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Buvęs policijos
komisariato
pastatas duris
atvėrė
pramogautojams
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šiupinys
Šv. Mišios. Liepos 13 dieną, penktadienį, 18 val.30 min. Janonių šv.
Mergelės Marijos apsilankymo koplytėlėje bus aukojamos šv. Mišios
meldžiant palaimos ir sveikatos. O
liepos 14 dieną 11 valandą koplytėlėje bus švenčiami šv. Marijos apsilankymo atlaidai. Atlaidus ves Vilniaus
kunigų seminarijos profesorius, kun.
Valentinas Šiuša.

Baigusiems
Gaidys Anykščių miesto centre:
profesinę
ką mes tuo norime pasakyti???
mokyklą
Lukas PAKELTIS, Anykščių
rajono Tarybos narys: ,,Esu už
bedarbio duonos
naujoves, tačiau kol kas tas gaidys
neprognozuoja
labiau primena fermos gaidį, o ne
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meno kūrinį”

„Gaidys“ kaitina aistras
Praeitą savaitę dar abejota, ar alternatyviosios muzikos festivalio „Devilstone“ organizatoriai susirinks leidimus išpiešti sieną Anykščiuose virš buvusios „Vorutos“ parduotuvės. Nepritarimą gaidžio
portretui išreiškė ir rajono Kultūros taryba.
Tačiau per šventines dienas ant pastato sienos jau išryškėjo būsimo piešinio kontūrai, o vakar
menininkas iš Belgijos DZIA toliau piešė gaidį, nuo velnio išgelbėjusį Anykščių bažnyčią.

Misija. Iš Jungtinių Tautų situacijos stabilizavimo misijos Malyje
„Minusma“ grįžo Lietuvos karių grupė. Tarp grįžusiųjų yra du Anykščių
savanorių kuopos savanoriai – grandinis Ramūnas Gedziūnas ir vyr. eilinis Rokas Mačionis. Vietoj grįžusiųjų
karių į Malį išvykusioje naujoje karių
grupėje anykštėnų nėra.
Komandiruotė. Liepos 10 d. – 15
d. Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis vyks į Sičuano provincijos
Pengžou miestą (Kinijos Liaudies
Respublika). Savivaldybė pranešė,
kad į komandiruotę K.Tubis vyks
mero kvietimu dėl bendradarbiavimo
memorandumo pasirašymo. Plačiau šeštadienio numeryje.
Įvertinimas. Buvusį Kavarsko seniūnijos seniūną Algirdą Gansiniauską Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija apdovanojo ženklu „Sidabrinė
seniūno krivūlė“. A.Gansiniauskas
– antrasis Lietuvos seniūnas, gavęs
tokį ženklą. Jis įteikiamas už aktyvų
dalyvavimą asociacijos veikloje, gyventojų aktyvumo skatinimą bei nuveiktus darbus.
Gaisras. Liepos 4 dieną Andrioniškyje, Anykščių gatvėje, degė medinis
gyvenamasis namas. Atvykus ugniagesiams, degė namo stogas. Per gaisrą
nudegė apie 40 m² stogo konstrukcijų.
Namo stogas buvo dengtas plėvele ir
dalinai (apie 10 m²) šiferiu.

Vakar dailininkas iš Belgijos tęsė darbą. 				
„Išreiškėme nepritarimą tokiam turiniui. Siūlomas piešti
gaidys nėra Anykščių simbolis“,
- „Anykštai“ sakė rajono Kultūros tarybos pirmininkas muzieji-

ninkas Tautvydas Kontrimavičius.
Tarybos nariai uždarame posėdyje
diskutavo apie piešinio detales, pageidavo piešinyje matyti daugiau
miško. Tačiau Kultūros taryba turi

Autoriaus nuotr.
patariamąjį balsą.
„Anykštos“ kalbintų anykštėnų
nuomonės apie ant sienos piešiamą gaidį su rožiniais grybukais
yra prieštaringos. Vieni džiaugia-

Į merus eis – vardan ligoninės

Mačionių
kaimas
patrauklus
verslui ir
poilsiui
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Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt
si sumanymu - tai juk nuo velnio
nešto akmens, išgelbėjusio Anykščių bažnyčią, simbolis. O kitiems,
legendos gal negirdėjusiems, tai
asocijuojasi su kelių gaideliais ar
net baime, kad turistai Anykščių
nepravardžiuotų gaidžių miestu.
O T. Kontrimavičius paklaustas,
kaip vertina ant sienos gimstantį
paveikslą, pozicijos nekeitė: „Dėl
to, kad nebuvo paklausyta patarimo, esame pikti. Negalima bet ko
piešti ant sienų.“
Pasak organizatorių, šiuo kūriniu siekiama įprasminti per dešimtmetį vis stiprėjusį festivalio „Velnio akmuo“, o vėliau „Devilstone“
ir Anykščių miesto ryšį, nuo festivalio kilmės neatsiejamą Anykščių
miesto istoriją, savaip interpretuojamą legendą apie Anykščių bažnyčią norėjusį sudaužyti velnią ir
jo užmačias sužlugdžiusį gaidį.
Dešimtmetį švenčiančio „Devilstone“ festivalio organizatoriai
tik paskutinę prieššventinę dieną
susirinko visus leidimus, tarp jų
ir Kultūros paveldo Utenos skyriaus, kaip teigiama, dėl ilgalaikio,
stambios apimties meno kūrinio
miesto centre ant namo sienos,
tam neprieštaravo ir namo gyventojai. Organizatoriai pasirūpino ir
dailininkui reikalingais dažais bei
specialiu kranu.
Beje, festivalio organizatoriai
taiko nuolaidas Anykščių rajono
gyventojams įsigyjant bilietus.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Anykščių rajono ligoninės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas praėjusį trečiadienį tapęs ligoninės direktoriumi „Anykštai“
sako, jog ruošia dokumentus ir būtinai dalyvaus naujame ligoninės direktoriaus konkurse.
Greičiausiai eis su
„valstiečiais“

Užtvanka.Gali tekti išardyti kai
kurias Anykščių upių užtvankas.
Aplinkos ministerijoje buvo surengtas seminaras užtvankų tvarkymo ir
žuvų migracijos sąlygų klausimais.
Anot aplinkos apsaugos specialistų,
užtvankos pernelyg sureikšminamos.
Dažnai jas reikėtų laikyti nereikalingais ir demontuotinais statiniais.
Kopijuojame. Vienos kopijos iki
A 4 formato kaina 15 ct.

Anykščių rajono ligoninės direktorius (iki praėjusios savaitės
vyr. gydytojas) Dalis Vaiginas mano, kad jis bus apkaltintas
„darbo žmonių engimu“.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

„Dokumentai rengiami. Juos
tikrai teiksiu konkursui. Vienareikšmiškai“, - neabejojo
D.Vaiginas. Rajono vadovai neslepia, kad D.Vaiginas ligoninės
vadovo poste yra nepageidautinas, panašu, jog jam šansų laimėti konkursą yra mažai.
„Šiomis dienomis iš darbuotojų nuolat girdžiu: „Jūs išeisit ir
mes išeisim. Mano dalyvavimas
konkurse yra bandymas išsaugoti ligoninę, įkalbinėju gydytojus
pasilikti darbe, todėl rodau asmeninį pavyzdį“, - kalbėjo ligoninės direktorius.

D.Vaiginas tikino, jog ir pralaimėjęs ligoninės direktoriaus
konkursą, jis tikrai liks „žaidime“, tik rinksis kitą kelią - eis į
politiką. Tapimą rajono meru ar
bent rajono Tarybos nariu jis vertina kaip dar vieną galimybę gelbėti Anykščių rajono ligoninę.
Redakcijos
duomenimis,
D.Vaiginas konsultuojasi su keliomis politinėmis partijomis ir
šiuo metu yra realiausia, kad jis
į rajono valdžią eis su Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjunga.  
„Mane kviečia ir dabartinėje
rajono pozicijoje esančios partijos, ir opozicinės partijos“ kalbėjo D.Vaiginas.
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Tęsia šilumos trasų atkūrimo darbus
UAB „Anykščių šiluma“ darbuotojai pradėjo rausti griovius
prie Anykščių turgaus. Pasak bendrovės direktoriaus Virgilijaus
Vaičiulio, tikimasi, kad pavyks atkurti senas šilumos trasas ir prie
biokatilinės prijungti ir Vinco Kudirkos gatvės namus.
„Anykščių vyno“ gamyklos teritorijoje esančioje katilinėje įrengtas 4 MW katilas ir 1 MW ekonomaizeris. Su rangovais pasirašyta

sutartis, pagal kurią bus pastatytas
antrasis 2 MW katilas bei 0,5 MW
ekonomaizeris.
Iš biokatilinės šildomas mies-

to centras bei Ramybės ir Pušyno
mikrorajonai. Pasak V.Vaičiulio,
vasarą, kai šiluma reikalinga tik
vandens pašildymui, pakanka 1,2
-1,3MW galios. Taigi, pastačius
2 MW katilą, vasaromis nereikėtų kūrenti didžiojo katilo, o karšto vandens užtektų ir V.Kudirkos
gatvei. Šaltuoju metų laiku katilų

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
veikla tiesiogiai priklausoma nuo
oro temperatūros. Kai lauke -10,
apšildyti miesto centrinei daliai,
Ramybei ir Pušynui reikia 8-9
MW galios. Taigi, net ir pastačius
antrąjį biokatilą ir suformavus 7,5
MW galingumo energijos bloką,
per šalčius teks jungti ir dujines
katilines.

Buvęs policijos komisariato pastatas duris
atvėrė pramogautojams

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Buvusiame Anykščių rajono policijos komisariate, J.Biliūno gatvėje, verslininkai iš Panevėžio atidarė pabėgimų kambarį.
„Pabėgimo kambarys – šaltas,
tamsus ir apleistas jau 32 metus
saugo savo kraupią istoriją. Ar sugebėsite pabėgti laiku, kol radiacija
nepaveikė Jūsų?!“, - mistiškai naują
pramogą išbandyti vilioja šią pramogą siūlantys verslininkai.
Nurodytu telefonu atsiliepusi
mergina sakė, kad buvusio Anykščių
rajono policijos komisariato pastatą
pabėgimų kambariui įrengti išsinuomojo. Tokia vieta esą pasirinkta, nes
ji atitiko verslininkų „mintį“.
„Ten viskas dabar sutvarkyta,
mūsų renovuota“, - tikino mergina.
Visgi, buvusio policijos komisariato pastato fasadas taip ir likęs nesutvarkytas, o tai darko miesto estetinį

vaizdą.
Paklausta, ar pabėgimo kambario
lankytojams teks aplankyti ir rūsyje
buvusias areštines, pašnekovė sakė,
kad ne.
„Nebent, jei labai norėsite, galėsiu
aprodyti“, - intrigavo verslininkė.
Buvusio Anykščių rajono policijos komisariato durys ir toliau dažniausiai bus užrakintos. Verslininkai
į Anykščius atvyks ir lankytojus čia
įleis tik tada, kai užsiregistruos pabėgimų kambarį norinti išbandyti
komanda.
Beje, ant buvusio Anykščių rajono
policijos komisariato pastato vis dar
kabo tentas, kuris skelbia, kad pastatas yra parduodamas.

Buvusiame Anykščių rajono policijos komisariato pastate lankytojų lauks gąsdinanti aplinka. Deja, bet ir iš išorės pastatas savo
vaizdu vis dar „gąsdina“.

Baigusiems profesinę mokyklą bedarbio duonos Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
neprognozuoja
Anykščių technologijos mokykla birželio pabaigoje savo auklėtiniams įteikė 76 profesinio mokymo diplomus. Pasak mokyklos
direktoriaus Ramūno Zlatkaus, didžioji dalis baigusiųjų mokyklą be vargo turėtų įsitvirtinti darbo rinkoje.
Didžioji dalis atsisveikinusiųjų
su Anykščių technologijos mokykla mokėsi pagal tarptautinių
vežimų ekspeditoriaus, apsaugos
darbuotojų, technikos priežiūros
verslo darbuotojų, automobilių
mechaniko profesinio mokymo
programas. Šiemet taip pat išleista pirmoji poilsio paslaugų agentų
laida.

Temidės svarstyklės
Vairuotojas I. Liepos 1 dieną apie 1.25 val. Anykščiuose,
A. Baranausko aikštėje, būdamas
neblaivus (2,16 prom. girtumo),
neturėdamas teisės vairuoti, vyras (gim. 1995 m.), vairavo „Ford
Galaxy“. Vyras sulaikytas ir patalpintas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Sužalojimas. Liepos 3 dieną
apie 4.02 val., Anykščiuose, Storių g., šeimyninio konflikto metu
vyras (gim. 1976 m.) (1,57 prom.
girtumo), pastūmė žmoną (gim.
1983 m.) (2,05 prom. girtumo),
kuri nukritusi trenkėsi galva į
grindis. Žmonai nustatytas galvos
sutrenkimas, moteris pristatyta
į Anykščių ligoninės priėmimo
skyrių apžiūrai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kaimynas. Liepos 3 dieną apie
8.30 val. gautas vyro (gim. 1937
m.), gyvenančio Anykščiuose, J.
Tumo Vaižganto g., pareiškimas,
kad liepos 1 dieną apie 12.00
val. namuose jį sumušė kaimynas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šią savaitę pradedami skelbti
priėmimo į profesines mokyklas
rezultatai. Pasibaigęs pirmasis
bendrojo priėmimo į profesinio
mokymo įstaigas etapas buvo
skirtas tik pagrindinį išsilavinimą
turintiems ar jo neturintiems asmenims, siekiantiems įgyti profesinę
kvalifikaciją. Tokių prašymų iki
liepos 9-osios Anykščių technoloVagystė. Liepos 3 dieną apie
9.42 val. gautas vyro (gim. 1961
m.), gyvenančio Anykščiuose, Ramybės g., pareiškimas, kad atvykęs
į jam priklausančią sodybą Anykščių seniūnijos Dukiškių kaime
rado atviras namo duris ir pasigedo
maisto produktų, alkoholinių gėrimų, dviejų dujų balionų ir žiūronų.
Padaryta 151 eurų žala. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Grasinimas. Liepos 4 dieną
apie 17.00 val. Troškūnų seniūnijos
Vidugirių kaime, kieme, kilo konfliktas tarp sesers (gim. 1971 m.) ir
brolio (neblaivus 3.02 prom. girtumas) (gim. 1974 m.). Konflikto
metu brolis grasino seseriai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis vyras sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
Vairuotojas II. Liepos 3 dieną
apie 19.15 val. Skiemonyse prie
parduotuvės AIBĖ buvo pastebėtas automobilis CHEVROLET
CAPTIVA. Automobilio vairavo
vyras (neblaivus 3.28 prom. girtumo) (gim. 1985 m.), gyvenantis
Skiemonyse, Kalno g. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis

gijos mokykla buvo gavusi 21. Tik
pagrindinį išsilavinimą turinčių ir
jo neturinčių asmenų priėmimas
dar vyks rugpjūčio mėnesį, bet
tuomet didžiąją dalį mokytis profesijos siekiančių asmenų sudarys
jau turintieji vidurinį išsilavinimą
ir bent vieną profesinę kvalifikaciją. Iki šios savaitės iš turinčiųjų
vidurinį išsilavinimą studijomis
Anykščių technologijos mokykloje yra susidomėję 14 abiturientų.
Anykščių technologijos mokyklos direktorius R.Zlatkus sakė,
kad įprastai didžiausias norinčių-

jų mokytis antplūdis būna vasaros
pabaigoje.
Šiais mokslo metais Anykščių
technologijos mokykloje mokėsi
200 moksleivių. R.Zlatkus vylėsi,
kad panašus jų skaičius išliks ir ateinančiais mokslo metais.
Beje, nuo naujų mokslo metų
norintieji įsigyti antrąją profesinę
kvalfikaciją, už mokslus privalės
susimokėti. R.Zlatkus sakė abejojantis, kad norinčiųjų mokėti už
profesinį mokslą bus daug, nes
studijų kaina panaši ir šalies aukštosiose mokyklose.

sulaikytas ir uždarytas į areštinę.  

tinę.

Porelė. Liepos 6 dieną apie 2.16
val. Anykščiuose, Dariaus ir Girėno g., pastebėti vyras ir moteris,
kurie garsiai šūkavo. Aiškinantis
aplinkybes nustatyta, kad tarp sugyventinių moters (neblaivi 3.42
prom. girtumo ir gim. 1996 m.), ir
vyro (neblaivus 1.16 prom. girtumo ir gim. 1993 m.), įvyko konfliktas, kurio metu vyras stipriai
suėmęs moteriai už rankų sukėlė
stiprų skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.

Areštinė. Liepos 7 dieną apie
23.00 val. Traupio seniūnijos Surdaugių kaime konflikto metu neblaivus (girtumą tikrintis atsisakė)
vyras (gim. 1983 m.) smurtavo
prieš neblaivią (nustatytas girtumas - 1.06 promilės) žmoną (gim.
1985 m.). Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Mirtis I. Liepos 5 dieną apie
11.00 val. savo namuose Kurklių
seniūnijos Vanagų kaime rastas
vyro (gim. 1967 m.), kūnas be išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Smurtas. Liepos 6 dieną apie
23.40 val. namuose Troškūnų seniūnijos Mažionių kaime neblaivus
(nustatytas girtumas - 1.48 promilės ) vyras (gim. 1974 m.), smurtavo prieš savo sūnų (gim. 1997 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areš-

Mirtis II. Liepos 8 dieną apie
17.20 val. Traupio seniūnijos
Klaibūnų kaime, Klaibūnėlių g.,
namuose, rastas vyro (gim., 1949
m.) kūnas be išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Mažametis. Liepos 5 d. 22 val.
33 min. į Vilniaus ligoninę iš Andrioniškio seniūnijos Pasmodų
kaimo pristatytas ir dėl daugybinių dešinės blauzdos ir tos pačios
pusės kulno žaizdų paguldytas
mažametis (g. 2013 m.), kuris tą
pačią dieną, apie 19 val. Pasmodų kaime pargriuvęs pakliuvo po
važiuojančiu žoliapjovės traktoriuku, kurį vairavo nukentėjusiojo
mama. Aplinkybės aiškinamos.

spektras

Spragos. Gavus informaciją
apie saugumo spragą E. sveikatos
centrinės infrastruktūros Pacientų
portale (dalyje E. sveikatos), jo
prieiga apribota - žmonės laikinai
negali išrašyti įgaliojimų kitiems
asmenims (pvz., nupirkti jiems
vaistų) ir pasižiūrėti savo sveikatos
istorijų. Pasak Registrų centro, pasinaudojus šia spraga asmenų sveikatos, t. y. ypatingieji duomenys,
nebuvo pasiekiami ir nenutekėjo.
Gydymo procesas, e. receptų išrašymas, registracija pas gydytojus
ir gydytojų darbas nėra paveiktas
ir vyksta sklandžiai bei saugiai.
Skubiai suburta Registrų centro ir
sistemos diegėjų ekspertų grupė
incidentą šalina. Pasak Registrų
centro, tikimasi, kad spragą pavyks
likviduoti artimiausiu metu.
Priesaikos. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė pirmadienį pasirašė dekretą dėl septynių apylinkių
teismų teisėjų skyrimo ir priėmė jų
priesaikas. Šalies vadovė pabrėžė,
kad teisė vykdyti teisingumą valstybės vardu yra atsakinga misija ir
itin didelio pasitikėjimo ženklas.
Todėl šiandien išsakyti priesaikos
žodžiai garbingai ir sąžiningai
vykdyti teisingumą turi būti įprasminti kasdieniame teisėjo darbe.
Tai - kiekvieno teisėjo įsipareigojimas Lietuvai ir jos žmonėms.
Kauno apylinkės teismo Kauno
rūmų teisėjomis paskirtos Brigita Palubinskienė, Agnė Surblienė
ir Edita Vitonė; Kauno apylinkės
teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė; Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjais paskirti Rita Dirkė ir Marius
Jankauskas, Panevėžio apylinkės
teismo Biržų rūmų teisėju - Vaidas
Steckys.
Įvertins. Vyriausybės kancleris
Algirdas Stončaitis kreipėsi į atsakingas institucijas prašydamas
pateikti informaciją, susijusią su
Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ įgyvendinimu
susijusiomis veiklomis (svečių ir
dalyvių apsauga, maitinimu, medicinine pagalba, apgyvendinimu
ir kt.) ir pilną finansinę renginio
ataskaitą. „Šimtmečiui skirta Dainų šventė išties visus džiugino
dalyvių gausa ir mūsų tautos dvasios lobynais. Tačiau šią nuotaiką
pritemdė jos metu iškilusios žmonių maitinimo problemos, kiti organizaciniai nesklandumai. Todėl
kreipiausi į atsakingas institucijas,
kad būtų pateikti organizatorių paaiškinimai ir galėtume įvertinti, ar
mokesčių mokėtojų pinigai šiam
svarbiam renginiui buvo išleisti
racionaliai ir efektyviai“, - sako A.
Stončaitis.    
Neįsileido.
Vilnius
neįsileido Lietuvos šimtmečio
simbolių, sako Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.
Pasak jo, toks sprendimas
buvo priimtas nesivadovaujant sostinės gyventojų valia.
„Kaune šimtmetį pasveikino
Laisvės karys - Vytis, tai buvo
žmonių valia - taip kuriama tautos vienybė. Vilnius neįsileido
lietuviškų šimtmečio simbolių,
ir tai nebuvo gyventojų valia, jų
niekas neklausė“, - pirmadienį
iškilmingame Pasaulio lietuvių
bendruomenės (PLB) posėdyje
sakė Seimo pirmininkas. „Daug
visko vyksta visoje Lietuvoje. Kiekviena veikla turi savo
tikslą“, - apibendrino paminklo
klausimą Seimo pirmininkas.
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spektras
Specialistai. Lietuvai pradėjus
vykdymo etapus svarbiuose ir didelės apimties projektuose energetikos ir transporto infrastruktūros
sektoriuose gali dar labiau sustiprėti specialistų trūkumo tendencija, pripažįsta šių sričių atstovai.
Tačiau didesniam aukštos kvalifikacijos specialistų importui iš užsienio, panašu, dar nesirengiama
- aukštos kvalifikacijos specialistų
poreikis svarbiems Lietuvos projektams dar tiksliai neapibrėžiamas.

Medalis už nuopelnus
vidmantas.s@anyksta.lt
sportui
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Nusipelniusi sporto trenerė Stanislava Bilevičienė jubiliejaus
proga apdovanota medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“.
Medalį trenerei per iškilmingą renginį Vilniuje įteikė Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento direktorius Edis
Urbonavičius.

Ministras. Pirmadienį žemės
ūkio viceministru pradeda dirbti
Evaldas Gustas. Kaip nurodoma
Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM)
pranešime, naujasis viceministras
bus atsakingas už klausimus, susijusius su žemėtvarka, įstaigų darbo
optimizavimą ir efektyvinimą bei
ŽŪM perkėlimą į Kauną.
Uogos. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai prekybos vietose patikrino apie 100 tonų vaisių, uogų bei
daržovių ir nustatė, kad net trečdalis parduodamų braškių ir apie
15 proc. vyšnių bei trešnių - pradėjusios gesti, pažeistos puvinio.
Specialistai pastebi, kad, palyginti
su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, šiemet daugmaž dukart
daugiau vaisių ir daržovių su puvimo požymiais. VMVT atkreipia
dėmesį, kad kiekvienoje partijoje
gali būti 10 proc. produktų, neatitinkančių būtiniausių kokybės
reikalavimų, iš jų puvinio pažeisti
produktai gali sudaryti ne daugiau
kaip 2 proc.
Laikas. Atsižvelgdama į piliečių, Europos Parlamento ir Lietuvos bei Suomijos prašymus, Europos Komisija pradeda viešąsias
konsultacijas dėl laiko sukiojimo.
Komisija nusprendė išnagrinėti,
kaip veikia dabartiniai ES vasaros laiko susitarimai, ir įvertinti,
ar juos reikėtų keisti, ar ne. Komisija norėtų sužinoti Europos
piliečių, suinteresuotųjų subjektų
ir valstybių narių nuomonę apie
dabartinius ES vasaros laiko susitarimus ir bet kokius galimus
tų susitarimų pakeitimus. Viešosios konsultacijos, prasidėjusios
liepos 4 d., tęsis iki rugpjūčio 16
dienos.
Stogai. Žemės ūkio ministerija
skyrė kaimo gyventojams papildomų lėšų keisti asbestinių stogų
dangą. Lėšos bus skirtos pagal
Lietuvos kaimo plėtros 20142020 m. programos priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“
veiklą „Asbestinių stogų dangos
keitimas“ pateiktoms paramos paraiškoms finansuoti, kurioms pritrūko lėšų. Ši priemonė yra labai
reikalinga kaimo gyventojams,
paramos poreikis ypač didelis - tą
rodo ir surinktas žymiai didesnis
paraiškų skaičius negu buvo planuota.
Statistika. Šventinį savaitgalį, liepos 6-8 dienomis, Lietuvos
keliuose įvyko 29 eismo įvykiai,
kuriuose nukentėjo žmonės. Žuvo
50 metų pėsčiasis. Lietuvos kelių
policijos tarnybos duomenimis, savaitgalio eismo nelaimėse sužeisti
35 žmonės: 15 keleivių, 11 vairuotojų, 7 pėstieji, 2 dviratininkai.

Parengta pagal
ELTA informaciją

Stanislava Bilevičienė beveik 60 metų anykštėnus mokė sportinių šokių. Liepos 6-ąją S.Bilevičienė buvo apdovanota ir Anykščių rajono savivaldybės atminimo ženklu, kaip viena iš akcijos
,,Šimtmečio anykšėnas” nominančių.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
S. Bilevičienė beveik 60 metų
anykštėnus mokė sportinių šokių. Jos ir antrojo trenerio Juozo
Pratkelio treniruojamas „Verpeto“

komentarai

kolektyvas buvo gerai žinomas
Lietuvoje.
S. Bilevičienė išugdė daugiau
kaip 1000 Anykščių jaunųjų šo-

kėjų, dešimt jos auklėtinių baigė
Klaipėdos universiteto Menų fakultetą ir tapo profesionaliais choreografais, dirba sportinių šokių
treneriais.
Nemažai jos auklėtinių skynė
pergales Europos ir pasaulio šokių
konkursuose.
Beje, ir pati S. Bilevičienė kartu su
J. Pratkeliu buvo žymi šokėjų pora,
1967-1968 metais jie buvo pripažinti geriausiais Lietuvos šokėjais.
S. Bilevičienei suteiktas nacionalinės sporto trenerės vardas (1996
m.) ir Lietuvos nusipelniusios trenerės Garbės vardas (2008 m.). Ji
yra aukščiausios kategorijos sportinių šokių teisėja (nuo 2002 m.).
Garsiausia S. Bilevičienės ir J.
Pratkelio išugdyta pora - daugkartiniai Lietuvos čempionai, tarptautinių turnyrų laureatai, Tarybų
Sąjungos rinktinės nariai Eglė
(Kuzmaitė) Bogužienė ir Dalius Duknauskas. Devintojo dešimtmečio pabaigoje jiedu buvo
Anykščių garsenybės - provincijose šokėjų, kurie prasimušdavo į
elitą, tuomet retai atsirasdavo.
„Anykštos“ kalbinti E. Bogužienė ir D. Duknauskas negailėjo
gerų žodžių abiem savo treneriams
- S. Bilevičienei ir J. Pratkeliui.
„Esu dėkinga likimui, kad savo
gyvenime turėjau šokius. Mes
ėjome į treniruotes, bet man regis,
kad treneriai į treniruotes žiūrėjo
ne kaip į darbą. Jie tiesiog gyve-

Gaidys Anykščių miesto centre:
ką mes tuo norime pasakyti???

Festivalio „Devilstone“ organizatoriai ėmėsi gražinti Anykščius – virš buvusios „Vorutos“ parduotuvės, pačiame miesto centre, pradėtas piešti gatvės meno kūrinys, kurio vienas pagrindinių akcentų – gaidys. „Anykštos“ pašnekovų teiravomės, kaip jie
vertina tokią iniciatyvą, ar tam pasirinkta tinkama vieta?

Nėra strateginio
matymo

Juozas RATAUTAS, anykštėnas:
- Jeigu tas gaidys kartu su višta ar
be jos būtų nutapytas ant vaikų darželio, kurio pavadinimas „Vištytė ir
gaidelis“ sienos – pritarčiau. O kuo jis
siejasi su Anykščiais? Mes turime ne
vieną simbolį, kuris primena miesto
istoriją, dabartį ar folklorą. Iš kokio
žanro šis naminis paukštis, sunku
nuspėti... Tačiau mane labiau neramina tai, jog dabartinė savivaldybė
sprendimus priima nepakankamai išdiskutavus ar pasitarus su visuomene,
specialistais. Sakyčiau, nėra strateginio matymo. Toks įspūdis: sugalvojo,
susapnavo ir - darom. Ką pasakytų
dėl šio piešinio miesto centre architektai - įdomi jų nuomonė. Man atrodo, tai beskonybės pavyzdys ir ne
daugiau. Centrinė miesto aikštė, šalia

paminklai poetui ir vyskupui Antanui
Baranauskui, rašytojui Antanui Vienuoliui - Žukauskui, Laisvės statula
ir... didžiulis gaidys.

kas būtų supažindinęs su galutiniu rezultatu, bent jau tą savaitę, kol vyksta
piešimo procesas, būtų išvengta kalbų, pykčių. Esu už naujoves, tačiau
kol kas tas gaidys labiau primena
fermos gaidį, o ne meno kūrinį ( red.
pastaba – juokiasi).

Tokius dalykus
reikia daryti su
atsakomybe ir
Tikiuosi, kad
galutinis rezultatas išmanymu
pranoks
lūkesčius

Lukas PAKELTIS, Anykščių rajono Tarybos narys:
- Vieta pasirinkta piešiniui gera.
Čia turbūt bandoma pavaizduoti legendą apie akmenį nešusį velnią ir
pasirodžiusį gaidį, ar ne? Sudėtinga
vertinti. Na, kol kas tas vaizdinys man
nėra gražus asmeniškai, bet tikiuosi,
kad galutinis rezultatas pranoks visus
lūkesčius. Tas menas ant sienų, kokį
teko matyti Vilniuje ar Kaune, man
yra gražus. Logiška, jeigu meninin-

Daiva GASIŪNIENĖ, buvusi
Anykščių rajono vyr. architektė,
dabar Panevėžio miesto vyr. architektė:
- Jeigu kalbėti apie piešiniui pasirinktą vietą, atsiveriančias perspektyvas, apie kiekvieno miesto centro
rimtumą, o ypač Anykščių, tai aš pasisakyčiau prieš. Bandau tokį patį variantą įsivaizduoti kur nors Vilniaus
Gedimino prospekte. Nemanau, kad
ant svarbiausių miesto gatvių sienų
Gedimino prospekte kas nors leistų
piešti gaidį. Anykščiams ši vieta yra
labai svarbi. Atvykstant nuo bažnyčios, atsiveria A.Baranausko aikštė
ir matome tą piešinį. Negaliu kal-

no šokiu, gyveno mumis ir mums.
Idealu, kai tavo darbas ir hobis sutampa. Dabar žiūrėdama per laiko
atstumą manau, kad jiems viskas
susiliejo - darbas, hobis, gyvenimas. Jie gyveno šokiu“, - apie savo
trenerius kalbėjo E. Bogužienė.
Ji šypsojosi, kad šokiuose jai
ypač pasisekė - partneris D. Duknauskas buvęs labai užsispyręs,
siekiantis tikslo, o vadovai – labai
jautrūs.
„S. Bilevičienė - žmogus, kuris
labai mylėjo savo darbą ir ta meile
užkrėtė ir mus, privertė patikėti,
kad mes galime daug padaryti.
Kaip ten bebūtų - šokiai taip pat
yra sportas, o sporte labai svarbu tikėti. Kita vertus, kai matai,
ką daro treneriai, kaip jie bando
peršokti, regis, neįmanomą aukštį, tu patiki, kad ir tu tai gali“, –
„Anykštai“ sakė D. Duknauskas.
E. Bogužienė baigė matematikos studijas, D. Duknauskas - pagal išsilavinimą inžinierius. Jis turi
nuosavą verslą, ji – „Svedbank“
grupės vadovė centrinėje Vilniaus
kontoroje. Abu, ir E. Bogužienė,
ir D. Duknauskas, kalbėjo, kad didele dalimi už tai, ko jie pasiekė
gyvenime, yra dėkingi šokiams ir
treneriams.
Jau ankstyvoje jaunystėje jiedu
suvokė, kad rezultatų darbinėje
veikloje kaip ir sporte gali sulaukti tik kantriai ir kryptingai dirbdamas.

bėti apie Anykščius labai paprastai,
nes labai nemažai metų čia dirbau,
man Anykščiai yra labai svarbūs.
Tokiame jaukiame, kompaktiškame,
turinčiame labai jautrią urbanistiką
mieste, tokią detalę miesto centrinėje dalyje labai svarbu protingai integruoti. Nesakau, kad nereikia ieškoti
naujovių, tačiau kur labai jautru, tai
reikia daryti su didžiule atsakomybe
ir išmanymu. Miesto centras yra reprezentacinė vieta ir apie ją turistas
ar bet kuris kitas žmogus susikuria
savo įspūdį. Pabandykime šiuo klausimu mano komentarą ir užbaigti – o
kokią mes žinią išsivešime ir ką mes
tuo norime pasakyti? Kad Anykščiai
yra kas...?

Bet koks piešinys
Anykščiams
nederėtų

Bronė LUKAITIENĖ, buvusi
kelių Anykščių rajono merų patarėja:
- Tai, kas yra aukštos meninės kokybės ir padaryta tikrų menininkų, aš
tam neprieštarauju. Bet ar kas žino,
kas čia per menininkas piešia ant
sienos? Ir kas čia bus per piešinys?
Nesuprantu prie ko čia gaidys Anykščiams. Manau, kad bet koks piešinys
Anykščiams nederėtų.
-ANYKŠTA

iš arti
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Valstybės diena Anykščiuose: ant dviračių
robertas.a@anyksta.lt
ir su „teisinga“ muzika
Robertas Aleksiejūnas

Liepos 6-oji – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena Anykščių rajone minėta ant piliakalnių, po rajoną
keliaujant dviračiais, skambant grupės „Arbata“ kūriniams ir
Tautinei giesmei.
Mažiausiai anykštėnų dėmesio sulaukė rytinė valstybinės vėliavos pakėlimo ceremonija šalia paminklo Laisvei, tačiau vakare
šalia Anykščių kultūros centro koncerto klausėsi ir Lietuvos himną giedojo daugybė žmonių.
Beje, nakvynei 30 dviratininkų pasirinko Šeimyniškėlių piliakalnio papilio kiemelį.

Į šventinį koncertą prie Anykščių kultūros centro susirinko minia Lietuvos patriotų.

Legendinis aktorius Regimantas Adomaitis ant Palatavio piliakalnio skaitė draminės poemos „Mindaugas“ ištraukas.
Tik apie 50 anykštėnų, daugiausiai vyresniojo amžiaus, liepos
6-osios rytą susirinko centrinėje
Anykščių miesto aikštėje į valstybinės vėliavos pakėlimo ceremoniją Lietuvai švenčiant Lietuvos
Karaliaus Mindaugo karūnavimo
– Valstybės dieną. Ceremonijos
metu atminimo ženklai įteikti dešimčiai „Šimtmečio anykštėnų“.
Už darbais, asmeniniu pavyzdžiu
ar kasdiene veikla šalies ir krašto gerovės puoselėjimą atminimo
ženklai įteikti sportinių šokių
kolektyvo vadovei Stanislavai
Bilevičienei, žurnalistui Vytautui
Bagdonui, pedagogui Juozui Danilavičiui, sportininkui ir politikui Sergejui Jovaišai, fotografui
Alfredui Motiejūnui, režisierei
Jolantai Pupkienei, sportinių šokių kolektyvo vadovui Juozui
Pratkeliui, pedagogei Onai Repečkienei, tautodailininkui Broniui Tvarkūnui bei rašytojui Rimantui Vanagui.
Anykščių rajono savivaldybės
Kultūros, turizmo ir komunikacijos
skyriaus laikinoji vedėja Audronė
Pajarskienė „Anykštą“ informavo,
kad šiemet žadama pagerbti 100
anykštėnų, kuriuos Anykščių rajono savivaldybei pasiūlė įvairios
įstaigos, organizacijos, visuomeniniai judėjimai bei pavieniai asmenys. Iš viso, anot A.Pajarskienės,
buvo pasiūlyti 127 kandidatai.
„Anykščių rajono savivaldybės
administracija ir rajono vadovai,
atsižvelgdami į šventinio renginio
pobūdį bei specifiką, konkrečius
apdovanoti kviečiamus asmenis
pasiūlo iš visuomenės pateiktų

kandidatų sąrašo“, - apie tai, kaip
vykdoma „Šimtmečio anykštėnų“
atranka ir sprendžiama, kuriuos iš
pasiūlytųjų būtina apdovanoti, sakė
A.Pajarskienė.
Valstybinę vėliavą minėjime kėlė
sportinių šokių kolektyvų vadovai
S.Bilevičienė ir J.Pratkelis.
Minėjime rajono meras K.Tubis
kalbėjo: „Tikrai šiandien tokia iškilminga diena – Valstybės diena,
Mindaugo karūnavimo diena. Lietuva yra valstybė bemaž tūkstantmetį. Atkurta Lietuva – 100 metų.
Šie metai ypatingi, iš tiesų, ypatingi – labai daug renginių, skirtų
šimtmečiui. Dainų šventė vykstanti šiek tiek pakoregavo ir mūsų
dienotvarkę.Vėliava keliama 10,
o ne 12 valandą. Mes labai džiaugiamės, kad turime tokių gražių
anykštėnų, kurie kuria Lietuvai,
kuria Anykščiams. Ir tikrai ši diena
yra ypatinga. Džiaukimės Lietuva,
džiaukimės laisve, džiaukimės tuo,
kad turime valstybę ir gyvenkime
tuo, kurkime jai. Gyvenkime Lietuvai, džiaukimės, kad esame laisvi ir
vakare apjunkime Lietuvą Tautine
giesme kartu. Su švente, mielieji”
( red.pastaba – mero K.Tubio kalba
netaisyta).
Minėjime koncertavo folkloro ansamblis „Valaukis“, kultūros
darbuotoja Jurgita Baldauskienė su
dukra.
Šventinį penktadienį siauruku iš
Panevėžio į Anykščius atvykę apie
30 dviratininkų keliavo po rajoną
žygyje, pavadintame „Mindaugo
kelias“.
Iš Aukštaitijos sostinės į Anykščius žygio dalyviai keliavo dvi va-

landas. Jų dviračiai gabenti dvejomis platformomis, dar trys siauruko
vagonai vežė pačius žygeivius.
Aplankę Šeimyniškėlių piliakalnį,
žygio dalyviai kiek ilgiau apsistojo Niūronyse, Arklio muziejaus
teritorijoje. Čia jie vaišinosi sriuba, apžiūrėjo muziejų, ilsino kojas
po pirmųjų numintų kilometrų.
Iš Niūronių „Mindaugo kelias“
driekėsi į Andrioniškį, o iš jo į
pagrindinę „Mindaugo kelio“
stotelę – Palatavio piliakalnį.
Nors ant Palatavio piliakalnio žygio dalyvius pirmiausia pasitiko
garsiai skambantys muzikos grupės
„Aliukai“ kūriniai, netrukus visi
persikėlė į istorinius laikus – vyko
improvizuotas Mindaugo ir Mortos
karūnavimas. Apie tai, kad Palatavio piliakalnis yra galima Mindaugo karūnavimo vieta, pasakojo
muziejininkas Raimondas Guobis.
Renginys ant Palatavio piliakalnio
sulaukė ir ypatingo svečio – atvyko legendinis teatro ir kino aktorius
Regimantas Adomaitis. Iš „Aukštaitijos siaurojo geležinkelio“ vadovų sulaukęs pasiūlymo skaityti
Justino Marcinkevičiaus poemos
„Mindaugas“ ištraukas, garbaus
amžiaus aktorius R.Adomaitis pasiūlymą priėmė, sužinojęs, kad
renginys vyks Lietuvai istoriškai
svarbioje vietovėje.
Lietuvos valstybės šventės dienos

vakarą Anykščiuose A. Baranausko
aikštę prie kultūros centro užtvindė
anykštėnai, o lygiai devintą valandą jie sutartinai sugiedojo Šimtmečio „Tautišką giesmę“.
Į šventinį vakarą anykštėnai rinkosi šeimomis, kai kas – su kūdikiais ant rankų, su tautine atributika. Visus užbūrė pakili vienybės
dvasia, suvienijo gal kelių tūkstančių anykštėnų giedama giesmė.
Sugiedoję „Tautišką giesmę“
daugelis patraukė švęsti į namus, o
jaunimas pasiliko šėlti su vilniečių
muzikos grupe „Arbata“.
10 Eur – tiek už bilietą sumokėti
nepagailėjo dviratininkai iš visos
Lietuvos, už žygį po Anykščių
rajoną ir, kaip skelbė jo organizatoriai – asociacija „Minam kartu“,
nakvynę Vorutos pilyje.
„Pilyje įsikūrė 30 dalyvių, tokį
dalyvių skaičių numatėme planuodami renginį, tad pateko tik pirmieji
suskubę įsigyti bilietus“, - „Anykštai“ sakė organizatorė Solveiga.
Anykščių Antano Baranausko ir
Antano Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus direktoriaus
pavaduotoja Asta Ražanskienė
„Anykštai“ sakė, kad po šios nakvynės Šeimyniškėlių piliakalnio
papilio kiemelyje netgi bus svarstoma turistams pasiūlyti tokią pramogą.
Valstybės dieną Tautiška gies-

mė, koncertai skambėjo daugelyje
Anykščių rajono vietovių.
Žurnalistas Vytautas Bagdonas
redakcijai pranešė, kad penktadienio pavakarę gausūs būriai žmonių
pėsti ir važiuoti traukė Juodonių piliakalnio link, esančio dviejų rajonų
– Rokiškio ir Anykščių–„parubežy“.
Piliakalnio centre gražiai ir spalvingai papuoštoje scenoje puikavosi
įspūdingo dydžio skaičius „100“,
bylojęs apie Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtąsias metines. Susibūrusių ant Juodonių piliakalnio
laukė ir maloni staigmena – atvežta
1918 metų vasario 16-osios dienos
Lietuvos Nepriklausomybės Akto
su visų dvidešimties signatarų parašais kopija.
Aidint plojimams, buvo paskelbta žinia apie ketvirto Sėlių krašto
šviesuolio vardo suteikimą. Šį kartą
tokio garbingo įvertinimo susilaukė garsėjantis savo patriotinėmis
iniciatyvomis, kultūrinių renginių
rėmimu, visuomenine veikla Juodonių seniūnaitis kaimo turizmą
puoselėjantis Bronius Juozelskis
(Sėlių krašto šviesuolio nominacija
teikiama nuo 2015-ųjų metų pamečiui Svėdasų ir Kamajų seniūnijų
atstovams).
Visus linksmino liaudiškos muzikos kapela iš Utenos „Ukvačiai“,
taip pat muzikantas Rimvydas iš
Kupiškio.

Už nuopelnus Lietuvai ir Anykščių kraštui rajono meras Kęstutis Tubis apdovanojo pirmuosius
dešimt „Šimtmečio anykštėnų“ (Iš kairės:) fotomeninkas Alfredas Motiejūnas, Seimo narys, krepšininkas Sergėjus Jovaiša.					
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Mačionių kaimas patrauklus
verslui ir poilsiui

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Išskirtinai gražioje, kalvotoje vietovėje prie Rubikių ir Mušiejaus ežerų įsikūręs Skiemonių seniūnijos Mačionių kaimas, sovietmečiu tapęs centrine Marytės Melnikaitės kolūkio gyvenviete, nūnai
tarsi atgimsta. Kaime nėra tuščių, apleistų sodybų, o geras asfaltuotas kelias iki Utenos ar Anykščių
gyventojams suteikia galimybę darbą susirasti miestuose. Kaime išskirtinai daug ypač gražiai sutvarkytų sodybų.
Šiais metais šeimininkai atsirado ir buvusiems apleistiems pirties ir vaikų darželio pastatams. Iš
kolūkmečiu sukurtos infrastruktūros iki šiol išliko biblioteka, prieš septynetą metų, panaudojus Europos Sąjungos paramos lėšas, rekonstruoti kultūros namai ir netoli jų įrengtas sporto aikštynas.

Į Mačionių pieno surinkimo punktą kas antrą dieną atvažiuoja
„Rokiškio sūrio“ pienovežis. Jo vairuotojas pastebėjo, kad pieno pardavėjų kasmet mažėja.

Auksinių rankų autoserviso savininką Audrių Šiukščių skriaudė ir valdžia, ir vagys.
Kaimo suklestėjimas susijęs
su Donatu Krikštaponiu
Nors apie 1923 – iuosius kaime
būta beveik trijų dešimčių sodybų
su 144 gyventojų, 1978 – aisiais
vadovauti ekonomiškai silpnam
M. Melnikaitės kolūkiui atvykęs
tuomet jaunas ir energingas vyras
Donatas Krikštaponis prisimena radęs kaime vos keletą trobų
ir apleistas kolūkio dirbtuvėles.
„Sujungus ekonomiškai silpnus P.
Cvirkos ir M. Melnikaitės kolūkius, centras bazavosi Gečionyse,
ten buvo dirbtuvės, fermos, dar
nesugriuvęs dvaras, besivystanti
gyvenvietė, o kultūros namai Trumbatiškyje, kuriame dabar gal
vos kelios šeimos begyvena, - prisiminė D. Krikštaponis, beje, pats

šiame kaime pasistatęs namus, o
Lietuvai atgavus nepriklausomybę
prie ežero įkūręs kaimo turizmo
sodybą „Ajerynė. – Nesuklydau
kolūkio centrą įkurdindamas Mačionyse, kurdamas šio kaimo infrastruktūrą. Veikė felčerinis punktas, atvažiuodavo net stomatologai,
vaikų darželį lankė kelios dešimtys
vaikų, buvo parduotuvė, pastatėme
kultūros namus, pirtį. 1987 metais
buvo asfaltuotos kaimo gatvelės.
Kaime kūrėsi ne tik kolūkiečiai,
parduodamas sodybas kaip mat
nupirkdavo menininkai iš Vilniaus,
padėję organizuoti garsiuosius Rubikių ežero festivalius“.
D. Krikštaponis prisipažįsta,
kad jam buvę skaudu matyti, kaip
perniek eina kaimo žmonių sukurtas turtas, o kiekvieno naujus

Taip tvarkomų sodybų Mačionių kaime ne viena.

horoskopas
AVINAS. Jums nepakenks dideli emociniai ir informaciniai
krūviai. Nusimato įvairūs susitikimai, susitarimai. Daug bendrausite
telefonu, internetu. Galite tikėtis
originalių patarimų, intriguojamų
naujienų.
JAUTIS. Meilė, grožis, gailestingumas bus itin aktualios temos.
Būsite dėmesingi ir dosnūs savo
mylimiesiems bei vaikams. Daug
duosite, bet daug ir patys gausite.
DVYNIAI. Daug galvosite apie
finansinius, turtinius interesus.

Pažvelgę į gyvenimą kaip į žaidimą, suprasite, kad kai kurios
jūsų problemos yra išpūstos. Savo
energiją ir lėšas naudokite tikslingai, nesiblaškydami.
VĖŽYS. Savaitė bus kupina neaiškumų, nerimo ir keistų nuojautų. Turbūt gyvensite prisiminimais
ir svajonėmis. Pravartu ramiai
apsvarstyti asmeninius santykius,
paskaityti, pamedituoti.
LIŪTAS. Savo vertę parodys
draugiški ryšiai, kolektyvinis faktorius. Kažkieno tarpininkavimas,
palaikymas gali išgelbėti jus nuo
nemalonaus posūkio. Regis, nau-

šeimininkus suradusio ir nūdienos
poreikiams pritaikyto pastato perspektyva jam teikė džiaugsmo. Ilgai
apleistas buvo buvusių dirbtuvių
angaras, o dabar jame įsikūrė sėkmingai rąstinius ir skydinius namus gaminanti įmonė. Mačionys
nuo seno garsėja ir išskirtiniu, kokybišką lengvųjų automobilių ratų
suvedimą darančiu servisu“.
Skriaudė valdžia ir vagys
Laukdamas, kol jo automobiliui
bus padarytas ratų suvedimas, vairuotojas sakė „feisbuke“ pastebėjęs, kad per dieną bent kelis kartus
Mačionys ieškomi dėl ratų suvedimo. Tuo tarpu Audrius Šiukščius
trumpam paliko automobilį ant
keltuvo ir sutiko mintimis pasidalinti apie rajone garsėjantį savo
verslą.
Gimęs kaimyniniame Buivydų
kaime, vyras Mačionyse apsigyveno 1967 – aisiais. Tarybinė armija,
darbas kolūkyje, profesiniai mokslai ir darbas tuomečiame Pašilių
autoservise davė gyvenimiškos patirties, tad 1993- aisiais Mačionyse
įkūrė savo įmonę. „Per 25 metus
buvo visko, skriaudė ir vagys, ir
valdžia, - sakė per ketvirtį amžiaus
niekada darbo nestigęs ir visame
rajone žinomas automobilių meistras A. Šiukščius. – Dėl valdžios
dingai praleisite laiką.
MERGELĖ. Galite patirti emocinę įtampą dėl įstrigusių nelengvų
įsipareigojimų. Svarbūs bus savo
vertės, kompetencijos įtvirtinimo
klausimai. Šiek tiek kantrybės ir
jums pavyks laimėti dominančio
asmens palankumą.
SVARSTYKLĖS.
Nelabai
suprasdami savo norus, galite
pradėti kažką keisti. Tikriausiai
pasižymėsite dvasiniu, kūrybiniu
pakilimu. Vis dėlto naujovėms dar
ne metas. Subrandinkite jas.
SKORPIONAS. Regis, teks
vykdyti finansinius įsipareigoji-

nepamatuotai kraunamų didelių
mokesčių yra tekę įmonę stabdyti. Pas mane dirbo 7 darbininkai,
tačiau privalėjau juos atleisti ir
visi jie tapo darbo biržos klientais,
10 metų, kad išsilaikyčiau, dirbau
vienas“.
A. Šiukčius brangina gimtinę ir
iš jos niekur bėgti nežada. Žmona
dirba Burbiškio savarankiško gyvenimo namuose, dukra - Anykščiuose. O va sūnus sparnus nuleido Anglijoje ir prieš metus kitus
dar kalbėjęs apie grįžimą į Lietuvą, dabar apie tai nešneka.
„Mariako“ sodybą pavertė
stebinančia aplinkinius
Nors Mačionių kaimas, galima
sakyti, ant ežero kranto, D. Krikštaponis paminėjo dar vieną kaimo
išskirtinumą – jame kaip reta daug
dirbtinių tvenkinių. Prie vieno iš jų
ir patraukėme nuo jo sodybos prasidedančia gatvele. Tai, ką pamačiau, pranoko visus lūkesčius. Didelis neįtikėtinai švaraus vandens
telkinys su natūraliom rožinių lelijų
salelėmis, didelė, ypač kruopščiai
tvarkoma pieva, trobesiai kitapus
tvenkinio, kurių vienas su Lietu-

vos, Latvijos ir Estijos vėliavų spalvomis išpieštais inkilais. Ir gausybė
laukinių vandens paukščių.
Mus pastebėjusi prie tvoros atėjo ir sodybos šeimininkė Virginija
Butvėtienė. Paklausta, kas padeda
prižiūrėti tokią itin kruopščiai, skoningai įrengtą teritoriją, moteris tik
nusišypsojo ir prasitarė, kad tai jos
12 metų, kai gyvena Mačionyse,
triūsas. „Atvykau čia iš Žemaitijos,
o sodybą surado sūnus“, - lakoniškai paaiškino ir į smulkmenas
nesileido. Paaiškėjo, kad sodyba
prieš tai priklausė Stasiui Petroniui, kurį kaime daugelis vadino
„Mariaku“, nes buvęs jūreivis. Atvažiavusi į Mačionis V. Butvėtienė
per šabakštynus net nepamačiusi,
kur yra ūkinis pastatas, kurio vietoje dabar puikuojasi išraiškingas
vasarnamis.
Visgi tik maždaug pusė tvenkinio buvo idealiai sutvarkyta, kita
šliejosi prie krūmokšniuose paskendusio buvusios pirties pastato ir jau pradėto tvarkyti buvusio
vaikų darželio. D. Krikštaponis
džiaugėsi, kad pagaliau šie pastatai, kurių viename lyg tai kuriasi
menininkų šeima, irgi taps Mačionių gyvenvietės puošmena.

Donato Krikštaponio kaimo turizmo sodybą yra ant Rubikių ežero kranto, tačiau nuo gyvenvietės pusės ją dar puošia tvenkinėlis
su malūnu ir medžio skulptūromis, prie kurių fotografuotis atvažiuoja vestuvininkai.

Autoriaus nuotr.

mus, mokėti mokesčius, atiduoti
skolas ar pasistengti jas atgauti,
jei esate paskolinę kitiems. Neapsiribokite vien reikalais, skirkite
dalelę savo laiko jus mylintiems.
ŠAULYS. Jūsų nuotaika šiandien labai priklausys nuo santykių su antrąja puse ir dalykiniais
partneriais. Jeigu tarpininkaujate,
labai svarbu nenuvilti klientų, nežarstyti tuščių pažadų.
OŽIARAGIS. Gali paaiškėti
bendradarbiavimo,
tarpininkavimo siekimo ar jo nutraukimo
motyvai. Sveika logika padės rasti
išeitį iš bet kokios situacijos. Tur-

būt susidomėsite racionalia mityba, dieta, sveikatos stiprinimu.
VANDENIS. Savo gražiausias
svajones pasitaupykite ateičiai,
o šiandien nesitikėkite nepelnytų
likimo malonių. Galite gauti kvietimą į pobūvį, renginį, kuris pareikalaus išlaidų įvaizdžiui bei dovanoms. Labiau prižiūrėkite vaikus.
ŽUVYS. Šeimos, partnerio reikalai pasiglemš visą jūsų dėmesį.
Jeigu pernelyg į juos velsitės, galite likti kalčiausi, kai nepataikysite
su savo patarimais ir perspėjimais.
Ir netgi tuo atveju, jei pataikysite
tiesiai į dešimtuką.
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Į merus eis – vardan ligoninės
(Atkelta iš 1 p.)
Atsirado direktoriaus pareigybė
Daugiau nei dvidešimt metų
D.Vaiginas buvo Anykščių ligoninės
vyriausiuoju gydytoju, tačiau prieš
baigdamas kadenciją - tapo direktoriumi. Praėjusį trečiadienį mero Kęstučio Tubio nurodymu, D.Vaiginas
nuvyko į savivaldybę, kur susipažino su nauju pareigybės aprašu ir
pasirašė, kad sutinka tapti ligoninės
direktoriumi. Pagal galiojančius ligoninės įstatus, įstaigai vis dar turėtų
vadovauti vyr.gydytojas.
Tad dabar dar kartą teks keisti ligoninės įstatus, keliauti į Registrų
centrą, juos derinti su notaru, mokėti
už tai pinigus. „Dabar yra teisinė kolizija - pagal ligoninės įstatus, įstaigai vadovauja vyr. gydytojas, bet aš
pasirašiau pareigybės aprašą sutikdamas, kad būsiu direktoriumi. Teks
išlaidauti teisiniam vertinimui ir Registrų centrą vėl apkrauti darbais“ –
„Anykštai“ sakė D.Vaiginas.
D.Vaigino kaip ligoninės vyr.
gydytojo ar direktoriaus kadencija
baigiasi rugsėjo mėnesį. Anykščių
savivaldybė jau yra paskelbusi naujo
vadovo konkursą. Kadangi ligoninės vadovo konkurse gali dalyvauti
ne tik gydytojai, bet ir socialinių
mokslų magistro išsilavinimą turintys asmenys - ligoninės vadovo vadinti vyr. gydytoju nebedera. Koks
iš tavęs vyr. gydytojas, jeigu tu socialinis pedagogas? Matyt, ruošiant
dirvą galimai ne gydytojui būsimam
ligoninės vadovui ir pakeistas pareigybės pavadinimas.
Mano, kad kaltins darbuotojų
engimu
Tuo tarpu mero K.Tubio potvarkiu
sudaryta komisija, kuriai vadovauja

savaitgalio diskusija

jo patarėjas Donaldas Vaičiūnas toliau ligoninės vadovo veikloje ieško
pažeidimų. Pagal dabartinį D.Vaigino
įsitikinimą, po patikrinimo jis bus įvertintas kaip „darbo žmonių engėjas“.
„Matyt, bus ieškoma būdu kaip

pademonstruoti, jog D.Vaiginas taupė lėšas skriausdamas darbuotojus.
Šiandien (praėjusį ketvirtadienį aut.past.) nugirdau: meras susistabdė ūkininką, žemdirbį. Klausia, kur
jo žmona dirba? Kai paaiškėjo, kad

ligoninėje, tai pasakė: nebijok, ligoninė nebus uždaryta, bet D.Vaiginas
skriaudė darbuotojus. Suprask, jam
ten ne vieta. Veiksmas vyko kaime
už Troškūnų“ - „Anykštai“ kalbėjo
D.Vaiginas.

balsai internete (anyksta.lt):
Senolis:Jeigu V.Adamkus galėjo būti antrą kadenciją prezidentu,tai kuom D.Vaiginas blogesnis?
Ką čia...:Kodėl D.Vaiginui iš karto taikyti į respublikos prezidento postą?Ką čia prasidėti dėl rajono mero
vietos?Bet keistai gaunasi...kai “ne kuris”žmogus sulaukia senyvo amžiaus (arti 70-ties)tada jam turbūt pasireiškia “jaunuolio”virsmas:metai nesvarbu,amžius nebesvarbu nes jaučiuosi kaip 30-metis...Štai kur bėda,kai
“dingsta”logika visame kame...

Liudas: „50 žmonių, tai čia su
visa svita merijos, gavusius apdovanojimus, įteikusius apdovanojimus,
dainininkus, organizatorius, gerbiamus šaulius ir t.t.? Patikslinkite skaičiavimo tvarka. Kiek buvo dalyvių,
neskaitant išvardintų?“
po šventės: „Man kaip piliečiui
šventės yra brangios, bet švęsti nesinori. Nusivyliau gyvenimu, politika

Kraujo
donoru gali
tapti ir
augintinis
Vasarą pasipilančios gyvūnų traumos ir erkių sukeliamos pavojingos ligos lemia
šunų ir kačių kraujo donorų
poreikį. Šalies veterinarų teigimu, nors ne visi žino, kad
aukoti kraują gali ir augintiniai, mūsų šalyje gyvūnai intensyviai gelbsti vieni kitus.

Svedasu Jadze:Nu jo, toks Daktarelio apsisprendimas - smūgis tiesiai pilies valdovui i paširdžius. Norejo sumenkinti Daktarėlio įvaizdį ligoninėje atlikdamas kokius tai absurdiškus patikrinimus , pats pateko i absurdišką
padėtį...”Nelaimės ligonines direktoriaus pareigų, mero kadencija 100 % laimės” Taigi valgyklų supirkėjui jau reikia lagaminus pradeti krautis - kelionė Karvin garantuota ! Vat tau ir policiniai metodai ,...jau pirmais kadencijos
metais matėsi kad išrinktas buvo per klaidą
Politologas atsakymas į: Svedasu Jadze:Ir ko tik Tubis nedarė,kad susikomplikuotu sau: vertė Vaigina
būti”ligoninės griovėju”liepdamas użdaryti akušerija ir atleisti darbuotojus bei nebepriiminėti gimdymu, mażino finasavima ligoninei,kad sukurtu bankrutuojančios įvaizdį, rezgė intrigas ligoninėje pats Tubis jose dalyvaudamas,kad
destabilizuoti jos veikla, galop, padarė viska,kad Vaigino veikla nebūtu įvertinta ir sugalvojo”krūta”patikrinima, gal
vis tik ras...Mentalinis deficitas akivaizdus! Ir tik per klaida tokie tampa merais ar valdżiażmogiais, nes sugeba akis
apdumti rinkėjams, dėdamiesi kovotojais su blogiu, vagimis...
Juozapota:Rinkite jūs meru ką tik panorėsite. O va ligoninei reikia naujo mąstymo, naujos energijos, šiuolaikinio
vadovavimo ir permainų į gerą visiems ligoniams. sėkmės Anykščių kraštui!!! :) :) :) Net juokas suėmė iš jūsų žodžių
atsakymas į: Juozapota “..reikia permainų..” Daugiau kaip prieš tris metus prisiklausėme pažadų apie žadėtas permainas...(“Grąžinsime bankus, grąžinsime Lesto, steigsime darbo vietas...”) Nu vienas pažadas su kaupu vykdomas
- darbo vietų steigimas policininkams, draugams, giminėms,...savivaldybėje ?
Mindaugas:Įdomus kandidatas. Protingas, išsilavinęs, labai mandagus, turi puikią iškalbą. Kadangi aplinkinių
miestelių kaip Kupiškis ir Molėtai ligoninėms seniai kaput, o Anykščiai laikosi vadinasi D. Vaiginas verslus ir geras
administratorius. Negirdėti, kad būtų pavilnyje kaip dabartinis meras pasistatęs prabangų namą. Vadinasi ne vagis,
nors daktariukus kaip visi žinome žmonès myli, gerbia ir atsidèkoja. Gerai pagalvojus D. Vaiginas geriausias pasirinkimas anykštėnams. Be to jis Anykščiuose visą gyvenimą dirba, vadovauja Vadovų klubui taigi niekas geriau už jį
nežino rajono problemų. Aš tikrai balsuosiu už merą Dalį Vaiginą ir kitus raginsiu palaikyti jo kandidatūrą.
:): nu čia neblogai, manau su valstiečiais yra šansų tapti meru. Kęstučiui šansų mažėja.
						

Redakcijos pastaba: komentarų kalba netaisyta

Į minėjimus nebeateina net rajono politikai

Valstybės dienai skirtame minėjime Anykščiuose, šalia paminklo Laisvei, susirinko tik apie 50 žmonių. Kaip manote, kodėl į
minėjimus susirenka vis mažiau žmonių, kodėl į juos ateina labai nedaug jaunimo? Ar anykštėnams trūksta patriotiškumo? O
kaip jūs švenčiate Valstybės dieną?
Komentaras: „Šventiniai paminėjimai ir turi būti organizuojami kaip
Šventiniai, o ne kaip atviras savivaldybės vadovų susirinkimas su kultūros darbuotojų meniniais intarpais.
Savivaldybės kultūros veikloms
vadovauja vyriausia režisierė, o ji labai užsiėmusi iš biudžeto finansuojamų projektų lėšų skirtų turizmui populiarinti tinkamu įsisavinimu kartu
su TIC.
Politikai dabar dar slapstosi pogrindyje, nes negali viešai agituoti
naujiems rinkimams, o pasidžiaugti
nuveiktais darbais arba neturi kuo
arba nemoka.
Visuomenė be aktyvių renginio
vedlių tampa pasyvi, o aktyvioji dalis
pasirenka Šventei paminėti solidesnius renginius Lietuvoje.“

specialistas pataria

ir t.t. Sakoma „Šventes reikia švęsti“, bet nemokame visos po vienu
kurpaliumi. Pav., kad ir vakar suėjo
garbaus amžiaus anykštėnai, atsisėdo
patogiai, o paskui burba, kad nėra ko
klausytis tokios muzikos, iš tiesų nebuvo į ką žiūrėti bei klausytis. Sunku
susiruošti, o išėjus grįžti namo nusivylęs. Atleidžiama, jeigu taip vieną
kartą, bet taip kartojasi visos šventės.
Kažkam patinka Arbata, tas užsakė,o
man tikrai ne. Pyksime ir kai vyks
miesto šventė kadangi taip pat bus
su grupėmis. Aš pats stengiuosi dalyvauti visur, bet atsiliepimus girdžiu
už tai ir parašiau nors mūsų nuomonė
lygi 0.“
Juozas: „Sutinku su tais, kurie
sako, jog problemų ir nepriteklių kamuojamam žmogui ne šventės rūpi.
Jis bus piktas ant valdžios, jei nuolat
mato neteisybę, užuojautos stygių ar
valdininkų aroganciją, neveiklumą.
Tačiau dėl visų bėdų ne Valstybė
kalta- kalti joje veikiantys asmenys.
Mane stebina, kodėl į minėjimus neateina politikai, valstybės tarnautojai,
juk pastariesiems Valstybė (mokesčių mokėtojai) moka algas. Anksčiau
matydavom organizuotą moksleivių
dalyvavimą. Ar gali būti geresnė

pamoka mokiniui, kai stebi vėliavos
pakėlimą ar kartu giedi tautišką giesmę... Antra, nepakanka tik paskelbti
šventės minėjimo datą. Meras, išsiuntinėdamas šventinius sveikinimus rajono įstaigoms, post scriptum
ar kita forma galėtų pakviesti ar
priminti kolektyvų bendruomenėms
dalyvauti šventiniuose renginiuose.
Gražių šventės akimirkų!.“
Vietinis: „“savo sultyse“ virti neįdomu. Kas nori, vyksta į rimtesnius
renginius, į didmiesčius”.
Www gražu: „Ypač gražžžžu, kai
miesto centre rūūūko su uniforma
vilkintis vyras. Negi taip jau sunku
pakentėti arba nors centre, kai žmonės ėjo į minėjimą nerūūūkyti. Negražu.”
.: „Todėl, kad niekas juose nesikeičia.”

Atidžiai: „Keičiasi dalyvių išvaizda. Jie pasensta...”
J: „ Tik laimingas ir savo ateitim
garantuotas pilietis gali švęsti tokias
šventes. Ką gali Anykščių vizijos
kūrėjai pasiūlyti gabiam ir protingam
jaunimui? Važiuoti dirbti į didesnį
miestelį arba emigruoti, ar tai mūsų
tikslas?”
Todėl: „Kad geriau visą laiką dejuot, o ne atėjus tiesiog pabūt kartu”
Caro žodis pavaldiniams: „Lietuva yra valstybė bemaž tūkstantmetį. Atkurta Lietuva – 100 metų ir pan.
Ar verta aukoti laiką ir klausyti, kaip
nusikalba?”
-ANYKŠTA
Redakcijos pastaba: komentarų
kalba netaisyta

„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.

Tinkamo kraujo donoro paprastai ieškoma susisiekiant
klinikoms tarpusavyje, per socialinius tinklus. Kraujo duodantis gyvūnas turi būti sveikas, skiepytas, tinkamo svorio
bei amžiaus (ne jaunesnis nei
10 mėnesių). Donorystei netiks paniškai veterinarų bijantis gyvūnas.
Nors įprasta manyti, kad
paaukojus kraujo organizmas
nusilpsta, keturkojams kraujo
donorystė neturėtų pakenkti.
Jei gyvūnas yra kliniškai sveikas, kraujo donorystė nepadarys žalos jo sveikatai. Alpimo
ar panašių simptomų, kuriuos
kartais patiria kraujo paaukoję
žmonės, mano praktikoje atliekant kraujo perpylimą gyvūnams, neteko matyti. Taip yra
dėl greitesnės gyvūnų medžiagų apykaitos, t.y. tankesnio širdies susitraukimų dažnio, dažnesnio kvėpavimo, aukštesnės
kūno temperatūros.
Vienu metu iš katės-donorės
paimama apie 60 ml kraujo, o
iš šuns donoro - apie 450 ml,
kai šuns svoris yra ne mažesnis kaip 25 kilogramai. Beje,
imant kraują katėms yra suteikiama trumpalaikė narkozė.
O kraujo davimo keletą dienų gyvūnas gali būti kiek
vangesnis, sunkiau toleruoti karštį ir fizinį krūvį. Po
kraujo donorystės augintinį
reikėtų palepinti kaloringesniu maistu, pasirūpinti, kad
jis visada turėtų vandens.
Šunys turi 13 kraujo grupių.
Diagnostiškai
svarbiausia
yra 1-oji - pagrindinė kraujo grupė, kurią tiria veterinarijos gydytojai prieš atliekant kraujo perpylimą.
Kačių kraujo grupės yra trys:
A, B ir AB. Siamo, tonkino ir
Rytų trumpakailių kačių kraujas yra A grupės, B grupe pasižymi britų trumpaplaukės,
kornišreksai,
devonreksai,
egzotai, skudurinukės, turkų
van ir turkų Angoros katės.
Rečiausia AB kraujo grupė būdinga Abisinijos, Birmos katėms, bengalams, britų trumpaplaukėms, škotų nulėpausėms,
Somalio katėms bei sfinksams.
		
-ANYKŠTA
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SKELBIMAI

Nuoširdžiai dėkoju už širdžių šilumą, gerą gydymą ir sugrąžintą sveikatą Anykščių ligoninės direktoriaus pavaduotojai Virginijai PAEŽERIENEI, reabilitacijos skyriaus
vedėjai Audronei LAPINSKIENEI, kinezeterapeutei Julijai
JANUŠIENEI ir visam aptarnaujančiam personalui.
Su pagarba ir dėkingumu, Juozas Pratkelis

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 įvairų mišką visoje
Lietuvoje. Siūlyti įvairius varintus
nuo 1 ha. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-607) 77923.
Įmonė brangiai - įvairų mišką su
žeme ir biržes išsikirsti, drebulės
ir juodalksnio rąstus bei tarinę
medieną. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-605) 27002.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

įvairūs

Dovanoja

Mažą (8mėn.) šuniuką.
Tel. (8-674) 41439.
Nedidelį vienerių metų šuniuką.
Tel. (8-605) 07142.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Karpo, formuoja gyvatvores, dekoratyvinius augalus. Pjauna pavojingai
augančius medžius.
Tel. (8-644) 41260.
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.
Smulkina žolę.
Tel. (8-615) 94387.

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

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.

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

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

ŠIAUDUS

Galime pirkti iš pradalgių ar
presuotus. Galimi įvairūs mainų variantai. Sudarome išankstines pirkimo sutartis.
8687 76191

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.

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

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

PERKAME

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

„Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2018-02-27 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba
nusprendė, kad Anykščių r. sav., Kurklių sen., Kurklių I k. esančiam
Vandens malūno su technologine įranga kompleksui (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 24816, S558K) ir technologinei
įrangai (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 24818, S558K2)
teisinė apsauga nereikalinga ir pradėjo Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnyje numatytas procedūras dėl
valstybės saugomo objekto statuso panaikinimo. Vandens malūno
su technologine įranga kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 24816, S558K) tapo pavieniu objektu – Kurklių vandens
malūnu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 24817), o technologinė įranga tampa vandens malūno vertingąja savybe “.

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).

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų
vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2018 m. liepos 12 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB
„Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156,
(8-698) 70127.

Tele loto Žaidimas nr. 1161 Žaidimo data: 2018-07-08
Skaičiai: 13 04 02 12 09 41 67 31 28 72 18 30 36 47 54 08 19 15 05 44 26 69 71 61 45 57 62 53 66
58 16 48 06 60 21 46 38 42 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 75 40 11 07 59 03 49 01 52 56 50 35 (visa
lentelė)
Papildomi prizai 0032154 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0437434 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 017*927 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0280216 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0343063 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0098470 Automobilinis šaldytuvas
MOBICOOL 0462295 Automobilis “NISSAN QASHQAI” 0161329 Automobilis “NISSAN QASHQAI”
0031933 Automobilis “NISSAN QASHQAI” 006*174 Dviratis AZIMUT 00**739 Išmanioji apyrankė
BLAUPUNKT 002*870 Kabantis krėslas - KAMUOLYS 016*619 Kavos aparatas DELONGHI 000*606
Kepsninė MUSTANG 037*071 Kepsninė MUSTANG 005*637 Kuponas degalams (30 Eur) 015*843
Kuponas degalams (30 Eur) 032*103 Kuponas kelionei (300 Eur) 000*165 Pakvietimas į TV studiją
001*706 Pakvietimas į TV studiją 035*875 Pakvietimas į TV studiją 009*445 Pakvietimas į TV studiją 014*313 Paspirtukas KETTLER 0065957 Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0096899 Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0379548 Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0181088 Porinis kelialapis į
Palangą savaitei 0412135 Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0462295 Pretendentas į 120 000 Eur
021*946 Siurblys - robotas POLARIS 040*823 Sodininko rinkinys FISKARS 028*396 Sodininko rinkinys
FISKARS 009*268 Telefonas SAMSUNG GALAXY J3

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

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Nedidelį dviejų kambarių butą
bendrabutyje. I-as aukštas, 21 kv.
m, bendri patarnavimai. Kaina 3300
Eur.
Tel. (8-608) 52658.

Kviečius, miežius, žirnius, kukurūzus, įvairius pašarinius miltus,
sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343,
(8-680) 96778.

Kita
Šviežiapienę, juodmargę 4 veršių
karvę.
Tel. (8-603) 75709.
Smulkintuvus, rotacines, diskines šienapjoves, grėblius, vyniotuvus, presus, purkštuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

ieško darbo

Klijuoti plyteles, tinkuoti, mūryti,
dažyti, betonuotipo, montuoti gipso plokštes.
Tel. (8-608) 21930.

siūlo darbą

Ieško auklės 2 vaikams.
Tel. (8-699) 65526.

44 metų vyras ieško vairuotojo
darbo. Turi B, C, E vairuotojo kat.,
hidromanipuliatoriaus paž.
Tel. (8-683) 70494.
ŽŪB reikalingi: mechanizatorius (-ė), vairuotojas (-a), melžėja
(-as).
Tel. (8-682) 97420.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Amalija, Prudencija, Rufina,
Gilvainas, Eirimė.
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MOZAIKA

liepos 11 d.
Benediktas, Vilmantas, Šarūnė, Pijus, Kipras.
liepos 12 d.
Bonifacas, Brunonas, Sigisbertas,
Margiris, Vyliaudė, Izabelė, Sigitas.
liepos 13 d.
Eugenijus, Henrikas, Arvilas, Arvilė, Anakletas, Anys, Meinardas.

mėnulis
liepos 11 - 13 d. delčia.

anekdotas
Atvaro bičas “zapuką” į kiečiausią rajono autoservisą. Privaro prie
meistro ir sako:
- Vadinasi taip: noriu uždėt lietus diskus nuo merso.
- 10 litų.
Bičas apsidžiaugia:
- O, tada dar odinį saloną įrengt.
- 10 litų.
Kiek nepatikliai bičiukas vėl
sako:
- Mhm, tada dar V16 variklį nuo
Audi įmest.
- 10 litų.
Bičas susinervina:
- Man atrodo Jūs nesąmonės
kalbat...
- Tai, kad tu pats pirmas pradėjai...
***
Stovi poste kelių policinkas.
Žiūri, per raudoną šviesą zapukas
važiuoja. Na, sušvilpė, sustabdė.
Priėjęs klausia:
- Kodėl pažeidėt?
- Užsigalvojau, ponas seržante.
- Apie ką, įdomu, jūs prie vairo
galvojate?
- Apie matematiką. Va, du plius
du bus keturi. Du kart du irgi keturi. Trys plius trys - šeši. O jau trys
kart trys - devyni.
Susimąstė policininkas, pradėjo
skaičiuoti, pirštus lankstyti. Zapukas tyliai ir nuvažiavo. Važiuoja
pro šalį policininko viršininkas.
Žiūri, tas policininkas kad skaičiuoja, veidas rimtas, susimastęs,
pirštai užlenkti. Ir klausia:
- Ką gi tu čia veiki?
- Galvoju, ponas leitenante, apie
matematiką. Du plius du ir t.t.
- Dėl ko galvoji tu čia esi pastatytas? Dauginti ir sudėdinėti? Tu
čia pastatytas, kad atiminėtum ir
dalintum!!!

oras
+24

+14

Vilniaus Lukiškių aikštėje ketvirtadienį sudėta rekordinė - 36
kvadratinių metrų dydžio, Vyčio dėlionė. Renginys sutelkė šventiškai nusiteikusius vilniečius ir miesto svečius, kurie prisijungė
ir detalė prie detalės, kurių iš viso buvo 36, sudėjo istorinį Lietuvos herbą - Vytį. Rekordinio dydžio dėlionę fiksavo ir Lietuvos
rekordų agentūra „Factum“, kurių atstovai išmatavę dėlionę informavo, kad 36 kv. m Vytis - rekordinio dydžio - 4,53 m pločio
bei 5,12 m ilgio.
Rumunijos teismas prikėlė
vyrą iš numirusiųjų
Vienam vyrui Rumunijoje ilgokai teko palaukti, kol jis bus
prikeltas iš mirusiųjų: per klaidą
mirusiu paskelbtas žmogus tik
praėjus mėnesiams nuo pareikštos
pretenzijos oficialiai buvo grąžintas į gyvųjų tarpą.
Barlado miesto teismas tik antru
bandymu Constantino Reliu mirties liudijimą paskelbė negaliojančiu, pranešė teisėsaugos šaltiniai.
Kitas teismas kovą atsisakė tai
padaryti, nors 63-ejų rumunas pats
pasirodė teisėjams.
C. Reliu, jo pačio duomenimis,
praėjusio amžiaus dešimtajame
dešimtmetyje išvyko iš Rumunijos
ir Turkijoje įsidarbino virėju. Kai
sausį grįžo į gimtinę, jo oficialiai
nebuvo: žmonos, kuri negalėjo su
sutuoktiniu susisiekti, prašymu, jis
prieš dvejus metus buvo paskelbtas
mirusiu. Neturėdamas dokumento,
kad yra gyvas, C. Reliu Rumunijoje negalėjo nei dirbti, nei gauti
socialinių išmokų.
Pradžioje C. Reliu kreipėsi į
Vaslui miesto teismą, kad šis anuliuotų jo mirties liudijimą. Tačiau
teisėjas prašymą atmetė - nors jis
asmeniškai pasirodė teisme. Anot
rumunų žiniasklaidos. C. Reliu nespėjo laiku pateikti dokumentų.
Tada C. Reliu įteikė skundą teismui gimtajame Barlade. Tenykščiai teisėjui pripažino vyro prašymą, tačiau jam vis tiek dar teks
mėnesį lukterėti, kol bus oficialiai
paskelbtas gyvu: kiekvienas, abejojantis jo egzistavimu, per 30 dienų teismo sprendimą gali apskųsti.
Bolivijos planuose povandeninis muziejus
Titikakos ežere
Bolivija nori garsiajame Titikakos ežere įkurti povandeninį
muziejų. „Tai bus ir kompleksas
turistams, ir archeologinių, geologinių ir biologinių tyrimų centras“,
- sakė kultūros ministrė Wilma
Alanoca. Skaičiuojama, kad muziejus atsieis 10 mln. dolerių (8,6
mln. eurų).
Pastarąjį kartą Titikakos ežere
rasta 10 000 archeologiniu požiūriu vertingų daiktų - nuo virimo
reikmenų iki žmonių ir gyvūnų

kaulų liekanų. Seniausi artefaktai
priskiriami 300 metų prieš Kristų
laikotarpiui. Kiti objektai yra iš
inkų kultūros laikų (1100-1570).
Ežeras plyti 8 500 kvadratinių kilometrų plote. Jis ribojasi su Bolivija ir Peru.
Su Titikakos ežeru susiję daugybė legendų - pavyzdžiui, kad Mancas Capacas, Saulės dievo sūnus,
čia kartu su savo žmona pasirodė
iš vandens. Mancas Capacas yra
viena pagrindinių inkų mitologijos
figūrų; jis joje laikomas buvusio
inkų metrolpolio Kusko įkūrėju.
Šalyje gyvena beveik 25,5
tūkst. Mindaugų ir 7
Mindaugės
Šiemet gimusiems berniukams
dažniausiai registruojamas Luko,
mergaitėms - Lėjos vardas. Šie
vardai iš praėjusių metų populiariausiųjų sąrašo išstūmė Mato ir
Emilijos vardus.
Pagal šiemet gimusiems šalies
gyventojams suteikiamų vardų
populiarumą pirmąjį pusmetį taip
pat vyravo berniukiški Mato, Kajaus, Jokūbo, Jorio, Nojaus, Beno,
Domo, Jono ir Dominyko bei
mergaitiški Emilijos, Amelijos,
Gabijos, Kamilės, Luknės, Emos,
Gabrielės, Patricijos ir Austėjos
vardai.
Pirmą šių metų pusmetį gimusiems vaikams rečiausiai buvo
suteikiami Romo, Rimgaudo, Mijaus, Ervino, Kristo, Tyro, Artemijaus, Delijos, Liubavos, Žanetos,
Vedos, Adijos, Milijos, Aurikos
vardai.
Iš viso šiuo metu šalyje gyvena beveik 25,5 tūkst. Mindaugų,
apie 1,5 tūkst. jų - mokyklinio
amžiaus (0 - 19 m.). Šalyje gyvena
ir 7 Mindaugės. Mindaugo vardas
nuo 2016 m. suteikiamas rečiau,
nors bendrai išlieka populiarus:
pavyzdžiui, 2016 m. gimė 43 Mindaugai, 2017 m. tokį vardą gavo
32 berniukai, o 2018 m., Lietuvai švenčiant valstybės šimtmetį,
Mindaugo vardas parinktas jau tik
16-kai berniukų.
Registrų centro tvarkomo Gyventojų registro duomenimis, šiuo
metu dažniausiai pasitaikantys
vyriški vardai yra Vytautas, Jonas,
Tomas, Antanas ir Mindaugas, o
moteriški - Irena, Kristina, Janina,
Lina ir Ona.

Lietuvos, Izraelio ir JAV
archeologai tyrinėja
Didžiosios sinagogos
komplekso teritoriją Vilniuje
Pirmadienį prasidėjo Vilniaus
Didžiosios sinagogos (Vokiečių g.
13A) komplekso archeologiniai
tyrimai, po kurių vyks Didžiosios
sinagogos įpaveldinimo kūrybinės
dirbtuvės, o vėliau ir teritorijos bei
aplinkos sutvarkymas.
„Buvusi Vilniaus Didžioji sinagoga - svarbi sostinės kultūros
paveldo vertybė. Tai buvo viena
didžiausių žydų religinių institucijų Rytų Europoje. Ji garsėjo kaip
svarbus žydų dvasinis ir švietimo
centras, suteikęs Vilniui Šiaurės
Jeruzalės vardą. Rugsėjį, bendradarbiaudami su vietos ir užsienio
žydų bendruomenėmis, pakviesime visus į tarptautines jaunimo kūrybines dirbtuves - dėl Didžiosios
sinagogos įamžinimo. Kitąmet
planuojame sutvarkyti Didžiosios
sinagogos kiemo aplinką“,- sako
Vilniaus meras Remigijus Šimašius.
Per pastaruosius aštuonerius
metus archeologiniai kasinėjimai
atlikti keletą kartų: 2011 m. pavyko nustatyti buvusios sinagogos
vietą ir atrasti pakankamai gerai
išlikusių pastato fragmentų, detalių, o 2016-2017 m. - surasti žydų
bendruomenei priklausiusių viešųjų pirčių pastato mūrų fragmentų ir
dviejų mikvių (ritualinių baseinų)
vietas.
„Šį sezoną pastangos bus nukreiptos į vienos iš mikvių (baseinų) atidengimą ir pirties bei
sinagogos pastatų išorinės sienos
dalies išskyrimą“,- sako Izraelio
Senienų tarnybos direktorius dr.
Jonas Seligmanas. Pasak jo, kasinėjimai gerokai suintensyvėjo dėl
svarbaus įnašo - tyrimai atliekami
Geros valios fondo ir archeologinių tyrimų grupės narių lėšomis.
Projekto partneriai - Lietuvos žydų
bendruomenė, Izraelio senienų
tarnyba, projektą remia Vilniaus
miesto savivaldybė.
Mūrinė renesanso-baroko stiliaus Vilniaus Didžioji sinagoga
pastatyta XVII a. iki tol čia stovėjusios medinės sinagogos vietoje. Ilgainiui šalia Didžiosios sinagogos
susiformavo viešas miesto žydų
gyvenimo centras, susidedantis iš
12 kloizų (mažų studijoms skirtų
sinagogų), bendruomenės centro ir
pirčių pastato su mikvėmis (ritualiniais baseinais). Pastatai sudarė
dviejų kiemų kompleksą, vadinamą Shulhoyf. 1903 m. tarp Didžiosios sinagogos ir Žydų gatvės pastatyta Strašuno rabinų biblioteka.
Per Antrąjį pasaulinį karą Didžioji
sinagoga ir kiti komplekso pastatai stipriai apgriauti. 1955-1957
m. pastatų liekanos sulygintos su
žeme.
Studentams - vardinės
Lietuvos prezidentų
stipendijos
Dvidešimt aštuoni universitetų
ir kolegijų studentai ateinančiais
mokslo metais už puikius akademinius pasiekimus gaus penkių
Lietuvos prezidentų stipendijas.
Gabiausiems valstybinių aukštųjų mokyklų studentams kasmet
skiriama iki trisdešimties vardinių
stipendijų, pavadintų Lietuvos prezidentų Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Antano Smetonos,
Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardais.
Iš universitetų studentams šiemet

paskirtų 23 stipendijų 11 atiteks
Vilniaus universiteto studentams,
po 4 pasidalino Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetų
studentai. Dvi stipendijos keliaus į
Klaipėdos universitetą. Po vieną
stipendiją gaus studentai iš Lietuvos sveikatos mokslų ir Vilniaus
Gedimino technikos universitetų.
Iš 5 kolegijoms skiriamų stipendijų tris pelnė Vilniaus kolegijos
studentai, dvi keliaus į Šiaulių
valstybinę kolegiją.
Kolegijų studentams ir siekiantiems bakalauro laipsnio universitetuose skiriama 190 eurų kas mėnesį, magistrantūros studentams
- 266 eurai.
Prezidentų stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už
gerus akademinius pasiekimus ir
aktyvią mokslinę bei visuomeninę
veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi
rezultatus, studijų, mokslinės ir
meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.
Prezidentų vardines stipendijas,
siekdama pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentus ir paskatinti geriausius Lietuvos studentus,
Švietimo ir mokslo ministerija
įsteigė 1995 metais.
Iš Tailando urvo išgelbėti keturi berniukai
Iš užtvindyto Tailando urvo sekmadienį buvo išgelbėti keturi berniukai. Likusių devynių žmonių,
kurie urve išbuvo jau daugiau kaip
dvi savaites, gelbėjimo operaciją
žadama tęsti pirmadienį.
„Šiandien mums pavyko išgelbėti ir į Čiangrajaus ligoninę saugiai išsiųsti keturis vaikus, - sakė
gelbėjimo komandos vadovas Narongsakas Osottanakornas. - Visiškai saugiai parsiuntėme keturis
vaikus.„
Kitas šalies pareigūnas anksčiau
buvo pranešęs, kad iš urvo pavyko
išgelbėti šešis berniukus.
Elitiniai užsienio narai ir Tailando karinio jūrų laivyno specialiosios pajėgos pavojingą vaikų ir jų
futbolo trenerio gelbėjimo operaciją pradėjo sekmadienį ryte. Juos
spaudžia laikas, nes regioną grasina užklupti naujos liūtys, kurios
dar smarkiau užtvindytų urvą ir,
tikėtina, pasmerktų gelbėjimo operaciją nesėkmei.
Futbolo komanda nedidelėje
urvo kameroje įstrigo birželio 23
dieną, kai po treniruotės užėję į
urvo vidų dėl kylančio vandens lygio nebegalėjo išeiti.
Tam Luango urvas, esantis netoli sienos su Mianmaru ir Laosu įsikūrusiame nacionaliniame parke,
driekiasi maždaug dešimt kilometrų ir yra vienas ilgiausių Tailando
urvų. Tačiau kadangi yra sunkiai
pasiekiamas, jis mažai tyrinėtas.
-ELTA

