 100-metis, Šilalės miesto 485-metis ir Šilalės herbo 50-metis. Pagrindiniu akcentu
tapo Nepriklausomybės ąžuolas,
kuris pasodintas 1928 metais Šilalės miesto centre, minint Atkurtos
Lietuvos 10-metį. Ąžuolo centre
vaizduojamas istorinis Vyčio atvaizdas (sukurtas Juozo Zikaro
1925 m.).
Prie Šilalės Šv. Pranciškaus
Asyžiečio bažnyčios iškilo 3 metrų aukščio Popiežiaus Pranciškaus skulptūra. Ji skirta katalikų
bažnyčios vadovo vizitui Lietuvoje. Popiežius mūsų šalyje lankysis
rugsėjo pabaigoje.
-Pranešimai spaudai

parlamentarai lankėsi verslo centre ir
kalbėjosi apie sugrįžtančius bei naujai
besikuriančius Anykščiuose, pagrindines jų problemas kuriant ir plečiant
verslą.
S. Jovaiša diskusijose akcentavo
naujų investicijų svarbą miestui ir rajonui. „Liūdniausia, kad yra kalbančių iš aukščiausių valdžios tribūnų,
jog svarbiausia – tegul auga Vilnius,
o su kitomis Lietuvos dalimis tegul
būna taip, kaip išeis. Vilniuje dabar
– 40 proc. Lietuvos ekonomikos.
Pridėjus Kauną ir Klaipėdą – jau 72
proc. Likusiai Lietuvai tenka mažučiai 28 proc. Kai kurie moja ranka
ir sako, kad tai yra neišvengiamybė,
ir kad to proceso nebesustabdysime.
Nesutinku. Didžiausia problema regionuose – emigracija, kuri skaudžiai
atsiliepia vietos verslui, o investicijų
galimybes sumažina iki minimalių.
Mūsų nuomone, didžiausias dėmesys
dabar turi būti skiriamas regionams,
jų gaivinimui per darbo vietų kūrimą
su konkurencingu ir sąžiningu atlyginimu“, – pažymėjo S. Jovaiša. Kartu
parlamentarai su miestelėnais kalbėjo

apie svarbiausius prioritetus – paramą pritraukiant jaunas šeimas įsikurti
regione, sprendimus organizuojant
pavėžėjimą darbuotojams iš kitų rajonų, investicijas turizmui ir turistų
pritraukimui bei finansines galimybes
švietimo kokybei gerinti.
Vertindami dabartinės Seimo
daugumos ir Vyriausybės darbus,
opozicinės TS-LKD frakcijos nariai
sakė matantys daugiau imitacijos
ir vienadienių darbų nei priimamų
strategiškai svarbių sprendimų. Geriausias pavyzdys – siūloma mokesčių ir pensijų pertvarka, kuri, anot R.
Morkūnaitės-Mikulėnienės, daroma
negalvojant apie ateitį, kai mažės tiek
dirbančiųjų skaičius, tiek surenkamos
pajamos į biudžetą. „Pagal surenkamų ir perskirstomų pajamų sumą
(apie 30 proc.) Europos Sąjungoje
šiandien esame sąrašo gale, todėl laikinos mokesčių mažinimo reformos
ilgainiui tik pablogins ir taip ne idealią situaciją, žmonių gyvenimo sąlygas“, – kalbėjo TS-LKD pirmininko
pavaduotoja.
Valdančiųjų darbo broką vertinda-

mas V. Kernagis pažymėjo aklai ir be
reikalo kopijuojamą Vakarų Europos
šalių praktiką dviem savaitėm pratęsti
mokslo metus, galvotrūkčiais diegiamą mokytojų etatinio apmokėjimo
sistemą, dėl kurios mokyklų vadovai
per savo atostogas turės skaičiuoti tarifus mokytojams. Kartu Seimo Kultūros komiteto narys pažymėjo, jog
po tokio modelio pritaikymo, daliai
mokytojų atlyginimai ne tik nepadidės, tačiau netgi sumažės.
Konservatoriai sutiko su anykštėnų
išsakytais nuogąstavimais dėl valdančiųjų darbų stygiaus, kad trūksta elementaraus dėmesio smulkiam ir vidutiniam verslui, taip pat jog valstybė
valdoma tarsi atbulomis rankomis.
Žinoma, nebuvo apeita ir Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos
komiteto tyrimo tema. „Stebina, jog
tyrimas pastaruosius šešis mėnesius
stabdė kitus svarbius darbus Lietuvai,
tačiau pateiktų trisdešimties pasiūlymų, atrodo, niekas nesiruošia vykdyti.
Žinoma, tyrimas parodė nepaprastai
daug landų verslui daryti įtaką, tačiau
šiandien svarbiausia, ką darysime toliau. O kol kas aiškumo nematyti“, –
teigė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.
Užsak. Nr.568

