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KONCERTAS. Anykščių menų 
centras maloniai kviečia kovo 8 
d. (sekmadienį) 15 val. į Viktoro 
Paukštelio solinį koncertą „Šokan-
čių paveikslų rečitalis“ Anykščių 
koplyčioje – Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre (Vilniaus g. 36, 
Anykščiai). Koncerte ne tik išgir-
site profesionaliai ir išraiškingai 
atliekamą klasiką, bet ir būsite 
užburti įspūdingo vaizdo projek-
cijos reginio. Bilieto kaina 5 EUR, 
moksleiviams, studentams senjo-
rams – nuolaidos.

 
KNYGA. Anykščių menų cen-

tras kovo 5 d. (ketvirtadienį) 15 
val. kviečia į Anykščių koplyčią – 
Pasaulio anykštėnų kūrybos centrą, 
kur vyks susitikimas su žurnalistu, 
ką tik išleistos knygos „Maro die-
na“ autoriumi Andriumi Tapinu. 
„Maro diena“ tai geriausios 2013 
m. knygos „Vilko valanda“ tęsi-
nys. Po renginio bus galima pigiau 
įsigyti naują knygą ir papuošti ją 
autoriaus autografu!

Šimtas. Vakar meras Sigutis Obele-
vičius su 100-uoju gimtadieniu pasvei-
kino anykštėną Kazimierą Giriūną.

Akcijos. „NASDAQ OMX Bal-
tic“ biržoje AB „Anykščių vynas“ 
akcijomis prekyba nevyksta. Bir-
žos skelbiamais duomenimis, tie-
siog niekas nenori parduoti įmonės 
akcijų. Ir iki šiol bendrovės akci-
jomis prekyba vyko itin vangiai, 
sandoriai buvo fiksuojami net ne 
kiekvieną savaitę. Šiuo metu no-
rintys pirkti AB „Anykščių vynas“ 
akcijų siūlo 0,021 euro už akciją. 
Paskutinis „Anykščių vyno“ akcijų 
pardavimas buvo po 0,16 euro už 
akciją. „Anykščių vynas“ – vienin-
telė Anykščių įmonė, kurios akci-
jomis prekiaujama šioje biržoje. 

Žingsniai. Ignalinos sveikatos 
biuras kvietė Anykščių įstaigas ir 
įmones dalyvauti fizinio aktyvumo 
skatinimo akcijoje. Į akciją atsilie-
pė 6 Anykščių menų centro dar-
buotojai. Akcija vyko vasario 18 
- 27 dienomis. Daugiausiai žings-
nių nuėjo Danutė Janušytė-Karče-
marskienė (116 593 žingsniai per 
9 dienas). Nugalėtojai ir dalyva-
vusieji akcijoje buvo apdovanoti 
atminimo dovanomis.  

Anykštėnai dovanoja kiaules 
ir bėga į užsienį

Anykštėnai skelbia, kad kiaules 
atiduoda veltui. Tokiais gerada-
riais netiki Anykščių valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
viršininkas Dai-
nius Žiogelis.

Liberalai triumfuoja! Kol kas…
Anykščių rajono savivaldybės rinkėjai nusprendė, kad antrajame merų rinkimų ture kausis liberalsąjūdietis Kęstutis Tubis bei da-

bartinis rajono vadovas, konservatorius Sigutis Obelevičius. Rinkimus į rajono Tarybą laimėjo Lietuvos respublikos liberalų sąjūdis 
iškovojęs šešis mandatus, po penkis mandatus gaus dabartinėje valdančioje koalicijoje esantys konservatoriai ir socialdemokratai, 
tris – „valstiečiai“, po du – Darbo partija ir A.Liogės nepartinių kandidatų sąrašas, vieną – partija „Tvarka ir teisingumas“.

Anykščių liberalai rinkimuose šventė pergalę. Jų kandidatas į merus pateko į antrąjį turą, o liberalų sąjūdžio partija 
gerokai pranoko dabartinės valdžios partijas - konservatorius ir socialdemokratus.

Take sutikti dviratininkai ir 
pėsti anykštėnai džiaugėsi, kad 
naujasis takas jiems gerokai pa-
trauklesnis, nes eina per Šven-
tosios paliūnes, nesigirdi gatvių 
triukšmo ir prie tako daug paukš-
čių. Pasak Anykščių rajono vy-
riausiosios architektės Daivos 
Gasiūnienės, nuo siaurojo gele-
žinkelio tilto Šventosios pakran-
te 1400 metrų nutiesta tako dalis 
sujungė jau esamas dviračių ir 
pėsčiųjų tako dalis nuo Puntuko 
akmens iki Niūronių. „Tiesa, ties 
buvusia “Kranto” kavine takas 
atsiremia į Šeimyniškėlių gatvę, - 
pastebėjo D. Gasiūnienė. – Ieško-
me galimybės ir šioje kelių šimtų 
metrų gatvės atkarpoje įrengti 
taką poilsiautojams, o kitas takas 

Taku jau džiaugiasi anykštėnai
Anykščių bendrovės „Anrestas” statybininkai jau baigė kairio-

jo Šventosios upės kranto pėsčiųjų ir dviračių tako antro etapo 
darbus. Taku jau naudojasi anykštėnai ir kai kurie teigia, kad ši 
tako dalis juos labiau vilioja, nei einanti per miesto centrą.  

turėtų būti Šventosios pakrante 
iki pliažo“.

Dalis ypač patrauklios ir jau 
tvarkomos Šventosios pakrantės 
tarp į gatvę atsiremiančio pėsčių-
jų ir dviračių tako bei pliažo yra 
privati verslininko Vyganto Šli-
žio nuosavybė.

Tako dalį nuo geležinkelio tilto 
iki Šeimyniškėlių gatvės įrengė 
UAB „Anrestas“ statybininkai. 
Take dar nepritvirtintos šiukšlia-
dėžės ir dviračių stovai, tačiau 
juos statybininkai pritvirtins pra-
sidėjus tikram pavasariui. 

Takas įrengtas Europos Sąjun-
gos paramos lėšomis, kainavo 
372 tūkst. 525 eurus, 10,5 tūkst.
eurų prisidėjo Anykščių rajono 
savivaldybė.  

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Takas dar nepriduotas eksploatacijai, tačiau anykštėnai juo jau 
naudojasi. 

Autoriaus nuotr. 

Anykščių 
kraštotyrininkui 
– prestižinis 
įvertinimas

Kaubojiška skrybėlė neveikė
Saulius NEFAS, pirmasis 

Anykščių meras: „Pirmas 
klausimas – ar jūs esat įsitiki-
nęs Sigučio Obelevičiaus nekal-
tumu?
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Tiesioginės išmokos pareiškė-
jams bus išmokėtos iki 2015 m. 
birželio 30 d. Iš viso iki 2015 m. 
birželio 30 d. turi būti išmokėta per 
412 mln. eurų.

Tiesioginių išmokų už 2014 m. 
deklaruotus žemės ūkio naudmenų 
plotus išmokėta 274,843 tūkst. eurų  
117 223 pareiškėjams, tai sudaro 
86,8 proc. lėšų. Tiesioginių išmokų 
už pirmuosius hektarus išmokėta 
29,142 tūkst. eurų 111 436 pareiš-
kėjams, tai sudaro 74, 48 proc. lėšų. 
Tiesioginių išmokų už pieną pagal 
specialiosios paramos schemą iš-
mokėta 8,665 tūkst. eurų 31 217 
pareiškėjų, tai sudaro 70,63 proc. 

Išmokos jau pakeliui
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

vasario 25 d. duomenimis, jau išmokėta 338,729 tūkst. eurų tie-
sioginių išmokų.

paramos. Papildomų nacionalinių 
tiesioginių išmokų pieno gaminto-
jams išmokėta 19,217 tūkst. eurų 48 
727 pareiškėjams, tai sudaro 99,53 
proc. lėšų. Atskirų tiesioginių išmo-
kų už cukrų išmokėta 6,861 tūkst. 
eurų 1 612 pareiškėjams, tai sudaro 
66,87 proc. lėšų. Papildomų nacio-
nalinių tiesioginių išmokų už bulius 
išmokėta 6,913 tūkst. eurų 18 783 
pareiškėjams, tai sudaro 74,92 proc. 
lėšų. Papildomų nacionalinių tiesio-
ginių išmokų už ėriavedes išmokėta 
182 tūkst. eurų 839 pareiškėjams, 
tai sudaro 98,98 proc. lėšų. 

-ANYKŠTA

Sodyba.  Vasario 28 d. apie 21 
val. Kavarsko seniūnijoje buvo 
įsibrauta į sodybą, sugadintas 
turtas ir pavogti įvairūs daiktai. 
Nuostolis – 2 000 eurų.

Sodyba I.  Vasario 28 d. Ka-
varsko seniūnijoje buvo įsibrauta 
į sodybos ūkinį pastatą ir pavogti 
įvairūs daiktai. Nuostolis – 645 
eurai.

Konfliktas. Kovo 1 d. apie 1 
val. 50 min. Traupio seniūnijoje, 
konflikto metu neblaivus (1,11 
prom.) vyriškis, gimęs 1968 m., 
grasino savo sutuoktinei, gimusiai 
1958 m. Įtariamasis sulaikytas.

Parduotuvė. Kovo1 d. apie 
7 val. 40 min. Anykščių r. sav. 
pastebėta, kad apvogta maisto 
produktų parduotuvė. Nuostolis – 
tikslinamas.

Tarp apdovanotųjų – politologas 
Lauras Bielinis, publicistai Saulius 
Spurga bei Egidijus Aleksandravi-
čius, aktorė Virginija Kochanskytė, 
rašytojas Vladas Braziūnas, Kovo 11-
osios Akto signatarai Birutė Valiony-
tė ir Eugenijus Petrovas, Klaipėdos 
universiteto profesorius Stasys Vaite-
kūnas, Vytauto Didžiojo universiteto 
Atkuriamojo senato nariai mecenatai 
Aldona Aida ir Remigijus Algimantas 
Gaškos, poetė Aldona Elena Puišytė, 
rašytojos Birutė Jonuškaitė ir Biruta 
Augustinienė, eksparlamentaras reži-

Anykščių kraštotyrininkui – prestižinis 
įvertinimas

Vasario pabaigoje slaptu balsavimu išrinkti 2015 metų Gabrie-
lės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ 
laureatai, tarp kurių ir anykštėnas Tautvilis Uža.  

sierius Julius Dautartas, Seimo Par-
lamentarizmo istorijos ir atminimo 
įamžinimo skyriaus vedėja Angoni-
ta Rupšytė. Nesulaukęs įvertinimo 
savo rajone pagaliau buvo įvertintas 
Tautvilis Uža, kraštotyrininkas, foto-
grafas, visuomenininkas, Anykščių 
Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros 
draugijos narys

Iš viso šių metų Gabrielės Petkevi-
čaitės-Bitės atminimo medaliui „Tar-
naukite Lietuvai“ buvo pateikta per 
60 kandidatūrų. Medaliai „Tarnauki-
te Lietuvai“ bus įteikti 2015 m. kovo 

30 d. 15 val. iškilmingame renginyje 
Panevėžio J. Miltinio dramos teatre.

Gabrielės Petkevičaitės – Bitės 
atminimo medalį „Tarnaukite Lie-
tuvai“ Seimo valdyba įsteigė 2011-
aisiais minint rašytojos, Steigiamojo 

Seimo narės, Lietuvos visuomenės 
ir politikos veikėjos Gabrielės Pet-
kevičaitės – Bitės 150-ąsias gimimo 
metines.

-ANYKŠTA

Dėkojame anykštėnams, per savivaldos 
rinkimus patikėjusiems, kad Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjūdis dirbs Jums. 
Ačiū visiems, palaikiusiems mūsų komandą. 
Pažadame Jūsų nenuvilti!

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Anykščių skyriaus 
vardu partijos kandidatas į Anykščių merus Kęstutis Tubis 

ir skyriaus pirmininkas Lukas PakelTis

Mieli anykštėnai, ačiū Jums, atėjusiems į rinkimus ir išreiškusiems 
savo valią. Ypatingai dėkoju visiems, balsavusiems už TS-LKD 
sąrašą ir mano kandidatūrą, nepaisant juodųjų technologijų dėka 
sukeltos juodinimo kampanijos. Nuoširdžiai tikiu, kad po dviejų 
savaičių dvigubai daugiau Jūsų vėl palaikys mano kandidatūrą, kad 
kartu su atsinaujinusia komanda galėčiau tęsti pradėtus darbus, 
imtis naujų darbų ir permainų visų Anykščių krašto žmonių labui. 
Klestintį Anykščių kurortą kurkime kartu!

Pagarbiai Sigutis ObeLevičiuS

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvo Respublikos Liberalų sąjudžio rinkiminės sąskaitos.   Užsak. Nr. 298

Politinė reklama bus apmokėta iš TS-LKD rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 297

Rinkimai. Per sekmadienį vy-
kusį pirmąjį rinkimų turą buvo 
išrinkta 19 merų ir visi savivaldy-
bių tarybų nariai. Politinės partijos 
gavo 85 proc. balsų ir tokiu būdu 
užsitikrino 1 tūkstantį 275 man-
datus. Išankstiniais VRK duome-
nimis, Lietuvos socialdemokratų 
partija gavo daugiausia - 356 man-
datus, Tėvynės sąjunga - Lietuvos 
krikščionys demokratai - 247, Lie-
tuvos Respublikos liberalų sąjūdis 
- 217, Darbo partija - 148, Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga - 138, 
partija Tvarka ir teisingumas - 84, 
Lietuvos laisvės sąjunga (libera-
lai) - 56, politinė partija “Lietuvos 
sąrašas” - 4, Lietuvos rusų sąjun-
ga - 3, Lietuvos liaudies partija - 5, 
Respublikonų partija - 7, Tauti-
ninkų sąjunga - 1, Žemaičių parti-
ja - 3, Lietuvos centro partija - 3, 
Lietuvos lenkų rinkimų akcija (be 
koalicijos) gavo 1 mandatą. 

Pažeidimai. Pati nemaloniau-
sia situacija, VRK pirmininko 
vertinimu, yra situacija Trakuose, 
kur rastos pažeistos išankstinio 
balsavimo vokų plombos. „Mūsų 
nuomone, plombos iš tikrųjų buvo 
pažeistos. Pirmą kartą su tuo su-
siduriame, plombų pažeidimas 
yra akivaizdžiai matomas. (...) 
Mums yra gana didelė mįslė, 
kodėl tie vokai buvo perklijuo-
jami, atplėšiami. Keliamos įvairios 
versijos, mes tikimės ir policijos 
pagalbos, kaip įvertinti, kodėl taip 
vokai buvo klijuojami“,- sakė Z. 
Vaigauskas. Pasak jo, akivaizdžiai 
matoma, kad dalis biuletenių buvo 
negaliojantys, bet didžioji dalis tų 
biuletenių buvo balsuota už vienos 
partijos kandidatus ir tuos pačius 
kandidatus. „Tuose vokuose, kaip 
mums pranešė mūsų komisijos 
narys Jonas Udris, daugiausiai 
balsų buvo atiduota už Lietuvos 
liberalų sąjūdį ir kai kuriuos jų 
kandidatus“,- sakė Z. Vaigauskas. 

Vizitas. Artėjant Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo 25-mečio 
sukakčiai Seimo Pirmininkės Lo-
retos Graužinienės vadovaujama 
delegacija kovo 3-5 dienomis vyks 
į Briuselį dalyvauti Kovo 11-osios 
25-mečio minėjimo renginyje Eu-
ropos Parlamente. Kartu su Seimo 
vadove vyks Seimo Pirmininko 
pavaduotojas, Europos reikalų 
komiteto pirmininkas Gediminas 
Kirkilas, Seimo Pirmininko pava-
duotojas Jaroslavas Narkevičius, 
Seimo opozicijos lyderis Andrius 
Kubilius, Seimo nariai Arminas 
Lydeka ir Nepriklausomybės Akto 
signataras Algirdas Vaclovas Pa-
tackas.

Argentinon. Argentinos nacio-
nalinė sveikatos ir maisto kokybės 
tarnyba kovo 2-ąją oficialiai patvir-
tino, kad lietuviški pieno produk-
tai, pagaminti iš karvių, buivolių, 
avių ar ožkų pieno ir atitinkantys 
veterinariniame sertifikate nurody-
tus reikalavimus, gali būti ekspor-
tuojami į šią Pietų Amerikos vals-
tybę. „Gavome patvirtinimą, kad 
po derybų ir visų reikiamų doku-
mentų tvarkymo Argentina leidžia 
importuoti lietuviškus pieno pro-
duktus - tai dar vienas operatyvaus 
Vyriausybės, atsakingų institucijų, 
diplomatų darbo ir verslo laimė-
jimas. Šiuo metu Lietuvai tai itin 
aktualu, nes po Rusijos draudimo 
įvežti lietuvišką produkciją buvo 
būtina ieškoti naujų rinkų“, - sakė 
Ministras Pirmininkas Algirdas 
Butkevičius.
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SAVAITGALIO DISKUSIJA

Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano rengimą. 
Atliekų tvarkymo planavimo tikslas – nustatyti savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo priemones, kurios už-
tikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos 
pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims. Plane bus numatytos 2014-2020 m. planavimo laikotarpio priemonės, 
kuriomis siekiama įgyvendinti valstybines komunalinių atliekų ir Utenos regiono atliekų tvarkymo plane nustatytas užduotis.

Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano projektas pradėtas rengti 2014 m. gruodžio mėn. Planas ren-
giamas vadovaujantis 2010 m. gruodžio 16 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1004 patvirtintais Reikalavimais regioniniams ir savi-
valdybių atliekų tvarkymo planams (Žin., 2010, Nr. 149-7654). 

Planui atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). Šiuo metu rengiamas SPAV apimties nustatymo dokumentas. 
Motyvuotus pasiūlymus galima teikti (siųsti paštu, faksu arba elektroniniu paštu) plano rengimo organizatoriui – Anykščių rajono sa-

vivaldybės administracijai (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, tel. (8 381) 58074, faks. (8 381) 58072 arba el. p. inga.zukauskiene@anyksciai.
lt. Kontaktinis asmuo – Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė (ekologė) Inga Žukauskienė, tel. (8 381) 58074, el. p. 
inga.zukauskiene@anyksciai.lt, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 08:00 iki 17:00, penktadieniais nuo 08:00 iki 15:45) arba SPAV 
konsultantui – UAB „Ekokonsultacijos“ (J. Galvydžio g. 3, Vilnius, tel./faks. (8 5) 2745491 arba el. p. jolanta@ekokonsultacijos.lt. 

Kontaktinis asmuo – aplinkos apsaugos specialistė Jolanta Graudinytė, tel. (8 5) 27 45 491, darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00). 

Laimėjo tie, kurie 
su žmonėmis 
daugiau dirbo

Juozas RATAUTAS, valdininkas:
„Viskas dėsningai. Tikėjausi tik, 

kad „Tvarka ir teisingumas“ gaus 
daugiau balsų. Netikėta liberalų sė-
kmė. Bet tai logiška – kas su žmonė-
mis dirbo, prisistatė, bendravo, ties 
tais žmonės ir apsistojo. Tiesa, partijų 
programos man įspūdžio nepaliko, la-
bai jau trafaretiškos, net ir susimaišai, 
kuri partija ką siūlo. Mano manymu, 
reiktų konkretumo ir įsipareigojimų, 
sakykim, būtų įsipareigojama kasmet 
renovuoti po kažkiek daugiabučių, tai 
iš esmės pakeistų visą vaizdą. 

Po rinkimų jėgų santykis jau aiš-
kus, tik neaišku, kaip jos pasiskirstys, 
gali būti, kad liberalai, nors ir gavo 
daugiausiai vietų, liks opozicijoje. 
Konservatoriai, socialdemokratai, 
valstiečiai juk dirba savivaldybėje, 
jiems nesudėtinga sueiti ir susitarti.

Kad Sigutis Obelevičius išeis į an-
trą turą, tikėjau. Mano nuomone, tas 

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

@ „manau“: „Gal ir užtenka, bet 
ne visi gali nusipirkti brangius bilie-
tus, o taip norėtųsi nueiti. Atvažiuo-
jančių tai yra pakankamai, galima 
pasirinkti,o vat vietiniai tai pasirodo 
sezono atidaryme ir uždaryme, kur 
kaimu saviveiklininkai, juk ir ten 
dirba ir gauna atlyginimą. Norisi pa-
klausti, kodėl valdininkai neperka bi-
lietu, bet lankosi su kvietimais: ar jie 
irgi neišgali nusipirkti, kam žeminti 
anykštėnus?“

@ „mokytoja“: „Nesąmonė 
Anykščių renginiai. Vien komedijos 

ir menkaverčiai koncertai. Nuolat su 
draugais vykstame į didmiesčius, kad 
neapkerpėtume. Reikėtų atleisti pusę 
kultūros centro darbuotojų. Mūsų 
mokykloje geresni renginiai vyksta“.

@ „ona“: „Žinoma! Jokiame rajo-
no centre iki šiolei niekam nepavyko 
sukurti rimtesnio teatro. Nei Utenai, 
nei Marijampolei, nei Rokiškiui, net 
Panevėžio teatras dabar labai jau mė-
gėjiško lygio. Teatrui išlaikyti reikia 
daug lėšų. Todėl užuot žiūrėję, ką 
vietinė Petrokaitė sutvėrė, žmonės 
važiuoja į Vilnių ar Kauną“.

@ „Nagas“: „Man gaila, kad ko-
plyčia savo renginių lygiu nusileido 
iki kaimo. Čia praradimas didelis. Bet 
maloniai nustebino Menų inkuba-
toriaus renginiai - madų pristatymas 
ir flamenko bei sutartinių jungtuvių 
renginiai buvo super, kaip iš kito lai-
kmečio. O visa kita, kas vyksta, yra 
įprasta ir menu nekvepia“.

@ „Lankytoja“: „Anksčiau mielai 
lankiau koplyčios renginius - skonin-
gus, aukšto lygio. Pasikeitus darbuo-
tojams, iš esmės pasikeitė renginiai 
ir jų lygis. Liūdna, Koplyčios beveik 
ir nebeliko kultūriniame gyvenime. 
Prėska, neįdomu, netraukia. Visada 
šilti tradiciniai muziejaus renginiai. 

Į lyderius išsiveržė inkubatorius su 
originaliais ir profesionaliais rengi-
niais. Dabar iš tiesų daugiausia vilčių 
į juos“.

@ „Modė“: „Gaila, kad apie inku-
batoriaus renginius pranešama tada, 
kai jie įvykę. Tik apie flamenką žino-
jau iš anksto. Kultūros įstaigoms rei-
kia stengtis įtikti ne rajono valdžiai, 
o žiūrovams ir aktyviai reklamuotis. 
Kai žiūrovų bus renginiuose gausu, 
bus patenkinta darbu ir valdžia. Išsi-
laisvinkite iš baimės mielieji! Šian-
dien Kovo 1- oji! Viskas keičiasi ra-
jone iš esmės!“

(Komentatorių kalba netaisyta)
-ANYKŠTA

Ar netrūksta profesionalaus meno?
Naujienų portalo anyksta.lt rubrikoje „Savaitgalio diskusija“ 

skaitytojų klausėme: Kaip manote, ar užtenka Anykščiuose profe-
sionalių renginių? Kokių pasiūlymų turėtumėt už kultūros sklai-
dą rajone atsakingiems asmenims? Ar Anykščių rajono miestelių 
gyventojai nesijaučia nuskriausti, galėdami dalyvauti tik vietos 
saviveiklininkų pasirodymuose bei kaimo vakaronėse?

Sekmadienį vyko rinkimai į savivaldybių tarybas ir pirmie-
ji tiesioginiai mero rinkimai. Anykščiuose iš partijų daugiausiai 
balsų gavo liberalai, konservatoriai ir socdemai, o dėl mero posto 
antrame ture susigrums dabartinis meras konservatorius Sigutis 
Obelevičius ir liberalų atstovas Kęstutis Tubis.

Kaip vertina rinkimų rezultatus anykštėnai, patys aktyviai be-
sireiškę Anykščių politikoje?

sekso skandalas jam išėjo į naudą, nes 
žmonės daugiau užjautė ir palaikė. O 
kad Kęstutis Tubis išeis į antrą turą, 
tikėjau tik su sveiku rezervu. Bet jei-
gu išrinks, tai jis dar jaunas, energin-
gas, o štai manęs jau į partijas nekvie-
tė prieš šiuos rinkimus, nors anksčiau 
kviesdavo. Ar dėl to, kad per senas, ar 
kad neidavau (juokiasi, -red.past.).“    

Visuomenė vengia 
pokyčių 

Angelija BALTUŠIENĖ, gydy-
toja:

„Panašių balsavimo rezultatų ir 
tikėjausi, tik gal kiek nenumačiau, 
kad Raimundo Razmislavičiaus par-
tija tiek mažai gaus, o daugiau viskas 
savo vietose. 

Žmonės konservatyvūs, kaip ir su 
religija – kaip radom, taip ir paliksim, 
taip ir gerai. Galvoju, jeigu žmonės 
būtų norėję pokyčių, būtų balsavę 
kitaip. Bet žmonėms nereikia – taką 
turim, ko dar norėt? Nereikia nei 
darbo vietų, nei jaunimo užimtumo, 
nei rūpesčio pagyvenusiais, nei pasi-
keitimų. Konservatoriai jau buvo dvi 

kadencijas, mano nuomone, reiktų 
jaunesnių.

O dėl mero rinkimų, tai irgi ti-
kėjausi, nes mūsų žmonės užjaučia 
„skriaudžiamus“. Balsuoja neįsigi-
linę į situaciją. Stiprus politikas tą 
pačią dieną būtų reagavęs, o ne lau-
kęs savaitę. Bet gal čia toks politinis 
žaidimas, nežinau. Tiesa, galvojau, 
kad mero rinkimuose daugiau balsų 
surinks Dainius Žiogelis.“

Kalbės tik su 
įsitikinusiais

Saulius NEFAS, pirmasis Anykš-
čių meras:

„Pirmas klausimas – ar jūs esat 
įsitikinęs Sigučio Obelevičiaus ne-
kaltumu? (Žurnalistas atsakė, kad jis 
negali būti įsitikinęs kaltumu ar ne-
kaltumu painioje situacijoje, kur daug 
kas neaišku) Kadangi jūs nesat įsiti-
kinęs nekaltumu, aš nuo komentarų 
susilaikau.“   

Anykštėnai 
balsavo – ir 
šventa

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių meras:

„Vertinu gerai. Pirmiausia, rin-
kimai įvyko, antra, į kitą turą išėjo 
tikrai rimtas kandidatas Kęstutis 
Tubis, už kurį aš ir pats balsuo-

čiau, jei gyvenčiau Anykščiuose. 
Koaliciją turės sudaryti trys jėgos, 
jei norės, kad ji būtų tvirta. Šiuo 
atveju liberalai, konservatoriai 
ir socdemai pasidalins po postą, 
taigi Pakelčiukui (Lukas Pakeltis 
liberalų lyderis, - red.past.) admi-
nistracijos direktoriaus posto gali 
ir netekti, o visi kiti smulkiukai 
– kam jie įdomūs? Socdemai nė 
kiek Anykščiuose neprogresuoja, 
Darbo partijos populiarumas smi-
go, „Tvarka ir teisingumas“, jei 
dar tampysis su Vytautu Galvonu, 
tai visai sunyks. Kaip matom, jų 
kandidatui į merus net kaubojiška 
skrybėlė nepadėjo. 

Manau, kad skandalas pakenkė 
tiek S.Obelevičiui, tiek Konser-
vatorių partijai ne tik vietiniu, bet 
ir respublikiniu lygiu. Anykščių 
rajono tarybos nariai paskelbė pa-
reiškimą, smerkiantį provokaciją, 
bet tas pareiškimas yra niekinis, 
kadangi jie negali nei paneigti, 
nei patvirtinti, kol nėra teisėsau-
gos išvadų. Manau, kad už K.Tubį 
anykštėnai balsavo ne tik dėl to 
skandalo, pažiūrėkim, dabartinė 
koalicija jau dirba dvi kadencijas, 
o kur rezultatai? Ne vienas reitin-
gas ar apdovanojimas, o rezulta-
tai? Žmonės nori permainų.

Aš pasakyčiau taip:  anykštėnai 
išrinko - ir šventa, dirbkit, ponai, 
o merą irgi greitai išrinksit.“ 

 -ANYKŠTA

Nežino. Lenkų rinkimų akcijos ir 
Rusų aljanso koaliciją „Valdemaro 
Tomaševskio blokas“ savivaldos 
rinkimuose vedęs lenkų lyderis 
Valdemaras Tomaševskis neatsklei-
džia, ką antrajame sostinės mero 
rinkimų ture rems ši politinė jėga. 
Tačiau jis neišsižada, kad tai galėtų 
būti dar vienos kadencijos siekiantis 
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) 
lyderis Artūras Zuokas. „Negaliu 
atsakyti į šitą klausimą, nuspręsime 
po susitikimų su įvairių partijų at-
stovais“, - spaudos konferencijoje 
sakė V. Tomaševskis.

Elektra. Vidutinė elektros 
energijos kaina „Nord Pool Spot“ 
biržos Lietuvos prekybos zonoje 
vasario 23-kovo 1 dienomis buvo 
37,78 euro už megavatvalandę 
(Eur/MWh,), arba 4 proc. mažesnė 
nei ankstesnę savaitę. Paskutinę 
žiemos savaitę importuota vidu-
tiniškai 78 proc. šalyje suvartotos 
elektros.

Tyrimai. Nuo 2015 m. sausio 
1 d. iki kovo 1 d. policija gavo 
225 pranešimus apie galimus 
pažeidimus, susijusius su rinki-
mais. Daugiausia pranešimų apie 
pažeidimus gauta iš Vilniaus (61), 
Alytaus (37), Utenos (26), Tauragės 
(26) ir Šiaulių (23) apskričių. Iki 
praėjusio sekmadienio dėl rinkimų 
pažeidimų pradėti 29 ikiteisminiai 
tyrimai.

Dvaras. Šią savaitę duris atvers 
Burbiškio dvaras, esantis Anykščių 
rajone. Jis restauruotas pagal 1853 
metų projektą. XIX - XX a. Lietu-
voje buvo per 3300 dvarų sodybų. 
Karai, reformos bei sovietų oku-
pacija sunaikino didžiąją dalį 
istorinių paminklų. Burbiškio dvare 
po restauracijos atkurti autentiški 
lubų ir sienų tapybos darbai, origi-
nalios rudojo uosio durys, išlikę 
vertingi dekoruoti židiniai. Ypatin-
ga interjero puošmena - autentiškos 
XIX a. krosnys, apmūrytos baltos 
glazūros plokštėmis. Analogiškos 
yra Lietuvos Prezidentūroje Vil-
niuje, S. Daukanto aikštėje.

Aukos. Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių vadovas nurodė, kad per konf-
liktą Rytų Ukrainoje žuvo daugiau 
nei 6 000 žmonių. Kovo 2 dienos 
pareiškime JT žmogaus teisių vy-
riausiasis komisaras Zeidas Raadas 
al Huseinas pasmerkė „negailestingą 
civilių gyvybių ir infrastruktūros nu-
niokojimą“ kare tarp Kijevo vyriau-
sybinių pajėgų ir Rusijos remiamų 
separatistų, kontroliuojančių Donec-
ko ir Luhansko regionų teritorijas. 
JT atstovas nurodė, kad per mažiau 
nei metus trunkančias kovas Rytų 
Ukrainoje žuvo daugiau nei 6 tūkst. 
žmonių. Nuožmios kovos rytuose 
prasidėjo 2014 m. balandį.

Parama. Apie 100 organizacijų 
Latvijoje gauna lėšų iš Rusijos, kad 
galėtų vykdyti Rygoje Maskvos 
politiką. Apie tai buvo pranešta per 
televizijos TV3 laidą „Neka perso-
niga“ (Nieko asmeniško). Saugumo 
policijos vadovas Normundas Me-
zvietis nurodė, kad Latvijos antifa-
šistai yra remiami Rusijos. Maskvos 
finansavimas skiriamas knygoms, 
įvairioms kampanijoms. N. Mezvie-
tis pasakojo laidai „Neka personi-
ga“, kad, anot jo, šios organizacijos 
mažai ką turi bendro su antifašizmu. 
Jų pagrindinis tikslas yra vykdyti 
Rusijos geopolitinius interesus, o jų 
veiksmus Rusija mielai laiduoja.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Mieste socdemų kandidatas – 
tik penktas

K.Tubis mero rinkimuose gavo 
2 965 balsus arba 24,01 proc. nuo 
rinkimuose dalyvavusių rinkėjų.  
Jis daugiau nei šimtu balsų aplen-
kė S.Obelevičių (2 858 balsai – 
23,15 proc.). Trečiąją vietą užėmė 
„valstietis“ Antanas Baura (19,07 
proc.), ketvirtąją - socialdemokra-
tas Dainius Žiogelis – 13,25 proc., 
penktąją – nepartinis Arūnas Lio-
gė – 10 proc., šeštąją - „darbietis“ 
Alfrydas Savickas – 5,11 proc., 
septintąją – partijos „Tvarka ir tei-
singumas“ kandidatas Raimundas 
Razmislavičius – 3,25 proc. 

Skiriant Anykščių rajoną į mies-
tą ir kaimą, esminio skirtumo tarp 
trijų lyderių nebuvo. Anykščių 
miesto apylinkėse už K.Tubį bal-
savo 25,5 proc., kaime – 24,2 proc. 
Už S.Obelevičių atitinkamai 23,6 
ir 24 proc., už A.Baurą – 19,2 proc. 
ir 19,9 proc. 

Mieste ketvirtąją vietą užėmė 
politikos juokdariu laikytas Arū-
nas Liogė, surinkęs 13,6 proc. 
balsų (kaime jis gavo 8,1 proc.) ir 
aplenkė solidžios LSDP kandida-
tą D.Žiogelį. Socdemas Anykščių 
mieste gavo 11,8 proc., rajone - 
13,7 proc. balsų. Miestiečiai „dar-

Liberalai triumfuoja! Kol kas…

bietį“ A.Savicką visiškai ignoravo 
– Anykščiuose jis gavo vos 3,1 
proc., kaimuose – 6,7 proc. „Tvar-
kietis“ R.Razmislavičius mieste 
surinko 3,9 proc., kaimuose – 3 
proc. balsų.   

K.Tubis rinkimus laimėjo 12 
iš 35 Anykščių rajono apylinkių, 
S.Obelevičius ir A.Baura – 9, 
D.Žiogelis – 4-ose, o Piktagalyje 
nugalėjo A.Liogė.  

Rajono Taryboje – solidžios
permainos

Po reitingavimo į Anykščių ra-
jono Tarybą pateksiantis liberalų 
šešetas išsirikiavo šitaip: 1. Lukas 
Pakeltis (1 460 pirmumo balsai), 2. 
K.Tubis (1 126), 3. Saulius Rasalas 
(986), 4. Audrius Bitinas (801), 5. 
Mindaugas Sargūnas (612), 6. Kęs-
tutis Indriūnas (473). Andrioniškio 
seniūnui S.Rasalui išsaugoti Tary-
bos nario mandatą šviečiasi nebent 
tuo atveju, jeigu jis taps viceme-
ru, o K.Tubis, jeigu bus išrinktas 
meru, taip pat atsives dar vieną 
žmogų iš partijos sąrašo į Tarybą, 
todėl deputatais gali tapti septinto-
je liberalų sąrašo pozicijoje likęs 
Donatas Tuska (385) ir aštuntoje 
vietoje esanti Danutė Mažvylienė 
(357).

Nuo konservatorių į Tarybą pa-

teks 1. S.Obelevičius (724), 2. Gie-
drius Klimkevičius (611), 3. Dalia 
Kazlauskienė (404), 4. Rita Kripai-
tienė (393), 5. Gabrielė Griauzdai-
tė (312). S.Obelevičiui tapus meru 
į Tarybą ateitų ir Valentinas Patum-
sis (305).

Sodemų penketukas yra šitoks: 
1.D.Žiogelis (606), 2. Donatas 

Krikštaponis (581), 3.Vilius Juode-
lis (414), 4. Egidijus Šilaika (403), 
5. Alvydas Gervinskas (403). 

„Valstiečių“ trejetukas: 1. 
A.Baura (498), 2.Raimundas Bal-
sys (357), 3. Algirdas Ananka 
(333). 

Darbo partijoje po reitingavimo 
į pirmąją poziciją pakilo Vaidutis 
Zlatkus (223), aplenkęs A.Savicką 
(211). 

A.Liogės sąraše pirmąją vietą 
užėmė pats A.Liogė (261), an-
trąją – Arvidas Pajuodis (165). 
„Tvarkiečių“ sąraše po reitinga-
vimo pirmoje pozicijoje atsidūrė 
Vytautas Galvonas (206), iš jos iš-
stūmęs partijos kandidatą į merus 
R.Razmislavičių (143) ir užsitikri-
nęs Tarybos nario mandatą.  

Devyni iš dabar išrinktų 24 
Anykščių rajono Tarybos narių 
niekada nėra buvę Anykščių de-
putatais. Jauniausia naujosios ka-
dencijos Tarybos narė – 24-erių 
metų konservatorė, Anykščių kul-
tūros centro vadybininkė Gabrielė 
Griauzdaitė. Liberalui, IĮ „Kom-
peksa“ direktoriui Mindaugui Sar-
gūnui – 26-eri. Taryboje bus ir keli 
vyresni, Lietuvoje žinomi naujokai 
– liberalas, profesorius, buvęs So-
cialinių reikalų ministerijos vice-
ministras A.Bitinas, buvęs Finansų 
ministerijos viceministras, „tvar-
kietis“ V.Galvonas, buvęs Lietu-
vos policijos generalinio komisaro 
pavaduotojas K.Tubis.

O amžinuoju Tarybos nariu 

lieka konservatorius, chirurgas 
G.Klimkevičius – jis Anykščių Ta-
rybos deputatu yra nuo 1990-ųjų ir 
be jokių pertraukų. 

 
Konservatorių veteranai 
sugrįžo į viršų

Aktyviausiai sąrašą reitingavo 
liberalai. Tačiau, iš esmės, kore-
guota tik antroji sąrašo pusė. O iš 
pirmojo priešrinkiminio dešimtu-
ko išstumta tik Aina Vasiliauskaitė 
(buvo 10, liko 14) . Ji apsikeitė vie-
tomis su K.Tubio sūnėnu Gedimi-
nu Kutka (buvo 14-as, liko 10-as).

LSDP sąraše iš 47 vietos į 17-ąją 
pakilęs UAB „Anykščių vande-
nys“ direktorius Arvydas Katuoka 
pasiekė absoliutų kilimo aukš-
tyn rekordą. Eugenijus Pajarskas 
LSDP sąraše pakilo iš 33 į 11-ąją 
vietą. Tik per vieną laiptelį iš 6-os į 
5-ąją vietą LSDP sąraše pakilo Al-
vydas Gervinskas, tačiau šis vienas 
laiptelis jam garantavo patekimą į 
Anykščių rajono Tarybą. 

Į konservatorių pirmąjį dešimtu-
ką sugrįžo partijos veteranai – Ona 
Repečkienė (iš 11 vietos pakilo į 
7-ąją), Vytautas Bernatavičius (iš 
14-osios į 8-ąją), Rimvydas Griauz-
dė (iš 12-osios į 9-ąją), Aldona 
Daugilytė (iš 13-osios į 10-ąją). Iš 
partijos jaunimo tik R.Griauzdės 
dukrai Gabrielei pavyko išsaugoti 
5-ąją vietą, o mero S.Obelevičiaus 
sūnus Žygimantas iš 21-osios vie-
tos pakilo į 11-ąją. 

bankininko, konservatoriaus vytauto bernatavičiaus (kairėje) rajono Taryboje nebebus. iki šiol jis 
buvo vienas iš dviejų Anykščių politikų, dirbusių visų kadencijų Tarybose. 

Darbo partija šiuose rinkimuose patyrė visišką fiasko. Rajono Taryboje „darbiečiai“ tu-
rės tik du mandatus, o jų kandidatas į merus Alfrydas Savickas liko priešpaskutinis.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Anykščių skyriaus rezultatas vidutinis – 
trys mandatai Taryboje, jų kandidatas į merus Antanas baura – trečias.   

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Anykščių skyriaus džiaugsmas yra pagrįstas. Jų kandidatas 
į merus Kęstutis Tubis varžysis antrajame ture, o Tarybos rinkimuose liberalai stipriai aplenkė da-
bartinės valdančiosios daugumos partijas.
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Tiesa, vieną iš partijos veteranų 
Virgilijų Aloyzą Milaknį konserva-
toriai pastūmė žemyn – iš 10-osios 
į 13-ąją poziciją. Prima Petrylienė 
iš 44-osios vietos pakilo 22-ąją.

A.Liogės sąrašo kandidatė Ma-
rijona Fergizienė iš paskutiniosios 
18-osios šio sąrašo vietos pakilo į 
trečiąją ir atidūrė prie pat Tarybos 
slenksčio. Antrąją vietą A.Liogės 
kandidatų sąraše užėmęs ir Ta-
rybos nario mandatą užsitikrinęs 
A.Pajuodis surinko vos 5 pirmumo 
balsais daugiau nei M.Fergizienė. 

Didžiulis girininko autoritetas

Peržiūrint atskirų balsavimo apy-
linkių reitingo balsus, ypač išsiski-
ria 110 Svėdasų girininko, liberalo 
Donato Tuskos gautų pirmumo bal-

sų Svėdasuose. Ši partija Svėdasuo-
se iš viso gavo 193 balsus, iš jų rei-
tinguoti buvo 137 biuleteniai. Taigi, 
beveik visi, kas reitingavo, liberalus 
žymėjo D.Tuskos pavardę.

Traupyje mero rinkimuose 
S.Obelevičius surinko 80,69 proc. 
balsų ir nušlavė varžovus, tačiau 
balsuodami už konservatorių partiją 
traupiečiai reitinguoti mero nesivar-
gino – iš 159 biuletenių, kuriuose 
traupiečiai balsavo už konservato-
rius, S.Obelevičių pažymėjo 50, o 
jo sūnų Ž.Obelevičių – 38 rinkėjai.

Socdemų – D.Žiogelio Antruo-
siuose Kurkliuose ir D.Krikštaponio 
Mačionyse laimėjo socdemai ir 
D.Žiogelis. Mačionyse D.Žiogelis 
surinko 43,17 proc. balsų, o LSDP 
gavo žymiai daugiau – 60,74 
proc. Antruosiuose Kurkliuose 
D.Žiogelis gavo 28, V.Juodelis 

– 20, D.Krikštaponis - 8 reitingo 
balsus. Mačionyse D.Krikštaponį 
reitingavo 30, D.Žiogelį – 17, 
V.Juodelį – 6 rinkėjai.

Panašu, kad Anykščių mieste 
socialdemokratus gelbėjo „legi-
onierius“, buvęs Anykščių meras 
A.Gervinskas. Senamiesčio ir 
Janydžių apylinkėse jis surinko 
daugiausiai reitingo balsų iš visų 
socialdemokratų, o Ažupiečių ir 
Liūdiškių apylinkėse buvo trečias.   

Galimi keli koalicijų variantai

Realiausia, jog Anykščių rajono 
valdančioji koalicija bus sufor-
muota dar iki antrojo mero rinkimų 
turo, vyksiančio kovo 15-ąją.

Balsų jungtis į koaliciją užtenka 
ir dabartinei valdančiajai daugumai 
– konservatoriams, socdemams 

ir valstiečiams. Ši koalicija turėtų 
13 mandatų, o jei S.Obelevičius 
laimėtų mero rinkimus net ir 14 iš 
25. Tad valdančioji rajono koalici-
ja gali būti nesunkiai suformuota ir 
be savivaldos rinkimus laimėjusių 
liberalų. 

Antras pakankamai realus koa-
licijos variantas – konservatoriai, 
liberalai ir valstiečiai. Tokiu atve-
ju, vicemero arba administracijos 
direktoriaus portfelis atitektų as-
meniui, pralaimėjusiam tiesiogi-
nius mero rinkimus. Abiem atve-
jais ypač svarbiu žaidėju tampa 
A.Bauros „valstiečiai“.

Trys regiono merai išrinkti jau 
pirmame ture

Jau po pirmo rinkimų turo merais 
perrinkti Molėtų, Utenos ir Ignalinos 

rajonų vadovai. Molėtų meras kon-
servatorius Stasys Žvinys surinko 
62,9 proc. balsų, Utenos meras, so-
cialdemokratas Alvydas Katinas – 
59,8 proc. Ignalinos meras, „valstie-
tis“ Henrikas Šiaudinis – 56,9 proc. 
balsų.

Zarasuose į antrąjį merų rinkimų 
turą pateko socdemas Nikolajus Gu-
sevas ir nepartinė Daiva Kelečienė. 
Dabartinis meras „darbietis“ Arvydas 
Steponavičius užėmė trečiąją vietą.

Visagine antrajame merų rinki-
mų ture susikaus dabartinė merė 
Lietuvos laisvės sąjungos narė 
Dalia Štraupaitė bei rusų sąjungos 
atstovas Vitalijus Besokirskis.

Kupiškio meras „valstietis“ Jo-
nas Jarutis pateko į antrąjį rinki-
mų turą, tačiau jis pirmajame ture 
surinko vos 19 proc. balsų, kai tuo 
tarpu konservatorius Dainius Bar-
dauskas gavo daugiau nei 41 proc.

SPA Vilnius Anykščiai savinin-
kas Valdas Trinkūnas tiesioginiuo-
se Druskininkų mero rinkimuose 
surinko 16 proc. balsų ir užėmė 
antrąją vietą. Socialdemokratas Ri-
čardas Malinauskas tiesioginiuose 
Druskininkų mero rinkimuose 
surinko 70 proc. balsų, tad antro-
ji vieta V.Trinkūno neturėtų labai 
džiuginti. R.Malinausko socdemai 
gavo 17 iš 24 mandatų Druskinin-
kų Taryboje, pridėjus mero, kaip 
Tarybos nario, mandatą – 18 iš 25. 
V.Trinkūno liberalai Druskininkų 
Taryboje turės 4 mandatus, o vers-
lininkas bus opozicijos lyderis...

Debeikiuose prieš beveik 30 
metų mokytojavęs Gintaras Šileikis 
kaip nepriklausomas kandidatas da-
lyvavo Panevėžio miesto mero rin-
kimuose. Jis surinko kiek daugiau 
nei 6 proc. balsų ir užėmė 7-ąją 
vietą. Tiesa, jo vedamas kandidatų 
į Panevėžio miesto Tarybą sąrašas 
iškovojo 2 mandatus ir G.Šileikis 
pateko į miesto Tarybą.    

Renovacijos nauda – pigiau ir šilčiau 

savo namą gali bet kurio daugiabučio 
gyventojai. Tam nereikia nė bendrijos 
kurti. 

„Jeigu renovuoti namą pageidauja 
daugiau kaip 50 proc. namo gyvento-
jų, jie gali kreiptis į namo administra-
torių, prašyti organizuoti susirinkimą 
ir aptarti galimybę dalyvauti renova-
cijoje, - sakė A. Gervinskas. 

Rūpesčius prisiima 
administratorius

Renovacijai pritarus 50 + 1 proc. 

Praėjusiais metais, vykdant Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, 
Anykščiuose renovuoti 9 daugiabučiai namai, šiemet dar 1 daugiabučio renovaciją įvertino ir dar-
bų baigimo aktus pasirašė valstybinė komisija. Šių namų gyventojai džiaugiasi mokantys už šilu-
mą mažiau, o gyvenantys šilčiau. Jų pavyzdžiu pasekė dar 22 daugiabučių gyventojai. Šių namų 
renovaciją planuojama pradėti jau šiemet. 

namo gyventojų, administruojanti 
bendrovė organizuoja konkursą in-
vesticijų planui parengti. Šį planą 
vėliau gyventojai aptaria susirin-
kime, pasirenka, kokias energinį 
efektyvumą didinančias priemones 
jie norėtų įdegti. Vėliau per Centri-
nę pirkimo organizaciją skelbiamas 
konkursas rangovui parinkti. Pasi-
rašius sutartį su rangos konkurso 
laimėtojais, rengiamas techninis 
darbo projektas, gaunamas staty-
bos leidimas ir prasideda darbai.

„Noriu pabrėžti, kad maksima-
li, gyventojų patvirtinta, rangos 
darbų kaina įrašoma į konkurso 
sąlygas. Tie rangovai, kurių pasiū-
lymai viršija numatytą kainą, kon-
kurse negali dalyvauti“, - tikino 
A.Gerviskas. 

Šildymas atpigo tris kartus

Pasak daugiabučių renovacijos 
projektų vadovo, dabar pats palan-
kiausias metas imtis daugiabučių 
renovacijos. 

„Dalyvaujantiems programo-
je, valstybė šiuo metu dengia 100 
proc. namo atnaujinimo projekto 
parengimo išlaidų, 100 proc. sta-
tybos techninės priežiūros išlaidų, 
100 proc. projekto administravimo 
išlaidų, bei kompensuoja 40 proc. 
visų investicijų, skirtų energiją 
taupančioms priemonėms įdiegti. 
Be to, teikiamos lengvatinės pa-

skolos namus renovuojantiems 
žmonėms. Tiesa, metų pradžioje 
šiek tiek keitėsi valstybės para-
mos daugiabučių renovacijai tai-
syklės: nespėjusiems renovuotinų 
namų rangos sutarčių pasirašyti 
iki kovo 31 d. valstybės parama 
mažės 5 proc. ir sieks 35 proc.“, 
- sakė A.Gervinskas. 

Tyrimai rodo, kad atnaujinant 
senos statybos daugiabutį, įdiegus 
visas pagrindines energinį efek-
tyvumą didinančias priemones: 
atnaujinus langus, lauko duris, šil-
dymo sistemą bei apšiltinus stogą, 
sienas - galima sutaupyti apie 50 
proc. išlaidų. Po atnaujinimo sąs-
kaitos už šildymą sumažėja tiek, 
kad likusių pinigų dažnai užtenka 
renovacijos mokesčiams padengti.

Geriausia motyvacija anykštė-
nams imtis atnaujinti senus, ener-
giškai neefektyvius daugiabučius 
namus – kaimynų pavyzdys. An-
tai renovuoto Statybininkų g. 15 
namo gyventojai sausio mėnesį 
už vidutinio, 60 kv. metrų buto 
šildymą mokėjo apie 40 Eur, tuo 
tarpu šalia esančio identiško, tik 
nerenovuoto namo gyventojai už 
tokio paties buto šildymą sausį 
mokėjo virš 115 Eur. O tai – be-
veik 3 kartus brangiau. 

Anykščiuose, A. vienuolio gatvėje, vienu ypu renovuotas penkių 
daugiabučių namų kvartalas. 

„Jei pats nebūčiau tikėjęs re-
novacija – darbas būtų netu-
rėjęs prasmės. - sakė A. Ger-
vinskas. - Per metus įsitikinau, 
kad einame teisinga linkme. 
Tai liudija naujom, ryškiom 
spalvom pasipuošę namai ir 
renovacijos rezultatais paten-
kinti jaukiau ir šilčiau juose 
gyvenantys anykštėnai“. 

Atnaujinti daugiabutį per savival-
dybes paprasčiau – mat visu renova-
cijos procesu rūpinasi savivaldybės 
paskirtas administratorius. Tuomet 
būsto savininkams patiems neberei-
kia prisiimti jokių organizacinių ir 
kreditinių įsipareigojimų bei projekto 
įgyvendinimo rizikų – nuo konkursų 
organizavimo iki vykdomų statybos 
darbų priežiūros. 

Pasak UAB Anykščių komuna-
linio ūkio specialisto, daugiabučių 
renovacijos projektų vadovo Alvydo 
Gervinsko, pareikšti norą ir renovuoti 

Renovacijai pradėti reikia
tik noro 

Minėti daugiabučiai į renovuo-
tinų namų sąrašą pateko Anykščių 
rajono savivaldybės iniciatyva. Mat 
nuo 2013 m. į Daugiabučių namų 
atnaujinimo (modernizavimo) pro-
gramos vykdymą aktyviai įsitraukė 
ir šalies savivaldybės.  Užsak. Nr. 299

„Tvarkos ir teisingumo” kandidatas į 
merus Raimundas Razmislavičius tie-
sioginiuose mero rinkimuose surinko 
mažiausiai balsų, vos 3,25 procento.

Nepartinis kandidatas į merus Arūnas 
Liogė pelnė 10 procentų rinkėjų pasi-
tikėjimą. Jis tarp kandidatų į Anykščių 
merus užėmė penktąją vietą. 

Socialdemokratas Dainius Žiogelis 
tiesioginiuose mero rinkimuose liko 
ketvirtas. už jį balsavo 13,25 proc. rin-
kėjų.   
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Linas BITVINSKAS

Sunku kuo nors nustebinti pa-
saulį, atrodo, na, ką čia jau naujo 
sugalvosi, bet žmonių sumanumas 
kartais man atima žadą. Gerąja 
prasme. Sakykim, Lietuvoje pie-
muo – kaip ir žemiausias darbo 
statusas. Atseit, nieko nesugebi, tik 
paskui uodegas gali sekioti. 

Visai neseniai žiūrėjau laidą apie 
naują veiklos kryptį, kuri atsirado 
Prancūzijoje. Vienas žmogus su-
galvojo užsiimti avių auginimu. 
Neįprasta tai, kad jis avis augina 
ne kur nors laukuose, o tiesiog Par-
yžiuje. Miesto piemuo – save jis 
vadina. Beje, aiškina, kad išlaikyti 
avis ir rasti joms ganyklų Paryžiuje 
jam lengviau negu kur nors kaime. 
Iš ryto jis susirikiuoja savo aveles ir 
veda per perėjas, jas apspinta vai-
kai, praeiviai, o jis veda jas kur nors 
į priemiestį, po to - į kokį nors par-
ką. Sėdi su lazda ant suoliuko, kny-
gą skaito, bendrauja su žmonėmis, 
kurie ateina duoti patarimų. Vakare 
pargena ir uždaro.  

Miesto piemuo pasakojo, kad 
sugalvojęs šį darbą kreipėsi leidi-
mo į valdžią, kuri leido ir net palai-
kė tokį sumanymą. Taip ir gyvena 
miesto piemuo dabar – be streso 
didmiestyje. Visiškai beprotiška 
idėja tapo gyvenimo dalimi, džiu-
ginančia ir patį žmogų, ir aplinki-
nius. Pakrapštykim galvas – galbūt 
kažkur mūsų sąmonės gelmėse guli 
tokia idėja, kuriai pasakėte – ne tai 
nesąmonė, man nepavyks. Miesto 
piemeniui pavyko, o kodėl turėtų 
nepavykti jums?

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

Mes, grupė Anykščių rajono 
bendruomenės narių, kreipiamės 
į merą Sigutį Obelevičių, kadangi 
esam pasirašę sutartį dėl naudoji-
mosi pirties paslaugomis su nuo-
laida pagal pajamas.

Mūsų pajamos nesikeitė, bet pir-

Pajamos nesikeitė, bet pirtis 
pabrango dvigubai

ties paslaugos padidėjo dvigubai. 
Prašome, kad sudarytos sutartys 
galiotų nepakitusios iki termino 
pabaigos, tikimės supratingumo ir 
teigiamo sprendimo.

Pirties lankytojų vardu, 
N.NARKEVIČIENĖ

Rinkimų kampanijos metu visi 
kandidatai žarsto įvairiausius pa-
žadus rinkėjams, pasakodami, kaip 
jų gyvenimas pasikeis į gera, jeigu 
tik žmonės eis už juos balsuoti. O 
štai mes, staškūniečiai, turime rim-
tą problemą. Kažin kuris kandida-
tas imsis ją išspęsti?

Susisiekimas su rajono centru 
mums yra ypač sudėtingas. Vienas 
„Autoveldos“ autobusas ryte va-
žiuoja 9.30 val., o grįžta apie 14 val. 
Nėra galimybės nei nuvažiuoti ryte 

Susisiekimas su rajono 
centru – tragiškas 

į Anykščius 8 valandai, nei vakare 
po darbo sugrįžti į Staškūniškį. 

Dalis žmonių „stovi“ Darbo bir-
žoje, ten darbuotojos nurodo tikslų 
laiką, kada turi atvykti. Ir pačiai 
man ne kartą teko su tuos susidurti 
– darbuotojos pyksta, kad ne savo 
laiku atėjai, bet kaip man atvažiuo-
ti, kai nėra jokio autobuso? Gal 
žmonės ir Anykščiuose ieškotųsi 
darbo, bet gi nėra susisiekimo su 
rajono centru.

Lina, Staškūniškis 

Skelbimai griebia už širdies

Anykščių valstybinė maisto ir ve-
terinarijos tarnyba nuo metų pradžios 
vykdė auginamų kiaulių deklaravi-
mą. Nedeklaravę auginamų kiaulių 
gyventojai rizikavo užsitraukti nema-
lonę ir sulaukti baudų. Anykščiuose 
ir ant tvorų, ir internete buvo galima 
rasti netikėtų skelbimų, apie tai, kad 
žmonės tiesiog atiduoda kiaules. 
Vieni skelbimai lakoniški ir konkre-
tūs – tiesiog atiduoda ir dovanoja, o 
štai kiti parašyti su išmone. „Atiduo-
du du paršiukus apie 100 kilogramų 
abu, nes man mėsos nebereikia, o 
valdžia spaudžia dėl maro“, - rašoma 
viename iš skelbimų. Kitas skelbimų 
autorius išvis blyksteli originalumu ir 

Anykštėnai dovanoja kiaules 
ir bėga į užsienį
Afrikinio kiaulių maro prispausti anykštėnai mažina laikomų 

riestasnukių būrį, o kai kurie – net atiduoda veltui. Bent jau taip 
skelbia. Tačiau tokiais geradariais netiki Anykščių valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Dainius Žiogelis.

paršiukais nori atsikratyti taip, kaip 
pardavinėjamos netikusios mašinos 
– pirkėjus tikina, kad mašina – kaip 
lėlė, bet savininkas skubiai išvažiuoja 
į užsienį. „Dovanoju paršiukus. Ne-
beturiu iš ko jų maitinti ir išvažiuoju 
į užsienį“,- net du svarius argumentus 
suraitė skelbimo autorius. Prisipažin-
siu, perskaitęs iš karto panorau čiupti 
už telefono... 

Didžioji dalis koncentruota 
kompleksuose

Paklaustas, ar jau tokie žvėriški 
deklaravimo reikalavimai, kad žmo-
nės išdovanoja paršiukus ir bėga į 
užsienį, Anykščių valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos viršininkas 

Dainius Žiogelis juokėsi. „Čia kaž-
koks šou, esu skambinęs pagal keletą 
tokių skelbimų, ten niekas nekalba 
apie dovanojimą. Manau, kad tai yra 
tiesiog paslėpta prekyba“,- įsitikinęs 
D.Žiogelis. Tiesa, viršininkas pripa-
žino, kad kiaulių mažėjimas rajone 
yra ženklus. „Duomenis gaunu kas 
savaitę. „Galiu tiksliai pasakyti, kad 
vasario 2 dienai Anykščių rajone yra 
registruotas 491 kiaulių laikytojas. Jie 
kartu laikė 20 tūkstančių 935 kiaules.  
Iš šio skaičiaus didžioji dalis priklau-
so didiesiems kiaulių auginimo kom-
pleksams. Piktagalyje auginamos 
3 tūkst. 445 kiaulės. Kurkliuose - 4 
tūkst. 331, o Svėdasuose – 11 tūkst. 
534 kiaulės – iš viso 19 tūkst. 310 
kiaulių Likusias 1 tūkst. 625 kiaules 
augina pavieniai laikytojai“, - sakė 
D.Žiogelis. 

D.Žiogelis kalbėjo, kad sugriežti-
nus kiaulių laikymo taisykles, augin-
tojų sumažėjimas jaučiamas. „Pernai 
metų viduryje buvo registruoti 800 
laikytojų, o 2014 metų gruodžio 31 
dieną Anykščių rajone buvo regis-
truoti 643 laikytojai. Iš viso buvo 
laikomos 22 tūkst. 333 kiaulės“,- kal-
bėjo „Anykštai“ D.Žiogelis.  

Mažieji pasitrauks iš rinkos

Viršininko nuomone, afrikinis 
kiaulių maras žymiai pakoregavo 
kiaulių laikytojų skaičių, kuris su-
mažėjo beveik dvigubai, ir, pasak 
D.Žiogelio, jų dar mažės. “Mažie-
siems kiaulių augintojams, kurie lai-
kė po keliasdešimt kiaulių, pardavi-
nėti mėsą tampa sudėtinga – brangiai 

Anykščių rajone per metus žmonių, auginančių kiaules, suma-
žėjo beveik dvigubai. 

Justo NAVAŠINSKO nuotr. 

kainuoja tyrimai, gaištamas laikas, 
todėl žmonės palaipsniui likviduoja 
bandas. Manau, kad mažesni kiaulių 
augintojai bus išstumti iš rinkos. Liks 
tik tie, kurie kiaules augina ne parda-
vimui, bet savo reikmėms“, - įsitiki-
nęs D.Žiogelis.   

Lietuva turi senas kiaulinin-
kystės tradicijas, bet palaipsniui 
lietuviško kapitalo kiaulininkys-
tės sektorius traukiasi. Daugiausia 
kiaulių Lietuvoje augina stambie-
ji užsienio kapitalo kompleksai.  
Drastiško kiaulių skaičiaus mažėjimo 
problema gali būti ir ta, kad sunyko 
smulkieji ūkininkai. Užtenka prisi-
minti kad ir sovietinius laikus, tada 
net provincinių miestelių gyventojai 
vos ne garažuose laikė kiaules. 

Statistika teigia, kad 1923 metais 
Lietuvoje buvo laikoma 1 milijonas 
697 tūkstančiai kiaulių, 1986 – 2 
mln. 710 tūkst. (18 procentų jų laikė 
gyventojai), 2005 m – 1 mln., 2012 – 
790 tūkst., 2014 - 800 tūkst. kiaulių. 

Tačiau auginamų kiaulių skaičius 
gali žymiai sumažinti kiaulių maras 
ir tebesitęsiančios Rusijos sankcijos. 
Neseniai Rusija išvis paskelbė, kad 
kiaulienos iš Lietuvos ir Lenkijos ji 
neįsileis dar mažiausiai 3 metus. Rusi-
ja pernai birželio pabaigoje uždraudė 
įsivežti kiaulieną iš Latvijos, nes joje 
buvo užfiksuoti keli afrikinio kiaulių 
maro atvejai. Iš Lietuvos ir Lenkijos 
įsivežti kiaulieną Rusija buvo uždrau-
dusi balandžio mėnesį.

Beje, modernių technologijų, inova-
tyvios koncepcijos ir gyvulininkystės 
plėtros dėka, mėsos gamyba Europos 
šalyse išgyvena pakilimą. Kiaulinin-
kystės „gigantai” Europoje - Vokietija, 
Danija ir Nyderlandai. Sakykim, Pran-
cūzijos kiaulių skaičius siekia 13,9 
mln., o Nyderlanduose priskaičiuota 
12,2 mln. kiaulių. Danija savo kiau-
lienos rinkos poreikius patenkina 650 
proc., Nyderlandai - 300 proc. 

horoskopas
Ožiaragiams gali būti pasiūlytas 

naujas darbas, be to, perspektyves-
nis finansiniu požiūriu. Astrologas 
mano, kad jūs net nedvejodami tu-
rite priimti šį pasiūlymą. Planetos 
šią savaitę jums bus palankios ir to-
dėl suteiks galimybę pakeisti anks-
tesnius planus arba imtis naujos 
veiklos. Savaitės pabaigoje laukite 
gerų žinių arba malonaus susitiki-
mo su senais pažįstamais. 

Vandeniams astrologas reko-
menduoja vengti dažnų kontaktų su 
aplinkiniais, kadangi ši savaitė bus 
nepalanki tiek bendravimui, tiek 
bet kurio pobūdžio kolektyvinei 
veiklai. Būtų geriausia skirti šį laiką 
ateities planų ir kūrybinių sumany-
mų apmąstymui, bet jokiu būdu ne 
naujų darbų pradžiai. Jums taip pat 
pravers aktyvus poilsis ir įvairiau-
sios išvykos. 

Žuvys sėkmingai įgyvendins vi-
sus savo sumanymus, susijusius su 

finansais ir verslu. Palankiai susi-
klosčius aplinkybėms, santykiai su 
partneriais pasidarys intensyvesni. 
Galimas dalykas, kad būsite pa-
kviesti į kažkokį renginį ar šventę. 
Astrologo nuomone, kvietimą rei-
kėtų priimti, kadangi šis susitikimas 
jums ne tik suteiks malonių bendra-
vimo akimirkų, bet ir padės susipa-
žinti su naujais verslo partneriais.

Avinai bus nepaprastai komuni-
kabilūs ir visiems reikalingi. Jūsų 
nuoširdumas ir optimizmas padarys 
jus populiarius ir mylimus, o pasi-
kliovimas savo jėgomis pelnys ap-
linkinių pagarbą ir skatins juos eiti 
paskui jus. Svarbiausia - nežadėkite 
daugiau nei galite įvykdyti, kitaip 
pasitikėjimas jumis greitai išsisklai-
dys, o šanso jį susigrąžinti reikės 
dar ilgai laukti. 

Jaučiams likimas gali suteikti 
gana rimtų išmėginimų. Kad ateity-
je nereikėtų apgailestauti dėl žengtų 
žingsnių, pasistenkite bet kokiomis 
aplinkybėmis deramai elgtis. Turė-

kite omenyje, jog dėl pernelyg di-
delio jūsų išlaidumo arba svetimo 
turto neteisingo valdymo gali būti 
patirta nuostolių, už kuriuos jums 
teks atsakyti.

Dvynius tikriausiai lydės didelė 
sėkmė, kadangi šią savaitę turėsite 
galimybę laimėti loterijoje arba tap-
ti viktorinos nugalėtoju. Už gautus 
pinigus galite nupirkti naudingų pir-
kinių ir tuo būdu suteikti artimiems 
žmonėms daug malonių akimirkų. 
Visiems jūsų darbams teigiamą po-
veikį darys šeiminiai santykiai, ro-
mantiški jausmai, meilė. 

Vėžius žvaigždės įspėja, kad šei-
moje gali susiklostyti konfliktinė 
situacija. Kad nesutarimai neaš-
trėtų, elkitės kilniai ir pripažinkite 
savo kaltę. O jei jūs su kažkuo jau 
esate susiginčiję, tai pats laikas su-
sitaikyti. Savaitės pabaigoje jūsų 
laukia įdomi kelionė arba netikėta 
pažintis, kurią ilgai atminsit ir, kuri 
suteiks daug malonių akimirkų. 

Liūtams jų apdairumas ir blaivus 

protas padės aplenkti visas povan-
denines uolas ir įveikti visas ne-
draugų intrigas. Dangaus šviesulių 
pagalba leis pakeisti jūsų finansinę 
padėtį į gerąją pusę. Šią savaitę 
kontaktai ir dalykinis bendravimas 
užtikrins profesinę sėkmę ir kartu 
gerokai pakels jūsų autoritetą vy-
resnybės ir kolegų akyse. 

Mergelėms ateinančios dienos 
bus tinkamas laikotarpis kvalifika-
cijai kelti, žinioms gilinti ir savo 
padėčiai darbe gerinti. Jūs galėsite 
atskleisti savo talentą ir pasiekti 
laimėjimų, apie kuriuos seniai sva-
jojote. Didelę reikšmę šių tikslų 
įgyvendinimui turės atmosfera šei-
moje, kuri šią savaitę bus dar palan-
kesnė. 

Svarstyklėms, kaip teigia as-
trologas, visą savaitę teks plėšytis 
tarp tarnybinės pareigos ir asmeni-
nių reikalų, mėginant vienu metu 
išspręsti visas problemas. Arti-
miausiomis dienomis, susiklosčius 
atitinkamoms aplinkybėms, jūs 

aktyviau bendrausite su giminėmis, 
pažįstamais ir bendradarbiais. Šis 
laikotarpis - labai tinkamas metas 
namams arba darbo vietai tvarkyti.

Skorpionai artimiausiomis 
dienomis pakankamai sėkmingai 
dirbs įvairius darbus, tuo pat metu 
atlikdami savo tarnybines pareigas 
ir tvarkydami pašalinius reikalus, 
galinčius duoti gražaus pelno. Svar-
biausia - pasistenkite suvokti savo 
troškimus ir apibrėžti tikslus, kurių 
siekiate. Kad nebūtų iliuzijų dėl pa-
jamų, išsamiai aptarkite su darbda-
viu visus piniginius klausimus. 

Šaulių laukia visais atžvilgiais 
sėkminga savaitė. Tai - tinkamiau-
sias laikotarpis naujo darbo pra-
džiai, ilgalaikiam planavimui, buiti-
nių klausimų sprendimui. Dangaus 
šviesulių globa padės įgyvendinti 
visus sumanymus, todėl dabar jūs 
galite drąsiai imtis net ir tų darbų, 
kuriuos nelabai išmanote. 

-ELTA 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt
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Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

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

Tel.
: (8

-69
8) 

51
26

9

VšĮ “Sveikatos oazė” “Bangenis” kolektyvui dėkojame 
už nuoširdų ir rūpestingą aptarnavimą.

Pagarbiai lankytojai

Brangiai – įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, 
(8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamas turtas

Brangiai - miškus ir žemes žem-
dirbystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme 
ar išsikirtimui 2900-10140 Eur/ha. 

Tel. (8-600) 29417.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel.: (8-682) 18972, 
(8-600) 63820.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja,atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Lengvuosius ir krovininius auto-
mobilius, taip pat pilnos komplek-
tacijos variklius. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai ir skubiai - įvairių mar-
kių (1930-2005m.) lengvuosius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Bet kokios būklės. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.

Be tarpininkų arklius, karves 
(1,05 Eur/kg), telyčias (1,30 
Eur/kg), bulius (1,45 Eur/kg). 
Moka PVM. 

Tel. (8-622) 09326.    

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius au-
ginti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

UAB „BARTYNCO“ - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-640) 17516, 
(8-630) 92430. 

Egidijus ir Sandra - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506. 

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

mALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-696) 88713; (8-606) 91580

Nekilnojamas turtas

Dalį komercinių patalpų centre 
Biliuno g., 55 kv. m. Kaina 10500 
EUR.

Tel. (8-676) 68658.

Žemės ūkio technika

Traktorių “Vladimir” (vartytuvas, 5 
korpusų vagotuvas, vienašė traktori-
nė priekaba, segmentinė žoliapjovė). 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-687) 13137.

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža 
miškavežiu. 

Tel.: (8-600) 63820, (8-617) 20473.

Uosines, beržines, juodalksnio mal-
kas kaladėmis, skaldytas. Spygliučių 
atraižas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas, turi skaldytų, sausų (kaina 
nuo 75 eurų už mašiną).

Tel. (8-670) 01470.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas kaladėmis. Medienos atrai-
žas pakais, supjautas, kaladukus. 
Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Kita

Pigiai - skanias maistines bulves.
Tel. (8-673) 46078.

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės kovo 5 dieną 17 val., 
Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, 
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 
2 metų, pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Tvenkinių kasimas, kelių formavi-
mas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

Baldų gamyba, projektavimas, mon-
tavimas, virtuvės,spintos, kiti baldai. 

Tel.: (8-652) 80408, (8-610) 10251.

Dovanoja

Naudotus langų rėmus (įstiklintus) 
70 x 100 cm. 10 vnt., 38 x 100 cm. 
10 vnt.

Tel. (8-671) 66634.

Mikas RUDOKAS, 
gimęs 02 19

Anykščių mieste
Genė KAVALIAUSKAITĖ, gimusi 1929 m., mirė 03 01
Marė LEIKIENĖ, gimusi 1933 m., mirė 02 26
Anykščių seniūnijoje
Juozas KAZLAUSKAS, gimęs 1931 m., mirė 02 26
Danutė GORBUNKOVA, gimusi 1947 m., mirė 02 24
Debeikių seniūnijoje
Stasys MIKĖNAS, gimęs 1926 m., mirė 02 24
Troškūnų seniūnijoje
Marijona GASIŪNIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 02 23
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Kunigunda, Uosis, Tulė, Noni-
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Kazimieras, Daugvydas, Dai-
na, Vaclava, Kazys, Vacė.
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dotas, Giedrė, Klemensas, Vir-
gilijus.

Gerasimas, Norvilas, Ramin-
ta, Rožė.
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- Mama, duok sulčių... 
- Ne neduosiu, gerk ką turi. 
- Mama, na labai prašau... 
- Neduosiu. 
- Mama, juk žinai, kad negaliu 

grynos degtinės gert... 

receptas

Spektaklio „Flamenko ir sutar-
tinių jungtuvės“ premjeros stebėti 
į Anykščius atvykęs Ispanijos ka-
ralystės ambasadorius D.Emilio 
Fernández-Castaño y Díaz-Caneja 
buvo apgaubtas visokeriopa pagar-
ba. Ambasadorių „šefavo“ vice-
meras Donatas Krikštaponis, kuris 
detaliai aiškino ambasadoriui, kas 
per daiktas yra Menų inkubatorius. 
„Čia menininkai sugrįžta ir kuria“, 
- per vertėją dėstė D.Krikštaponis. 
Aplink sukiojosi ir mero patarėjas 
Antanas Baura, kiti savivaldybės 
klerkai. Po spektaklio ambasado-
riui buvo aprodytos ir šios įstaigos 
studijos, kur dirba menininkai.

Ambasadorius pasirodė maža-
kalbis, jis daugiau klausėsi ir klau-
sinėjo, negu ką nors kalbėjo, be to, 
nelipo ir ant scenos. Taigi, ir mūsų 
politikams ropštis ten nebuvo kaip. 
O tai baisus praradimas prieš rinki-
mus. Tikriausiai nujausdamas tokią 
įvykių eigą į renginį neatvyko ir 
ant scenos tradiciškai su tradiciniu 
vyno buteliu ar tradicine savo pa-
rašyta knyga nepasirodė Anykščių 
meras Sigutis Obelevičius. 

Praleista proga 

vicemeras Donatas Krikštaponis ispanijos ambasadoriui 
D.emilio Fernández-Castaño y Díaz-Caneja aiškino apie meną, 
kuriamą Menų inkubatoriuje. 

Lino BITVINSKO nuotr. 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius 
informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 
Anykščių skyriaus vedėjo 2015 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 38VĮ-7-(14.38.2.) 
patvirtintas vietovės lygmens, specialiojo teritorijų planavimo, valstybinės 
žemės sklypo, reikalingo Angelės Gražienės nuosavybės teise valdomiems 
pastatams ir statiniams eksploatuoti, esančio Anykščių r. sav. Viešintų sen. 
Viešintėlių k. Šaltinio g. 15, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Visą informaciją (įsakymą ir planus) apie patvirtintą projektą, galima rasti 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje, adresu 
J. Biliūno g. 19, Anykščių m. arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos interneto svetainėje (www.nzt.lt).

Skyriaus vedėjas 
Dainius Petrauskas

Sekmadienį, per savivaldybių 
tarybų ir merų rinkimus, kai ku-
rie interneto vartotojai į pašto 
dėžutes gavo vienos elektroni-
nės parduotuvės reklamą. Rodo-

Krepšinis. Anykščių 
„KKSC-Volupis“ savaitgalį 84-
107 pralaimėjo RKL rungtynes 
prieš Akmenės SC-KK „Akme-
nės cementas“. D.Pavlovskis 
pelnė 27 taškus, M.Urbutis -21, 
G.Povilauskas – 19. Šis krepši-
ninkas atkovojo ir 15 kamuolių. 
Anykščių „KKSC-Volupis“ yra 
iškovojęs 13 pergalių, patyręs 
17 pralaimėjimų ir RKL užima 
9-ąją vietą. 

Slidinėjimas I. Anykštėnai 
biatlonininkai, Lietuvos šau-
lių sąjungos nariai, dalyvavo 
Ignalinoje vykusių Pabaltijo 
kariūnų žaidynių slidinėji-
mo varžybose. K.Vitkūnaitė 
tapo šių varžybų nugalėtoja, 
L.Banys užėmė 5-ąją vietą, o 
V.Jakniūnas buvo 9-as. 

Slidinėjimas II. Lietuvos sly-
dinėjimo sprinto komandinėse 
varžybose kovojo Anykščių bi-
atlonininkų ir slidininkų poros. 
Biatlonininkai K.Vitkūnaitė ir 
D.Jankauskaitė užėmė 3-ąją 
vietą, V.Jakniūnas ir L.Banys 
finišavo 9-ieji. Slidininkai 
L.Jakeliūnas ir J.Drūsys tapo 
čempionais, Ą.Bąjoravičius ir 
M.Rindzevičius finišavo 3-ieji, 
o S.Adamonytė ir F.Repečkaitė 
buvo 4-os.

Slidinėjimas III. Ignali-
noje, olimpinės čempionės 
V.Vencienės taurės slidinėjimo 
varžybose L.Jakeliūnas laimė-
jo pagrindinę taurę, J.Drūsys 
finišavo 3-as. Jaunių varžy-
bas laimėjo Ą.Bajoravičius, 
o S.Adamonytė užėmė 2-ąją 
vietą. 

Taurė. Londone startavo 
A.Sabonio taurės turnyro A, 
B ir C grupių kovos, kuriose 
grūmėsi Londone įsikūrusios 
ekipos. „Anykščiai BC“ eki-
pa susigrūmė su „Lithuanian 
BC“ komanda. Intriga rungty-
nėse laikėsi du kėlinukus, po 
kurių „Anykščių BC“ persvara 
siekė vos vieną tašką (38:37). 
Trečiojo ketvirčio pabaigoje 
komandas skyrė trylika taškų 
(61:48), o dar po penkių mi-
nučių „Anykščių BC“ pranašu-
mas tapo triuškinamas (74:53). 
Galutinis rezultatas – 83:65 
„Anykščių BC“ ekipos naudai. 
„Anykščiai BC“: Tadas Bagdo-
nas (18 atk.kam.) 21, Evaldas 
Virbalas (9 rez.perd.) 16, Regi-
mantas Alekna 13.

Vieniems skandalas, o kitiems – reklama
si, kas čia keisto, juk reklaminių 
šiukšlių atsiunčiama begalės. 
Tačiau, šiame laiške buvo galima 
įžvelgti ir anykštėnišką atspalvį. 
Laiško pavadinimas netiesiogiai 

galėjo rodyti į merų rinkimų 
skandalus, kurių vienas kilo apie 
Anykščių merą konservatorių 
Sigutį Obelevičių ir nuskambėjo 
per visą šalį: „SKANDALIN-

GOS kainos! NUOLAIDŲ KO-
DAS – MERAS 2015“, - skelbė 
reklama. 

Be abejo, to rinkimų reklama 
nepavadinsi, bet apie kurį kan-
didatą į merus gavęs tokį laišką 
pirmiausia pagalvoja rajono įvy-
kius sekantis anykštėnas? 

Madona palygino Europą 
su nacistine Vokietija

Kalbėdama Prancūzijos radijo 
stočiai “Europe 1”, atlikėja Mado-
na (Madonna) kritikavo tolerancijos 
trūkumą Europoje ir ją lygino su na-
cistine Vokietija, praneša “The Guar-
dian”.

Atlikėja mano, kad Prancūzijoje ir 
kitose Europos šalyse tvyrančias anti-
semitines nuotaikas galima palyginti 
su fašistinės Vokietijos atmosfera. 56-
erių metų dainininkė tikino, kad situ-
acija tapo nevaldoma ir baisi. Ji stebė-
josi, kodėl Prancūzija nebesistengia 
džiaugtis įvairove ir gerbti laisvės.

“Kadaise tai buvo šalis, kuriose 
laukiami visi, kur skatinama bet ko-
kios rūšies ar formos laisvė - meninės 
laisvės išraiška. Dabar visai tai din-
go”, - komentavo atlikėja.

Panašią nuomonę Madona dėstė 
dar 2012 metais. Tąkart ji pasmerkė 
ksenofobiją ir kraštutinių dešiniųjų 
partijų populiarumą Europoje. Mote-
ris sulaukė labai daug kritikos iš Pran-
cūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderės 
Marin Le Pen (Marine Le Pen) ir jos 
vadovaujamo Nacionalinio fronto 
partijos, kurią atlikėja pavadino “fa-
šistine”.

1000 metų senumo vienuolio
mumija rasta statuloje

Atskleista auksinės sėdinčio Budos 
skulptūros, pavogtos iš šventyklos 
Kinijoje ir parduotos Nyderlanduose, 
paslaptis. Jos viduje rasta 1000 metų 
senumo vienuolio mumija, praneša 
CNN.

Mumija buvo atrasta visiškai at-
sitiktinai, kai statulą įsigijęs vyras ją 
atnešė restauruoti į muziejų Nyder-
landuose. Ekspertų komanda nuske-
navo meno kūrinį ir išsiaiškino, kad 
viduje slėpėsi mumifikuoto vienuolio 
kūnas. Mokslininkai rado ir popie-
riaus skiaučių, primargintų kiniškais 
hieroglifais.

Iš šių užrašų buvo išsiaiškinta, kad 
tai - budistų vienuolio palaikai. Gyve-
nimą jis buvo paskyręs meditavimui 
ir savo kūno ruošimui pomirtiniam 
gyvenimui. Ši praktika prieš tūkstantį 
metų buvo plačiai paplitusi Japoni-
joje, Tailande ir Kinijoje. Tokį kelią 
pasirinkę žmonės valgydavo specialų 
maistą ir gerdavo nuodingą arbatą, 
kad kūnas būtų prisisunkęs nuodų ir 
po mirties juo nesimaitintų lervos. 
Keli vienuoliai, kuriems pavyko pa-
siekti savo tikslą, buvo itin gerbiami.

Tyrėjai mano, kad ši vienuolio 

mumija pirmuosius 200 metų buvo 
eksponuojama ir garbinama budistų 
šventykloje Kinijoje. Keturioliktame 
amžiuje palaikus įdėjo į skulptūros 
vidų. Kol kas bandoma išsiaiškinti, iš 
kurios konkrečios Kinijos vietos kilęs 
mumifikuotas vienuolis.

Šiuo metu eksponatą galima pama-
tyti Budapešte, o gegužės mėnesį jis 
keliaus į muziejų Liuksemburge.

Benamis gavo išskirtinę 
vietą Vatikano kapinėse

Benamis buvo palaidotas išskirti-
nėse Teutonų kapinėse Vatikane - tai 
dar vienas popiežiaus Pranciškaus 
būdų parodyti, kad visuomenė priva-
lo rūpintis silpniausiais, skelbia “The 
Guardian”,

Benamis belgas Vilis (Willie) iki 
pat mirties gyveno šalia Šv. Petro 
aikštės. Žiemą jis mirė ir buvo pa-
laidotas kapinėse, kurios rezervuotos 
vyresniesiems Vokietijos dvasinin-
kams. Šios iniciatyvos ėmėsi ir finan-
savo viena vokiečių šeima.

Kalbėdamas apie šį atvejį popie-
žius akcentavo teisių gynimą, skurs-
tančiųjų garbę bei žmonių gerovę. Iš 
Argentinos kilusio pontifiko prašy-
mu anksčiau netoli Šv. Petro aikštės 
viešuosiuose tualetuose buvo įrengti 
dušai. Gruodį švęsdamas savo gim-
tadienį, popiežius dalijo miegmaišius 
benamiams visoje Romoje.

-ELTA

Želė tortas „Gaivusis“

Ingredientai:
1 valgomasis šaukštas želatinos,
500 gramų grietinės,
2 valgomieji šaukštai cukraus,
2 valgomieji šaukštai želatinos,
300 gramų braškių,
150 gramų vyšnių,
Pirmas sluoksnis:
350 gramų braškių, trintų su cu-

krumi,
Antras sluoksnis:
300 gramų sausainių.

Gaminimo eiga:
Želatiną užmerkti šaltame van-

denyje atskiruose dubenėliuose 
ir palaikykite apie 30 minučių. 
Paimti dubenėlį su vienu šaukštu 
išbrinkintos želatinos ir ištirpinti 
įstačius į karštą vandenį. Supilti į 
sutrintas braškes, išmaišyti ir su-
pilti į dubenį, kuriame tortas stings 
(geriau dubenį iškloti maistine plė-
vele, kad vėliaun būtų paprasčiau 
jį išimti). Padėti šaltai.

Kai pradeda stingti pirmas 
sluoksnis, galima ruošti antrąjį. 
Išplakti grietinę su cukrumi (gali-
ma jo dėti ir daugiau). Želatiną (su 
dviem šaukštais) taip pat ištirpinti 
įstačius į karštą vandenį. Ištirpintą 
želatiną ,maišant, supilti į išplaktą 
grietinę. Į dubenį, ant pirmojo želė 
sluoksnio, suberti trupintus sau-
sainius, nuplautas uogas (jei jos 
šaldytos, tuomet gerai nuvarvinti) 
ir užpilti grietinės mase. Šaldytuve 
palaikyti apie 5 val. 


