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Mažiau. Šiais mokslo metais
Anykščių rajono mokyklose pradinukų iš viso turėtų būti 640, o abiturientų – 198. Praėjusį rugsėjį pradinukų iš
viso buvo 700, o dvyliktokų – 208.
Pelnas. Generalinė miškų urėdija skelbia, kad per pirmąjį šių metų
pusmetį šalies urėdijos bendrai gavo
2,0115 milijono eurų grynąjį pelną.
Anykščių miškų urėdijos grynasis
pelnas per pirmąjį šių metų pusmetį
buvo 65, 519 tūkstančio eurų.

Gidais tampa net signatarai
Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių meras: „Ekonomikos
kaip nėra, taip nėra, darbo vietų, kaip tragiškai trūksta, taip
trūksta, žmonės, kaip bėga,
taip bėga arba į didžiuosius
miestus, arba į
užsienius. “

Anykštėnai
piktinosi praradę
prigimtinę
teisę bilietus
gauti pigiau
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Po miesto ženklo sukūrimo – tūkstančiai
robertas.a@anyksta.lt
reprezentacinėms prekėms
Robertas Aleksiejūnas

Šios kadencijos rajono valdantieji daug dėmesio skiria reprezentacinėms reikmėms. Vien reprezentacinių prekių su Anykščių miesto ženklu įsigijimui iš rajono biudžeto sumokėta 6 789 eurai. Paslaugą įsigyti reprezentacines prekes savivaldybė pirko iš UAB „Echo stamp“.

Greitis. Rugpjūčio 19 – 20 dienomis naudodami tarnybinį automobilį
be skiriamųjų policijos ženklų policijos pareigūnai vykdė pravažiuojančių
automobilių automatinę greičio kontrolę. Anykščių rajone nustatyti 355
greičio viršijimo atvejai, iš jų net 147
– Kavarsko seniūnijos Zaviesiškio
kaimo teritorijoje.
Kontrolė. Rugpjūčio 19-21 dienomis Anykščių policijos pareigūnai
vykdė priemones, skirtas transporto
priemonių vairuotojų neblaivumo ir
apsvaigimo nuo narkotinių medžiagų
tikrinimui. Patikrinus 94 vairuotojus,
nustatyti 2 neblaivūs vairuotojai.
Darbas. Darbuotojų ieško ir pati
Utenos teritorinė darbo birža. Įstaigai
Anykščiuose reikalingas psichologas.
Psichologą Darbo biržos Anykščių
skyrius priims 10 mėnesių piui, kuomet bus vykdomas projektas „Atrask
save“.
Konkursas. Šiemet pirmą kartą
Lietuvoje rengiamame konkurse į
metų medžio vardą pretenduoja 12
medžių, dauguma jų – ąžuolai.Į antrąjį konkurso etapą pateko ir Anykščių
rajone augantis Elmės šešiakamienis
ąžuolas. Lietuvos metų medį rinks
visuomenė, nuo rugsėjo 5-osios iki
spalio 10-osios balsuodama elektroninėje erdvėje. Lietuvos metų medis
bus paskelbtas spalio 17 dieną.

Savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai ir turizmui Audronė
Pajarskienė sakė, kad savivaldybei
labai svarbu pakeisti savo įvaizdžio aplinką.

Anykščių rajono savivaldybė stengiasi, kad reprezentacinėmis prekėmis būtų aprūpinti rajono
Tarybos nariai, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, biudžetinių įstaigų
vadovai, nes su šiais daiktais jie esą geriausiai pristato Anykščius.
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Rukiškį garsina oreivystės rekordas ir čigonai
Pusiaukelėje tarp Anykščių ir Panevėžio įsikūręs Rukiškio kaimas vakariniu pakraščiu prisiglaudęs prie Juostos upelės priklauso
Troškūnų seniūnijai, iki kurios centro 13 kilometrų. Kaime nėra nei
parduotuvės, nei bibliotekos ar kitos didesniam kaimui būdingos
infrastruktūros, tačiau kaimiečiai dėl to nesisieloja, nes puikus susisiekimas su Panevėžiu ir Anykščiais. Kaime ūkininkauja du broliai Alvydas ir Saulius Vilkai. Pasak seniūno pavaduotojos Ginos
Petraškienės, kaime gyvenamąją vietą deklaruoja 41 gyventojas.

Kliūtys. Ir toliau stringa Medžių
lajų tako neįgaliųjų keltuvų darbas.
Socialiniame tinkle „Facebook“ rugpjūčio 20 dieną paskelbta, kad keltuvai neveikia dėl techninių kliūčių.
Neįgaliųjų keltuvai ėmė strigti vos
atidarius Medžių lajų taką. Techninių
problemų dėl jų darbo kyla nuolat.

Svogūnų derlių doroja Zofija Jablonskienė ir Juzefa Preidienė.

5 psl.

KONKREČIAI

2016 m. rugpjūčio 23 d.

Didės pieno supirkimo kaina
Per šių metų birželio ir liepos mėnesius Lietuvoje stabilizavosi
pieno supirkimo kaina, o per ateinančius du mėnesius tikimasi didesnio jos augimo. Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais prognozuojama vidutinė pieno supirkimo kaina augs, palyginti su ankstesniais
mėnesiais, tačiau ji bus vis dar mažesnė, palyginti su atitinkamais
2015 metų laikotarpiais.
„Norint pasivyti tuos laikus, kai
iš tikrųjų buvo verta laikyti karves,
į viršų dar reikia palypėti kitą tiek.
Kai kainos krinta, tai krinta pakopomis, o kai kyla – tai labai mažais žingsneliais. Reikia džiaugtis,
kad tos pieno kainos stabilizuojasi.
Neaišku, kokiam laikui, nors reikia
tikėti, kad ilgesniam, nes dabar labai nemažai išparduodama laiko-

mų karvių Lietuvoje, tiek ir visame
pasaulyje mažėja melžiamų karvių
skaičius, o poreikis pieno produktams lyg ir nekinta. Norėčiau tikėti,
kad pienas vis dar bus vertas pieno,
o ne mineralinio vandens kainos”, „Anykštai” sakė kooperatinės bendrovės „Žalioji lanka” direktorė
Nijolė Barkauskienė.
Anot N.Barkauskienės, rugpjū-

tį kooperatinė bendrovė „Žalioji
lanka“ už superkamo pieno litrą
mokėjo šiek tiek daugiau nei 10
centų. Tikslios pieno supirkimo
kainos pašnekovė įvardinti nenorėjo.
Pieno perteklius ir pieno produktų žemos paklausos problema laikoma svarbiausia kaltininke dėl katastrofiškai mažų pieno supirkimo
kainų visame pasaulyje. Tikimasi,
kad pieno žaliavos pertekliaus problemą iš dalies padės spręsti netrukus startuosianti 150 mln. eurų dydžio Europos Sąjungos priemonė,
skirta skatinti ūkininkus mažinti
pieno gamybą ir stabilizuoti pieno
supirkimo kainą.

Traukinukas buvo likęsDaiva
tikGOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt
su vienu vagonu
„Anykštą“ pasiekė žinią, kad vos prieš mėnesį Anykščių turizmo
informacijos centro (TIC) įsigytas traukinukas kelias dienas turistus
nuo Dainuvos slėnio iki Lajų tako ir atgal vežiojo vienu vagonu.
Paklausus Anykščių TIC direktorė Vilandos Reikalienės, kas gi
nutiko traukinukui, vadovė kalbėjo: „Kadangi žmonių srautai, va-

žiuojančių traukinuku, tikrai yra
dideli, vienam vagonui tiesiog prireikė einamojo remonto. Kadangi
taip nutiko užpraeitą sekmadienį,

kuomet atlikti remonto darbų nebuvo galimybių, tad pusantros dienos traukinukas žmones vežioju
vienu vagonu. Problema greitai
buvo išspęsta ir dabar traukinukas
dirba visu pajėgumu“.
Praėjusį savaitgalį gamtą džiugino ypač turizmui palankiais orais,

Didysis meistras susitiko su
jaunaisiais dailininkais

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Lėšos. Skaičiuojama, kad pernai šalies savivaldybės sutaupė
125 mln. eurų socialinės paramos lėšų, tačiau sutaupytos lėšos
panaudojamos ne pagal paskirtį.
Nepasiturintiems šalies gyventojams skirtos valstybės lėšos turi
realiai pasiekti žmones, o ne lopyti savivaldybių biudžetus, todėl Prezidentė Dalia Grybauskaitė siekia užtikrinti, kad sutaupyti
socialinei paramai skirti pinigai
pirmiausia būtų panaudojami
atskirčiai ir skurdui mažinti, gyvybiškai būtinoms socialinėms
paslaugoms plėsti.

Nijolė Barkauskienė viliasi,
kad pienas bus vertesnis už
vandenį...
tad, pasak V. Reikalienės, visi reisai buvo pilni žmonių. „Pastebėjome, kad traukinukas tapo ne tik
patogia susisiekimo priemone iki
Lajų tako, bet ir dar viena pramoga – ypač vaikams“ – „Anykštai“
sakė V. Reikalienė.
Priminsime, kad bilieto kaina į
vieną pusę yra 1 euras.
Anykščių (TIC) naudotą traukinuką už 38 500 eurų įsigijo Bulgarijoje. Anykštėnams jis pirmą kartą
pristatytas liepos mėnesį vykusios
miesto šventės metu.

Raimondas GUOBIS

Jau beveik devynių dešimčių gyvenimo metų patirtimi turtingas
tautodailininkas Stanislovas Karanauskas visuomet kažkuo besidomintis, nuolat ką nors naujo, ypatingo surandantis, kadaise buvo
ypač susidomėjęs įstabiaisiais Aukštaitijos piliakalniais. Daugybę
jų nupiešė tokių, kokius matė, ant daugybės dar ir pilis „pastatė“.
Jo paveikslų - piliakalnių, tėviškės vaizdų bei vizijų paroda praėjusio penktadienio pavakarę atverta Svėdasų meno galerijoje.

Džiaugsmingai susitiko: Svėdasų gimnazijos dailės mokytoja
Kristina Striukienė, meistras Stasys Karanauskas ir augantis
svėdasietiškos dailės talentas Kotryna Švelnytė.

Mieli anykštėnai,

Prisimindami reikšmingą Juodojo kaspino ir Baltijos
kelio dieną, išlaikykime stiprų bendrumo jausmą. Te
vienija mus visus laisvė!
Lietuvos Respublikos Seimo narys Sergejus Jovaiša

temidė
Chuliganas. 2016-08-20 apie
20.40 val., Pasvalio rajono gyventojas, gimęs 1978 m., Anykš-

čių seniūnijoje daužė daugiabučio
namo laiptinės durų stiklus.
Smurtas. 2016-08-21 apie 21.30
val., Anykščiuose, Ramybės gatvė-

spektras

Šaltinių kaime netoli Svėdasų
augęs Stanislovas Karanauskas
nuo mažens domėjosi krašto praeitimi. Legendų, pasakų prisiklausęs dar ir kalnus, akmenis,
pilkapius senovės laikus menančius, plačiose apylinkėse lankė.
Ir šitie „senovės padarai“ didžią
vaizduotę žadino. Senolių pasakojimai, perskaitytos knygose
istorijos bei pasakos į jauną sąmonę smelkėsi. Kuomet pradėjo piešti, pačias nuostabiausias
vietas ir didžiausius patyrimus ir
išgyvenimus nuostabiausiais paveikslais išreiškė. Tuoj po 1960 ųjų ypač domėjosi piliakalniais ir
juos piešė, ant tų kalnų brangiausių pilis „statė“, pilėnus darbuose
ir žygiuose įamžino.
„Įdomu buvo visus tuos kalnus
apžiūrėti, į juos kopti, jų dvasią
nemirtingą, dvasią amžinąją pajusti...“ - taupiai šypsodamasis
sakė S. Karanauskas. Kai kurie
kalnai jau tuomet buvo medžiais,
krūmokšniais apaugę. Iki šiol
prisimena, kaip į Vozgėlių piliakalnį kopė, kaip jo iškilumus krūmynuose surado, o po to jo kontūrą sugavęs dar ir pilį surentė,
puikų paveikslą nupiešė. Nebuvo
jis pats tikriausias pilių rekonstruktorius - buvo matęs senųjų
dailininkų iliustracijose nupieštų

viduramžių pilių, medinių įtvirtinimų, dar ir savo fantazijos lakios
pridėjo. Gaila, bet prie Šaltinių,
prie Svėdasų piliakalnių nebuvo,
tad teko piešti istorinius kalnus
daugiausiai Utenos apylinkėse,
sukūrė keliolikos nuostabių paveikslų ciklą. Pilys gi tokios, kad
ir Vorutos pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio statytojams būtų
ko pasimokyti.
Tuo pat metu galerijoje buvo
atverta dar viena paroda – birželyje Kunigiškiuose vykusios
jaunimo stovyklos, dailininkui
Kajetonui Sklėriui atminti, „derlius“ - dešimt spalvingų, pastele ant drobės pieštų paveikslų.
Prisiminta nuostabioji stovykla,
kurioje buvo ne tik piešiama, bet
ir susipažinta su krašto įdomybėmis, bičiuliškai gyventa. Dešimt šviesių darbų, kuriais ypač
džiaugėsi stovyklėlės vadovė,
dailės mokytoja Kristina Striukienė, džiaugėsi jaunųjų sėkme,
gerai įvertino ir Anykščių dailės
mokyklos direktorius Arūnas Vilkončius. Jis įdomiai papasakojo
apie nuo pat septynių brolių miegančiųjų skaidriojoje istorijos
spintoje eksponuotus senus barometrus ir vienu jų naudodamasis
nustatė (tai jau pasitvirtino), kad
kelias dienas turėtų nelyti...

je, namuose, vyriškis, gimęs 1974
m., naudojo fizinį smurtą sugyventinės, gimusios 1980 m., atžvilgiu.
Pažeidėjas. 2016-08-21 apie

12.45 val., Levaniškyje esančioje
parduotuvėje, Panevėžio gyventojas, gimęs 1977 m., pažeidė
viešąją tvarką.

Įvaikinimas. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė Seimui teiks įstatymo pataisas, kuriomis siekiama
supaprastinti įvaikinimo procesą.
Pataisos, kuriomis siūloma trumpinti įvaikinimo terminus, išplėsti
galinčių įvaikinti asmenų ratą ir
mažinti jiems tenkančią biurokratinę naštą bei užtikrinti globojamų
ir įvaikinamų vaikų saugumą, teikiamos siekiant tikslo – „Lietuva
ve vaikų globos namų“. Pasak
Prezidentės vyriausiosios patarėjos ekonominiais ir socialinės
politikos klausimais Linos Antanavičienės, pataisomis siekiama ir
toliau skatinti įvaikinimą ir vaikų
globą šeimoje, t.y. reorganizuojant institucijas, kur šiuo metu
auga tūkstančiai vaikų.
Viešumas. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė inicijuoja įstatymo pataisas, kuriomis įteisinama
vieša atskaitomybė ir politikų
labdaros ir paramos fondams.
Taip siekiama, kad fondai nebūtų
priedanga politinei korupcijai ir
paslėptai politinei reklamai. Pasak Prezidentės vyriausiojo patarėjo vidaus politikai Mindaugo
Lingės, šiuo metu politikai neretai veikia per savo vardo fondus,
tačiau šių fondų veikla nėra atskaitinga visuomenei, ataskaitos
neprieinamos ir neviešinamos.
Susitikimas. Antradienį Baltijos šalių vadovai Rygoje susitiks
su Jungtinių Valstijų (JAV) viceprezidentu. Ypatingas dėmesys
susitikimo metu bus skiriamas
saugumo klausimams, informavo
Prezidentės Dalios Grybauskaitės spaudos tarnyba. Taip pat bus
aptarta, kokiomis priemonėmis ir
forma JAV galėtų prisidėti atremiant Baltijos šalims kylančias
grėsmes, teigiama pranešime
spaudai. Rygoje ketinama priimti
bendrą Lietuvos, Latvijos, Estijos ir JAV politinę deklaraciją,
kurioje pabrėžiama šių valstybių
strateginės partnerystės svarba
užtikrinant regiono, NATO ir
globalųjį saugumą.
Elektrinė. Rygoje vykstančiame NB8 parlamentų pirmininkų
susitikime aptarti aktualūs regioninio bendradarbiavimo, tolimesnės politinės ir ekonominės
integracijos gilinimo klausimai.
Atskiras dėmesys skirtas naujiems iššūkiams Baltijos regione, taip pat svarstyti energetinio
saugumo, atsparumo hibridinėms
ir kibernetinėms grėsmėms klausimai. Seimo Pirmininkė Loreta
Graužinienė, pristatydama regiono energetinio saugumo vystymo
perspektyvas, ypatingą dėmesį
atkreipė į visam regionui kylančią grėsmę dėl Astravo AE statybų, kurios vykdomos nesilaikant
saugumo reikalavimų, pažeidžiant tarptautinės konvencijas.

KOMENTARAI
IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
Perka. Pirmadienį Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir
Vokietijos ir Nyderlandų koncerno ARTEC vadovai pasirašė sutartį dėl pėstininkų kovos mašinų
„Boxer“ pardavimo Lietuvai. Lietuva iš Vokietijos ir Nyderlandų
koncerno ARTEC per penkerius
metus už 385, 6 mln. eurų iš viso
pirks 88 „Boxer“ šarvuočius: 84
iš jų bus skirti kovinėms užduotims vykdyti, 4 - vadovaujančiam personalui. Šarvuočiais bus
aprūpinti du „Geležinio vilko“
brigados batalionai: Rukloje įsikūręs - Algirdo mechanizuotasis,
ir Alytuje - Birutės ulonų, kurie
sudaro nacionalinį greitojo reagavimo pajėgų pagrindą. Mašinos, išlaikant sąsajas su Lietuvos
istorija ir Lietuvos kariuomenės
tradicijomis, bus vadinamos ne
„Boxer“, o pėstininkų kovos mašina „Vilkas“.
Užuojauta. Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite pareiškė gilią užuojautą
Turkijos Prezidentui Redžepui
Tajipui Erdoganui dėl Gaziantepo mieste įvykdyto teroro akto,
nusinešusio dešimtis nekaltų gyvybių. „Griežtai smerkiame tokį
žiaurų ir nepateisinamą išpuolį.
Šią sunkią valandą aukų artimiesiems ir visiems Turkijos žmonėms linkime stiprybės bei susiklausymo“, - rašoma Prezidentės
užuojautoje.
Kainos. Per šių metų birželio ir liepos mėnesius Lietuvoje
stabilizavosi pieno supirkimo
kaina, o per ateinančius du mėnesius tikimasi ją didėsiant. Pasak
Lietuvos pienininkų asociacijos
„Pieno centras“ direktoriaus Egidijaus Simonio, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais prognozuojama
vidutinė pieno supirkimo kaina
augs, palyginti su ankstesniais
mėnesiais, tačiau ji bus vis dar
mažesnė, palyginti su atitinkamais 2015 metų laikotarpiais.
Mugė. Rugpjūčio 24-28 dienomis Pekine vyks 23-ioji Tarptautinė Pekino knygų mugė (BIBF),
Kinijos sostinėje organizuojama
nuo 1986 m. Tarptautiniame parodų centre mugė užims 78 600
kv.m. - šešias parodų sales, skirtas
Kinijos leidėjams ir rašytojams,
valstybėms - garbės viešnioms,
skaitmeniniams leidiniams, bibliotekoms, vaikų literatūrai ir
edukacijai, užsienio leidėjams,
gyvenimo būdo leidiniams. Šių
metų valstybės - garbės viešnios
titulą dalinsis net 16 Rytų ir Centrinės Europos valstybių (tarp jų ir Lietuva). Joms skirtas atskiras
1200 kv. m. paviljonas.
Aukos. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, didžiąją dalį
šeštadienio išpuolio Turkijos
Gaziantepo mieste aukų sudaro
vaikai. Naujausiais duomenimis,
kurdų vestuvių metu nugriaudėjęs sprogimas nusinešė 54 žmonių gyvybes. 29 išpuolio aukos
jaunesni nei 18 metų amžiaus.
Vieno pareigūno teigimu, 22 žuvusiems vaikams buvo mažiau
nei 14 metų. Išpuolį įvykdė taip
pat vaikas, kuris, šalies prezidento Redžepo Tajipo Erdogano
teigimu, gali būti nuo 12 iki 14
metų amžiaus.

Parengta pagal
BNS informaciją
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Gidais tampa net signatarai
Prieš keletą metų tuometinis Anykščių rajono meras Sigutis
Obelevičius iškėlė idėją, kad Anykščiuose galėtų atsirasti interaktyvus, pramoginis pasakų parkas, savotiškas „disneilendas“. Tačiau „Anykštos“ kalbintas S.Obelevičius teigia, kad šansų įkurti
parką nėra daug, nes idėjos įgyvendinimui reikia labai turtingų
investuotojų.
„Anykšta“ klausė – ar rajono valdžia turėtų imtis aktyvių veiksmų ieškodama galimybių įkurti pasakų parką Anykščiuose?

Gyvenimas ir
taip pasaka...

Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių meras:
- Ypatingai šia tema nesidomėjau, bet galiu pasakyti. Rajono
valdžia, prisimenant ją dar nuo
gerokai ankstesnių laikų, kai konservatoriai buvo itin įtakingi ir
nenugriaunami, tai nieko kito neveikė, kaip kūrė pasakas Anykščių
rajone. Nežinau, ar būtina visas
jų pasakas sukelti į vieną vietą.
Ekonomikos kaip nėra, taip nėra,
darbo vietų, kaip tragiškai trūksta,
taip trūksta, žmonės, kaip bėga,
taip bėga arba į didžiuosius miestus, arba į užsienius. Tad visas rajonas paverstas pasaka, ar būtina

savaitgalio diskusija

atskirus fragmentus sukelti į pačius
Anykščius?

Būtų buvęs
kitas etapas

Donatas
KRIKŠTAPONIS,
Anykščių rajono tarybos narys:
- Ši idėja iš tiesų buvo svarstoma
mūsų valdymo laikais. Ji yra žavi
ir patraukli, sveikintina, žinoma,
įgyvendinimui reikia daug lėšų, tačiau, manau, atsipirktų. Jau dabar
sukurta infrastruktūra ir parką būtų
galima daryti kažkur, pavyzdžiui,
Puntuko ir Lajų tako link. Reikia
ieškoti investuotojų. Juo labiau,
kad dabar turime Anykščių ambasadorius, bendraujame su Ukraina,

Taikytų į antrą
vietą
Jonas ŠIMĖNAS, signataras:

Bus geras, balsuos už visus...

Iki Seimo rinkimų liko mažiau, nei du mėnesiai. Aiškūs visi Anykščių – Panevėžio rinkiminėje apygardoje kandidatuojantys vienmandatininkai. Dėl rinkėjų palankumo kovos: Lukas Pakeltis, Henrikas
Mackela, Greta Kildišienė, Auksė Kontrimienė, Sergejus Jovaiša,
Arūnas Liogė, Ričardas Sargūnas, Algirdas Gansiniauskas.
Internetiniame naujienų portale www.anyksta.lt lankytojus kvietėme išsakyti nuomonę, kaip, likus mažiau nei dviems mėnesiams
iki rinkimų, vertinate kandidatų galimybes? Ką šiuo metu laikote
rinkimų favoritais? Ar jau žinote, už ką balsuosite ir kodėl?
Z: „Mačiau tokį komentarą. Studentei - nemeluok. Padėjau suvesti
duomenis ir žinau rezultatus. Jovaiša net nepateko į pirmą trejetuką.
Aišku, jo atsilikimas 1,2 proc nuo
Sargūno nėra didelis, bet vieta tik
ketvirta. Būtų įdomu sužinoti, ar tikrai buvo atlikta apklausa“?
Patarėjas: „Niekada negalima
tikėti populistais. Lietuvos žmonės
šimtus kartų pasimokė dėl populistų, todėl taip buksuoja viskas. Lietuvoje yra dvi patikrintos vedančios
partijos, be abejo net jose pasitaiko
įvairių veikėjų. Tačiau bent jau nuosekliai dirbtų, jei pagalių nekaišiotų
įvairūs prisilipdytų partijėlių atstovėliai, kurie patenka per melavimą.
Ar reikia kažkokio baisaus įvykio,
tragedijos, kad žmonės praregėtų ir
susivoktų bendram darbui ir bendram siekiui dėl Anykščių ir dėl
visos Lietuvos gerovės“.
Jo, atsakymas į komentarą Patarėjas: „Kai žinai, kokioje duobėje
valstybė, tai tiesiog pasityčiojimas
balsuoti už kurią nors iš šitų dviejų
partijų“.
X-man: „Balsuoti reikia ne už
gimimo metus, įrašytus kandidato pase, ne už jo skambius, bet
tuščius pažadus. Visus tuos, kurie
žada kisieliaus upes ir meduolių
krantus, tokiu būdu įžūliai bandydami papulti prie „lovio“, reikia

tai gal iš tiesų atsirastų žmonių,
kurie norėtų idėją palaikyti. Idėjos
iš Anykščių išleisti nereikėtų, ji
perspektyvi.
Parko vieta gali būti įvairi, buvo
variantas, kad galėtų būti ten, kur
yra kvarco karjerai, bet tai jau detalės. Parkas būtų dar vienas patrauklus objektas Anykščių krašte.
Ar Lajų tako sėkmė nestiprintų
pasakų parko idėjos? Žinoma, juk
vienas kitą papildytų. Jau dabar,
kad aplankyti Anykščių lankytinus
objektus, reikia dviejų dienų. Su parku dviejų dienų jau būtų mažai. Tai
iš karto pajustų maitinimo įstaigos,
viešbučiai, kiti turistiniai objektai.
Žinoma, tada jau reiktų galvoti apie
rimtas automobilių stovėjimo aikšteles, tobulinti miesto infrastruktūrą,
nes net dabar išeiginėmis dienomis
ir vasaros sezono metu jaučiama kai
kurių objektų „apgultis“ ir kyla problemų su parkavimu. Šių problemų
tikrai atsirastų daugiau.
Kodėl nieko nebuvo padaryta
mums valdant? Mes dar turėjome
kitus projektus, reikėjo investuoti visas Europos Sąjungos skirtas
lėšas, o kitas etapas būtų buvęs
pasakų parko vietos parinkimas,
apytiksliai paskaičiavimai, kiek
kainuotų, kad investuotojas žinotų,
kokių lėšų reikia ir koks būtų atsiperkamumas.

viešai išjuokti ir statyti prie gėdos
stulpo. Negalima balsuoti už tuos,
kurie politinius balus uždirbinėja iš
vaiko ašarų, netekčių ir jų artimųjų
skausmo. Neleiskite net peržengti
penkių procentų barjero tiems, kurie deklaruoja skaidrumą ir viešumą, o patys elgiasi dviprasmiškai.
Būtina ir netgi privaloma nusisukti
nuo tų politikų, kurie savo populiarumą bando pelnyti „užsakomosios
tiesos“ straipsniais žiniasklaidoje.
Atminkite apaštalo Mato žodžius
ir saugokitės netikrų pranašų, kurie pas Jus ateina avies kailyje,
o jo viduje slepiasi godūs vilkai.
Balsuokite už patirtį, protą, žinias ir
vertybes“.
Tik: „Už Liogę arba už Gansiniauską. Daugiau nematau nei vieno
tinkamo ir kuris kažką galėtų daryti
ne dėl savęs, o dėl žmonių“.
Kaip už ką: „Aš tai balsuosiu už
Sergejų. Žinomas, veiklus, protingas, be to tikras anykštėnas“.
Pritariu: „Jokių gretų ir auksių.
Jokių šernų henrikų. Tik už savą.
Tik už Ričardą Sargūną. Koks džipas! Tiek investavo žmogus, kad atrodytų kaip valdžios vyras, ir dabar
neišrinkti tokio? Būtų didelis griekas. Reikėtų važiuoti spaviednės
bent į Dusetas“.
Aš: „Rinksiuos tarp Mackelos ir
Kildišienės“.

Anarchistas: „Balsuosiu už visus - būsiu geras“.
Po teisybei: „Kad nėra už ką
balsuoti. Pakeltis yra masiulinkas,
Auksė gal ir nieko, bet raudona ir
da svetima, išrinksim net nežinosi,
kur ieškoti, Ričardo džipą kaip ir
iš visų pusių apžiūrėjom, valstiečių dyva ...nu ką aš žinau... nu graži, seksuali, bet aš jau vedęs. Kas
lieka? Lapinas Jovaiša? Bet aš už
koncervus po Kubiliaus ir Landsbergio net ir pastatytas prieš šautuvą nebalsuosiu. Lieka nelabai doras
Liogė, seniūnas, apie kurį teismui
nepakanka duomenų, kad bendradarbiavo su KGB ir paksistų kandidatas, kaip kiškis netikėtai išlindęs
iš kopūstų praeitą savaitę. Taigi kol
kas aš tvirtai žinau, kad savo favorito rinkimuose neturiu“.
Jezusmarja: „Košmaras ne kandidatai“.
Balsuok, atsakymas į komentarą Jezusmarja: „O ko tikėjaisi,
kokia Lietuva, tokie ir kandidatai“.
Geras komentaras: „Atkreipėte
dėmesį? Tik atvyko Butkevičius į
olimpiadą, vien nesėkmės. Arkliai
baidosi, šuolininkė slysta, kanojos
neplaukia. Bet užtat Lietuvoje viskas pagerėjo. Ir oras pasitaisė. ir
darbai pajudėjo“.
Nebalsuosiu: „Turbūt sugadinsiu
biuletenį, nei vienu nepasitikiu, bet
nenoriu, kad kas mano vardu prabalsuotų“.
Aha, atsakymas į komentarą
Nebalsuosiu: „Teisingai. Geriau
nesitept nagų ir nerinkt kažkokių
neaiškių klipatų. Šitas sąrašiukas -

- Iš principo idėją palaikau. Žinote, kas dabar jau vyksta? Aš pats
jau kokias penkias žmonių grupes esu nukreipęs į Anykščius. Iš
įvairių Lietuvos kraštų – Kybartų,
Šakių, Gargždų ir panašiai. Tampu
savotišku gidu, nes, kai pažįstami žmonės važiuoja ir žino, kad
esu anykštėnas, tai klausia, kas ir
kaip. Juos besiųsdamas pats turiu
pažiūrėti, kokios problemos, kas
atnaujinta, kas ne, žodžiu – ką pasiūlyti. O pasiūlyti yra ką. Jei atsirastų dar vienas objektas, ypač
toks, kaip pasakų parkas, būtų tik
geriau. Juo labiau, kad ir Vorutos
pilies atstatymo idėja gyva ir ji
vyksta, tai iš tiesų traukos objektų
jau yra nemažai ir netikėtai Anykščiai vėl tampa Vasiukais, bet gerąja
prasme. Tačiau prioritetą atiduočiau Vorutos pilies pastatymui, nes
Anykščiai asocijuojasi su kultūra,
literatūra, istorija, o pasakų parkas
jau kito tipo, modernus projektas.
Aš į modernius dalykus žiūriu šiek
tiek atsargiai, bet, jei būtų pinigų,
dar vienas objektas, kuris taptų
traukos centru, būtų privalumas.
Anykščiai, vien Vorutos pilį pasistatę, įeitų į patraukliausių turistinių vietovių Lietuvos trejetuką, o
jei dar ir pasakų parką įkurtų, jau
vos ne į antrą vietą iškoptų.
-ANYKŠTA
jau esančių ir pribuvusių valdžioj
chebrytės kopija“.
Košmaras: „Nei vieno galinčio dirbti Lietuvai. Vien globalistų
eurobolšeikų pakalikai. Teks visus
išbraukt.
Rinkėjas: „Aš balsuosiu už žalius valstiečius. Tradicinės buvusios
valdžioje partijos jau išsisėmė, tegul gi ketverius metus pabando dėl
tautos gerovės padirbėti karbauskininkai- skverneliai. O jei rinktis iš
vienmandatininkų, tai lieka tik valstiečių kandidatė. Gaila, kad nekandidatuoja Baura, eitų su griausmu,
o dabar po valstiečių vėliava galima
prakišti ir beždžionę, o Kildišienė graži moteris“...
Sėkmės: „Graži puokštė. Nuo
visai nežinomų figūrų iki partijos
veikėjų, kuri kvepia korupcija.
Nuo seimūnų iki vietinės valdžios
atstovų, nuo ambicingojo ir aikštingojo iki visažinio... Ir atspėk
tu, žmogau, kuris mane atstovaus,
kuris ranką paduos, paklaus kaip
sekasi, gal padėti reikia ar pakovoti dėl tavęs neprošal... Iš visų
išvardintų kandidatų aš renkuosi
Jovaišą“.
Rita: „Reikia pripažinti, kad šį
kartą kandidatai yra labai silpni,
vien teistas Liogė ką reiškia. Valstietė importuota iš Panevėžio, visai
nežinoma socialdemokratė importuota iš Vilniaus, manau, kad jeigu
kandidatuotų Obelevičius ar Baura,
laimėtų pirmame ture. Dabar, matyt, į antrą ratą išeis Jovaiša ir Gansiniauskas“.
Na...: „Spėju, kad laimės Kontrimienė, o antrame ture susirungs su
Jovaiša“.

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Anykštėnai piktinosi praradę prigimtinę
teisę bilietus gauti pigiau
Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Praėjusią savaitę vyko 9 - asis dainuojamosios poezijos festivalis
„Purpurinis vakaras“. Tris dienas vykusiame festivalyje pasirodė
dešimtys žinomų Lietuvos dainuojamosios poezijos atlikėjų, dainavo
svečiai iš Airijos ir Ispanijos, vyko koncertai, pasakų skaitymai, parodos atidarymas, filmo pristatymas.
Tačiau anykštėnus piktino didelės festivalio bilietų kainos ir tai,
kad „Purpurinio vakaro“ organizatoriai ignoravo „prigimtines“
anykštėnų teises pigiau patekti į Dainuvos slėnyje vykstančius renginius.

Festivalininkus išjudino „Purpurinio vakaro“ svečiai: airis Denis MeLaughin ir danė Pia Nygaard.
Žavėjo dvynės iš Zarasų
Festivalis prasidėjo ketvirtadienio vakarą vyskupo ir poeto Antano
Baranausko skvere suskambus lietuviškoms ir ispaniškoms natoms.
„Baltos varnos“ (seserys dvynės
Milda ir Teresė Andrijauskaitės)
iš Zarasų scena dalijosi su temperamentingosiomis viešniomis iš
Ispanijos Maria Rozalen bei Rocio
Ramos. Pirmąkart festivalyje dalyvaujančios Maria ir Rocio žavėjosi
vaizdinga Anykščių gamta, sutiktais nuostabiais žmonėmis.
Eksponavo plakatus
Penktadienį Anykščių menų
inkubatoriuje – menų studijoje,
skambant Žilvino Ališausko gitaros akordams, atidaryta menininko
Mariaus Žalneravičiaus plakatų
paroda „NR. 2 MAGENTA“.
Įvairiems kultūros renginiams
originalius plakatus kuriančio grafikos dizainerio bagaže – per 40
šios tematikos darbų.
Susitiko su jaunais poetais
Anykščių rajono savivaldybės L.
ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje vyko poezijos valanda. Buvo
pristatyti jauni poetai. Šiemet poezijos scena dalijosi trise: 2012

m. Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus
premiją už pirmą savo poezijos
knygą „Povų ežeras“ laimėjęs Ernestas Noreika, klasikiniam poezijos rimui ištikimas 4 knygų autorius Vainius Bakas bei ką tik savo
pirmąjį poezijos rinkinį „Roma“
išleidęs Mantas Balakauskas.
Koncertavo bardas Gytis Ambrazevičius su grupe, pabaigoje atlikęs dainą: „Viskas buvo gražu. Ir
bus, kol būsim“.
Penktadienį pasistatyti mašiną
Dainų slėnyje buvo lengva
Penktadienio vakarą Dainų slėnyje vyko koncertas. Tiesa, matant
publikos gausą, galima daryti išvadą, jog roko muzikos aistruolių
Lietuvoje – gerokai daugiau, nei
vertinančių dainuojamąją poeziją.
Antrosios festivalio dienos koncerte žmonių susirinko 34 kartus
mažiau, nei liepos mėnesį vykusiame sunkiosios muzikos festivalyje ,,Velnio akmuo“. Mašinų
aikštutėje nekilo bėdų surasti vietą
stovėjimui, o ir eismą reguliavo
vos keli policijos patruliai. Žmonės, kaip ir įprasta „Purpurinio vakaro“ metu, tiesėse antklodes prie
scenos, nešėsi sulankstomas kėdutes, dalis sėdėjo ant slėnyje įrengtų
suoliukų.
Prieš prasidedant koncertui šalia

scenos įrengtuose ekranuose rodytos ištraukos iš bene garsiausio
bardų atstovo – Vytauto Kernagio
– koncertų. Susirinkusius žiūrovus
pasveikino Anykščių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius. Koncerto klausytojams vicemeras palinkėjo gero
vakaro ir džiaugėsi puikiu oru.
Koncertą pradėjo jaunieji dainuojamosios poezijos atstovai
– Ieva Adukevičiūtė, Liucija Vaicenavičiūtė, Kristijonas Ribaitis
ir kt. Visus festivalio muzikantus
keliais sakiniais pristatė vakaro
vedėjas Liutauras Palionis. Taip
pat, didžioji dalis atlikėjų savo
pasirodymus rinkosi pradėti romantiškomis maestro V. Kernagio
dainomis. O šiaip dainuojamosios
poezijos temos išsidėstė labai skirtingai, nuo: „A pinigų nebėra, o
mokesčiai dideli“ iki egzistencinių
klausimų apmąstymų.
Žiūrovai džiugiai sutiko ir jau
pažįstamus bardus: Vytautą V.
Landsbergį, Gytį Ambrazevičių,
Ievą Prūsaitę.
Žiūrovai pakilo šokti į sceną
įžengus energingiesiems „Kūjeliams“, bei „Baltojo Kiro“ ir
„Baltų varnų“ tandemams. Po vidurnakčio grojo aktorius Andrius
Kaniava su grupe „Origami“.
Tuo metu Anykščių koplyčioje
Antano A. Jonyno eiles skaitė aktorius Sigitas Jakubauskas.
Anykštėnams sekė pasakas
Šeštadienio dieną prie Anykščių
kultūros centro buvo sumontuota
scena. Muzikinę pasaką apie Vienaragį, elfus ir kitus paslaptingus
miškų gyventojus vaikams sekė
aktorius Giedrius Arbačiauskas.
Pasakų rytmetys virto pasakų popiete. Buvo klausomasi ir
Vytauto V. Landsbergio „Angelų
pasakų“, kurias vaidino aktoriai
Gediminas ir Ainis Storpirščiai,
tapę angelais Mykolu ir Gabrieliumi.
Buvo pristatytas „Sidabrine
gerve“ Lietuvos kino apdovanojimuose įvertintas jauno režisieriaus
Ernesto Jankausko trumpametražis filmas „Anglijos karalienė pagrobė mano tėvus“. E. Jankauskas
apie filmą kalbėjo glaustai: „Norėjau atitrūkti nuo realybės, sukurti
pasaką. Filme kalbama apie emigraciją, bet ši tema neužaštrinama, neprimetama jokia nuomonė.
Stengiausi į viską pažiūrėti vaiko
akimis“.

Gerbiamas seniūnaiti,
Leonai Martynai Leščiau,
Turtingas esat metų gausumu,
Garbingas esat tarp visų žmonių,
Ryžtingas būkit savo veržlumu,
Šlovingas būkit meilės dosnumu.
Už jūsų pavyzdį kaip reikia mums gyvent,
Gyvybės taurę leiskite pakelt.

80-ojo jubiliejaus proga sveikina
Kurklių seniūnija ir seniūnaičiai

Šeštadienio vakarą slėnyje
žiūrovų buvo daugiau
Šeštadienio vakarą Dainuvos slėnyje žiūrovų buvo kur kas daugiau
nei penktadienį. Paupyje įsikūrė
net ir nedidelis palapinių miestelis.
Šeštadienį koncertavo Juozas Erlickas, romansus atliko Larisa Kalpokaitė, bei Giedrius ir Agnė Arbačiauskai. Scenoje pasirodė aktorius
ir bardas Kostas Smoriginas bei
vienas bardų muzikos Lietuvoje
pradininkų Romas Naidzinavičius.
Į žodžių žaidimus žiūrovus traukė
Justas Tertelis, Bjelle, Ieva Narkutė. Sutemus sceną užtvindė temperamentingi airiškos, o netrukus ir
ispaniškos muzikos ritmai – juos
dovanojo airis Denis McLaughlin,
danė Pia Nygaard bei ketvirtadienį
pasirodžiusios viešnios iš Ispanijos
Maria Rozalen bei Rocio Ramos.
Ypač šiltai žiūrovai sutiko bardą
Domantą Razauską.
Neleido pirkti bilieto
vienai dienai
Festivalio dalyviai – jaunos šeimos su vaikais, vyresnio amžiaus

Po kelių metų pertraukos publikos džiaugsmui su klouno
nosim, kandaus humoro ir lyriškom dainom pasirodė kino
ir teatro aktorius, režisierius ir
muzikantas Kostas Smoriginas.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
poros, bei bohemiškai apsitaisę paaugliai. Dainų slėnyje buvo galima
įsigyti kavos, alaus, cukraus vatos,
arbatos.
Norint patekti į „Purpurinio vakaro“ koncertus bilietą už 20 eurų
buvo galima įsigyti ir internetu, ir
prie festivalio apsaugos palapinių.
Tiesa, vienos dienos bilietai – neparduoti, o nuolaidos anykštėnams
taip pat nebuvo taikomos, skirtingai
nei „Velnio akmenyje“. Dalyviai,
norėdami praeiti pro apsaugą, turėjo parodyti bilietą, kitaip, nei įprasta
didžiąjai daugumai festivalių – apyrankės čia nebuvo dalinamos.

balsai internete (anyksta.lt):
Ko norėt: „Meninykai skupūs“.
Absurdas: „Eini į vieną koncertą o moki kaip už tris. 20 eurų, tai 70 litų.
Už vieną vakarą labai daugoka. Organizatoriai tikrai labai gobšūs“.
Šudasmes: „O mes į Visagino Country važiuojam. Kaina žiauri Anykščiuos. 20 eurų už vakarą? Nesąmonė. Bus tuoj šitam festivaliui kaip Palangai. Geriau į Turkiją nuskrist. Ir pigiau, ir servisas greitesnis“.
Mindaugas: „Labai tie kultūrščikai dedas ubagais. Bet, kai pažiūri, kokios jų mašinos, graudulys sumažėja. Pritariu, kad 20 eurų už koncertą galėjo išleisti ne kiekvienas. Ypač skaudu mokiniams ir senjorams, tarp kurių
„Purpurinis vakaras“ turi daugiausiai gerbėjų. Šioms grupėms net neetiška
buvo netaikyti nuolaidos. Nesitikėjau, kad jautrūs žmonės  menininkai yra
tokie abejingi žmonių skurdui provincijoje, bet šitie žmonės nori paklausyti
muzikos, dainų. Tai galėtų būti jiems didelis vasaros džiaugsmas“.
Ugnė: „Eidavau į festivalį kasmet, bet šiais metais organizatoriai labai
nuliūdino. Kodėl panaikino vienos dienos bilietus? Tikrai per brangu mokėti
už vieną vakarą 20 eurų. Apsieis festivalis be manęs ir aš be jo...“
Mindaugui: „Reikėjo kreiptis į ponią Daivą, Mero patarėjo žmoną, ji
draugams kvietimus dalina. Gal būtumėt kvietimą gavęs...“
Anykštėnė: „Pasipiktinom tikrai, nuvažiavom ir grįžom, girdėjau moteris išvadino lobistais. Tas tiesa, mes Anykščiuose tikrai tiek neuždirbam, kad
galėtumėm lankyti tokius renginius. O dar norisi nueiti su vyru, gaila, bet
gal važiuokit koncertuot kitur, nebus taip pikta“.
Įdomu: „Kiek kažin savivaldybė šitam festivaliui euriukų sukišo? Norėčiau tikėti, kad mano pinigų šitiems skrūdžams nebuvo duota“.
visiems burzduliams: „Už valandos trukmės koncertą mokėt nuo kelių
iki keliolikos eurų visiems yra nebrangu, o dvidešimt eurų už 13 valandų ir
keliasdešimties atlikėjų pasirodymą jau brangu?? Niurzgliai esat ir tiek, be
jūsų ten tik geriau“.
Na žinai: „Turi būt kuoka trenktas ir da gerai kas 13 valandų lietuviškų
bardų klausytum“

Mamyte, tu išmokei mus žengti pirmąjį žingsnį, rūpestingai globodama mūsų trapiuosius
sparnus,
Tu pirma mums parodei saulės spindulį šiltą,
šypsena užkerėjai veidus mūsų.
Tu išmokei mus dirbti ir mylėti, skausmą ir
vargą dalintis perpus.
Tu pirmoji nušluostei mums ašarą, kai suklupom nužengę toli ir
parodei tiesiausią gyvenimo kelią, kuriuo einam dabar mes visi.

75-ojo jubiliejaus proga sveikiname mamą
Nadieždą ALKSNIENĘ, gyvenančią Kavarske.
Sveikina dukros Irena ir Svetlana, sūnus Saulius,
anūkai ir proanūkiai

pastogė
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Rukiškį garsina oreivystės
rekordas ir čigonai
gliją. Panevėžyje tai nėr ką veikt.
Darbo nėra“.
Panevėžyje gimusi ir užaugusi Z.
Jablonskienė teigė, kad didmiestis
jai nusibodęs ir atsikėlė gyventi į
kaimą. Rukiškyje jai patinka, ji čia
jaučiasi gerai.
Kartu su ja svogūnų derlių dorojo dar viena panevėžietė, kaimo
gyventojos Janinos Vilčinskienės
giminaitė Juzefa Preidienė. „Mano
dukra Vokietijoje - tikra ponia“, šypsodamasi sakė mažoje gryčiutėje Panevėžyje gyvenanti moteris,
ir pridūrė, kad dar viena jos dukra
dirba Panevėžio ligoninėje.
Kaip pastebėjo seniūno pavaduotoja G. Petraškienė, tarp gyvenamąją vietą Rukiškio kaime
deklaruojančių gyventojų čigonų
nėra.
Rukiškyje – oreivystės
rekordo žymė

Danutė Matušauskaitė sugrįžo į gimtinę ir augina 2 vaikučius.
(Atkelta iš 1 p.)
Dėl maro didelė skriauda
„Mano gimtinė štai ten, už Juostos, kuri krūmuose paskendusi, o
vandenyje dėlės visa, kas gyva,
puola. Už miškelio, Vidugirio kaime, - mosteli ranka vakarų kryptimi kaimo gyventojas Bronius Kilda. – 1973 - iaisiais su dar gyvais
tėvukais atsikėlėme čia, namus
pasistatėme. Čia gi buvo gyvenvietė, o ten vienkiemį melioracija
nušlavė, liko tik žemė ir miškas“.
Traktorininku dirbęs vyras 1979 –
aisiais vedė Raguvėlės tarybiniame
ūkyje dirbusią kupiškėnę Reginą.
Su ja nugyventi gražiausi metai...
Kol sveikatos turėjo, B. Kilda
dar dirbo pas ūkininką S. Vilką, tačiau dabar jau tenka ir pas daktarus
lankytis. Kadangi pusiaukelė, tai
jis, kaip ir kiti kaimiečiai, važiuoja
pas Panevėžio daktarus. B. Kildos
nedomina politika. Pasak jo, ten
tik pjautynės dėl valdžios ir nieko
gero, tad jis net balsuoti neisiąs.

Vaikus saugo nuo lekiančių
mašinų
Vienintelė kaimo gatvelė tuo pačiu Rukiškio pavadinimu sutampa
su asfaltuotu keliu Anykščiai – Panevėžys (Šiek tiek klaidina kelio
ženkle parašytas kaimo pavadinimas „Rūkiškis, tačiau, pasak seniūnės, teisingas kaimo pavadinimas
rašomas su u trumpąja - aut. past.).
Juo, dauguma nemažindamos greičio, skrieja mašinos – tikras siaubas kaime mažų vaikų turinčiom
šeimom, dar didesnis seneliam, kai
jiems miestiečiai atveža pavasarot
anūkus. Tokių sodybų kaime ne
viena. Antai šiame kaime gimusi ir
užaugusi, Juostininkų ir Raguvėlės
mokyklose mokslus krimtusi Danutė Matušauskaitė dabar gyvena
vieninteliame kaimo daugiabutyje,
kurio pirmame aukšte įsikūrę čigonai, ir pati augina du vaikučius.
Darius jau eis į ketvirtą klasę, važinės į Troškūnus, Neida - dar mažytė. Taigi, vaikučius reikia saugoti

nuo tų lekiančių mašinų.
D. Matušauskaitė mokėsi Kupiškyje, gyveno ir dirbo Panevėžyje,
tačiau gyvenimas taip susiklostė,
kad sugrįžo į gimtinę, su gyvenimo
draugu Žanu Pilka augina vaikučius, kiek išgali, dirba prie gyvulių pas ūkininką S. Vilką. Moteris
gyvulių nelaiko, žemės neturi, tad
džiaugiasi kaimynais, kurie leidžia
savose žemėse ką nors pasisodinti.

Prieš įvažiuojant į kaimą nuo
Troškūnų pusės, dėmesį atkreipia
didelis akmuo su viršukalnės formos geležiniu ženklu, žyminčiu,
kad virš Rukiškio kaimo buvo
pasiektas Lietuvos oreivystės rekordas. 2006 – ųjų lapkritį nuo
Šiaulių pakilę karšto oro balionu
pilotas Vytautas Samarinas ir į pačias aukščiausias pasaulio viršukalnes įkopęs, 1993 - iaisiais pirmasis lietuvis trispalvę iškėlęs virš
Everesto, alpinistas Vladas Vit-

Bronius Kilda sako, kad iki
rugpjūčio 30 dienos paskersti kiaules dėl afrikinio maro
jam labai didelė skriauda ir
nuostolis.
kauskas, skrido Utenos kryptimi ir
virš Rukiškio kaimo buvo pakilę į
10 064 metrų aukštį.
Virš kaimo jie skriejo apie 150
km per val. greičiu. Tai tuo metu
buvo skrydžio oro balionu greičio
rekordas.
Skrydyje atviroje oro baliono
kabinoje dideliame aukštyje labai
pravertė, beje, dabar Anykščiuose
gyvenančio, alpinisto V. Vitkausko
patirtis, įgyta kopiant į Everestą,
kurio aukštis 8 848 m. 10 – ies
kilometrų aukštyje praretėjusiame
ore svilino 40 – ies laipsnių šaltis.
Oreiviai kvėpavo deguonies kaukėmis.
-ANYKŠTA

Buvusioje pradinėje
šeimininkauja čigonai
Rukiškio kaime gyvena kelios
sėslios čigonų (romų) šeimos. Kaimiečiai su jais gerai sutaria, kartais
net vieni kitiems padeda darbuose.
„Septyni metai kaip čia gyvenam. Mano šeimoje 24 žmonės“
- sakė sename pradinės mokyklos
pastate gyvenanti Zofija Jablonskienė, tuojau pat patikslinusi, kad
kartu su ja gyvena vienuolika žmonių. - Su manim gyvena sūnūs. Dukros ir anūkai išvykę dirbti į An-

Prie kelio ganosi ūkininkų arkliai.

Akmuo pakelėje ženklina rekordinį oreivio ir alpinisto skrydžio
oro balionu aukščio rekordą, pasiektą virš Rukiškio kaimo.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Senajame pradinės mokyklos pastate gyvena čigonai.

tautos balsas
Savaitgaliais poilsiautojai ir turistai užplūsta Anykščių miesto centro
kavines, jose pavalgyti ar atsigerti

Kavinės nesirūpina reklama
kavos reikia laukti kelias valandas.
Tuo tarpu mieto pakraščiuose esančios kavinės kartais net per pietus

būna pustuštės. Kodėl jų savininkai
neinformuoja poilsiautojų, kur galima greičiau pavalgyti, savo pas-

laugų nereklamuoja miesto centre?
Atvykėliai jų paprasčiausiai nežino.
Bernadeta VOSYLĖ

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

PASTABOS PARAŠTĖSE
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Po miesto ženklo sukūrimo – tūkstančiai
reprezentacinėms prekėms
(Atkelta iš 1 p.)
Antspaudas ant voko nebesolidu
Praėjusiame rajono Tarybos
posėdyje po reprezentacinį kanceliarinį Anykščių rinkinį, kurio
sudėtyje – segtuvas, tušinukas,
bloknotas ir raktų pakabukas,
įteikta kiekvienam rajono Tarybos nariui.
Savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai ir turizmui Audronė Pajarskienė „Anykštai”
pasakojo, kad tai, ką gavo rajono
Tarybos nariai, tik nedidelė dalis
savivaldybės įsigytų reprezentacinių prekių.
„Mes įsigijome nemažą paketą. Labai nemažai vokų, kurie
yra su Anykščių miesto prekės
ženklu. Yra proginiai vokai ir
tiesiog vokai su Anykščių rajono savivaldybės adresu. Tai
pats populiariausias ir paprasčiausias dalykas. Anksčiau ant
voko dėdavome antspaudą – tai
jau nesolidu“, - „Anykštai“ pasakojo savivaldybės reprezentacinių prekių idėjos autorė A.
Pajarskienė.
Reprezentacines prekes
sandėliuoja
Anykščių rajono savivaldybė
taip pat įsigijo atšvaitų, popierinių ir medžiaginių maišelių,
ženkliukų, marškinėlių, puodelių, skėčių, mėtinių saldainių
dėžutėse.
„Prekių labai daug. Vien popierinių maišelių galima suskaičiuoti tūkstančiais. Jie neperkami vieniems metams, o tiesiog
sandėliuojami. Ne paslaptis,

horoskopas
AVINAS. Regis, neblogai seksis
prekiauti, sudaryti komercines, nuomos, tiekimo sutartis. Didelė tikimybė, kad įsigysite suplanuotus pirkinius, susitarsite dėl kredito, užstato ar
pan. Nedelsdami spręskite praktinius,
verslo reikalus.
JAUTIS. Pagaliau viskas atrodo
puiku. Kyla didelis noras ką nors
prasmingo nuveikti, turiningai bendrauti. Galimybių ribos plečiasi.
Gana racionaliai spręsite praktinius
reikalus, aiškiai žinosite, ko norite ir
siekiate.
DVYNIAI. Tikriausiai domėsitės
medicina, menu, okultiniais dalykais,
mistika. Kreipsite dėmesį į įvairius
likimo ženklus: sapnus, pametimus,
atradimus, nuojautas, ieškosite prana-

kad kuo didesnis kiekis prekių
perkamas, tuo mažesnė jų kaina. Kadangi šiemet įsigijome
Anykščių miesto prekės ženklą,
stengėmės, kad būtų pakeista
mūsų įvaizdžio aplinka“, - kalbėjo už savivaldybės įvaizdį atsakinga A. Pajarskienė.
Rašantys bet kokiais
tušinukais Anykščių
nereprezentuoja
Anykščių rajono savivaldybė,
pasak A.Pajarskienės, užsakovų
atliktu darbu liko labai patenkinta.
„Bėk bėk, žirgeli!” šventėje su
naujaisiais marškinėliais vaikščiojo mūsų kultūros įstaigų žmonės. Tušinukai labai populiarūs,
nes jų labai gražus dizainas. Kai
buvo turizmo forumas ir pristatėme Anykščių miesto prekės
ženklą, visi, kas pirmieji pamatė
tuos gaminius, labai išgyrė“, sakė A. Pajarskienė.
Reprezentacinės prekės skirtos
dovanoti ne tik garbingiausiems
Anykščių krašto svečiams.
„Įstaigų vadovai, skyrių vedėjai turi tušinukus su Anykščių
miesto prekės ženklu, rajono vadovai. Taip mes irgi Anykščius
reprezentuojame, lygiai kaip ir
rajono Tarybos narys, jeigu jis
su tokiu tušinuku rašo, jis jau
reprezentuoja Anykščius“, - pasakojo A. Pajarskienė.
Reprezentacinių prekių bus
galima nusipirkti
Deja, bet paprastam anykštėnui norint gerti kavą iš firminio
Anykščių rajono savivaldybės
puodelio ar užsivilkti marškišiškos prasmės. Paviršutiniškas bendravimas vargins.
VĖŽYS. Jausis publikos ir kolektyvo palaikymas, bendras nuotaikingas pagyvėjimas, noras imtis rimtos
veiklos. Jeigu jums reikalingi specialūs leidimai, patentai ar kitoks valdininkų, viršininkų “palaiminimas”, tai
nesnauskite.
LIŪTAS. Dar ne ruduo, bet, jei nesate išvykę, jau nusiteikite rimtiems
darbams. Nevenkite prisiimti didesnės atsakomybės arba labiau pasistengti, kad užsitikrintumėte geresnį
ar stabilesnį uždarbį.
MERGELĖ. Tęskite senuosius
darbus arba pradėkite naujus, pasirašinėkite sutartis, vizituokite įtakingus
asmenis, imkitės didesnės atsakomybės, tvarkykite įvairius dokumentus,
derėkitės. Viskas vyks civilizuotai ir
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nėlius su Anykščių miesto ženklu, teks atverti pinigines. A.
Pajarskienė sakė, kad kai kurios
Anykščių biudžetinės įstaigos
žada reprezentacines prekes su
Anykščių miesto ženklu ir pardavinėti.
„Prekės ženklą, jeigu jis nėra
iškraipytas, gali naudoti bet kas
nemokamai. Svarbu, kad verslininkai nepradėtų savivaliauti ir
nenaudotų to ženklo kitaip, nei
numatyta dizainerio“, - pokalbio
pabaigoje, naudodamasi proga
puoštis Anykščių miesto ženklu,
kvietė A. Pajarskienė.
Priminsime, kad šių metų pradžioje mero patarėjas Kęstutis

Indriūnas laikraščio „Šilelis“
korespondentams pasakojo visai
priešingai ir sakė, kad Anykščių
miesto prekės ženklu bus galima
naudotis tik savivaldybei susimokėjus atitinkamą mokestį.
Anykščių prekės ženklą sukūrė Vilniaus dailės akademijos
Kauno fakulteto Grafinio dizaino katedros antrakursė Jorūnė
Nemčinskaitė. Beveik 40 studentų pateikė savo idėjas, kaip
turėtų atrodyti Anykščius identifikuojantis ženklas. Nugalėtoju
pripažintas minėtos studentės
kūrinys, prekiniame ženkle koduojantis žodžius: miškas, vanduo, akmuo.

Mieli tėveliai, primename, kad, artėjant naujiems mokslo
metams, reikia profilaktiškai patikrinti vaikų sveikatą
Profilaktinis vaiko sveikatos tikrinimas sudaro galimybes šeimai
gauti kompetentingą nuomonę apie sveiko gyvenimo būdo formavimą, vaiko sveikatos būklę, vaikų ligų profilaktiką, leidžia laiku pastebėti vaiko vystymosi ar raidos sutrikimus, imtis reikalingų veiksmų
dėl šių sutrikimų korekcijos, o prireikus laiku kreiptis tinkamos medicinos pagalbos.
Priimant vaiką į darželį ar mokyklą, o ir vėliau kiekvienais metais,
turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas, kuriame nurodoma:
vaiko ūgis, svoris, fizinio išsivystymo įvertinimas bei kūno masės indeksas, taip pat kraujospūdis, klausos ir regos būklė, individualios
rekomendacijos dėl fizinio krūvio, alergenų ir kt. Pažymėjime taip
pat nurodoma vaiko dantų ir sąkandžio būklė. Vaiko sveikatos pažymėjime gydytojas pateikia išvadas ir rekomendacijas dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje, kokią fizinio lavinimo grupę vaikas
galės lankyti (pagrindinę, parengiamąją ar specialiąją), nurodomos
pirmosios pagalbos priemonės, jei vaikui prireiktų skubios pagalbos
mokykloje, pavyzdžiui, dėl alergijos, lėtinių ligų.
Šios rekomendacijos svarbios ugdymo įstaigoms parenkant vaikui tinkamą vietą klasėje, pritaikant jo ūgiui suolą, užtikrinant gerą
aktyvumo kūno kultūros pamokose programos parinkimą, prireikus
pritaikant ugdymo įstaigos aplinką specialiesiems vaiko poreikiams.
Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

bus perspektyvu.
SVARSTYKLĖS. Nerimo gali
kelti skolų, kitų finansinių įsipareigojimų klausimai. Galite pasijusti remiami į kampą arba aiškės, kad kažkokį spaudimą nebedelsdami turite
daryti patys. Palanku konsultuotis su
specialistais.
SKORPIONAS. Galite pradėti
galvoti apie esmines permainas asmeniniuose santykiuose, versle. Drauge
su kitais galite nemažai nuveikti, aptarti svarbius reikalus. Plėsis bendraminčių ratas, gali atsinaujinti pažintis
su jums svarbiu asmeniu.
ŠAULYS. Kai ką produktyvaus
nuveikti darbe padės ir išaugusi energija, ir kolegiškas solidarumas. Būsite
stebėtinai disciplinuoti ir tvarkingi.
Galbūt įsigysite darbui ar namų ūkiui
reikalingą daiktą.

gimė
Mykolas PAVILONIS, gimęs 07 28
Ąžuolas TUBIS, gimęs 08 08
Amelija ARZIMANOVA, gimusi 08 12
Domantas AUGLYS, gimęs 08 06
Rokas BUDRAITIS, gimęs 07 18

OŽIARAGIS. Kūrybinga ir intelektualiai aktyvi savaitė. Jeigu esate
įsimylėję, turbūt sulauksite norimo
atsako į puoselėtas svajones bei aistras. Savaitė palanki nedidelėms pramogoms, romantiškoms ir kitokioms
pažintims.
VANDENIS. Ramybės neduos
kai kurie opūs klausimai. Suksite galvą, kaip užlopyti asmeninio biudžeto
skyles. Regis, surasite slaptą gerovės
šaltinį. Galbūt intuicija arba artimas
žmogus jums padiktuos puikų sprendimą.
ŽUVYS. Neblogas metas sudaryti sutartis, derėtis, tartis, reklamuoti,
megzti pažintis. Būsite labai nusiteikę bendrauti, smalsauti, tačiau reikėtų labiau pasverti savo poelgius bei
žodžius, nes kai kurie iš jų gali grįžti
bumerangu.

siūlo darbą

Socialinės įmonės statuso siekianti medienos apdirbimo įmonė
ieško staliaus staklininko su patirtimi darbui Anykščiuose. Pirmenybė
teikiama dalinį darbingumą (neįgalumą) turintiems kandidatams.
Tel. (8-683) 06558.

pro memoria
Anykščių mieste
Genovaitė MAČIULIENĖ, gimusi 1953, mirė 08 21
Debeikių seniūnijoje
Birutė TAMULIONYTĖ, gimusi 1943 m., mirė 08 18

kampas

Apie
olimpiadą

Linas BITVINSKAS
Štai ir baigėsi olimpiada. Liūdna
buvo stebėti, kaip vienas po kito
nesėkmingai pasirodo mūsų atletai.
Ypač tie, iš kurių buvo daugiausiai
tikėtasi. Medalius laimėjo būtent tie,
apie kuriuos ir olimpinis komitetas,
ir žiniasklaida tylėjo. Žodžiu, visai
kaip gyvenime - ne tas įvyksta, ko
mes laukiame.
Galutinėje medalių įskaitoje Lietuvos sportininkai su vienu sidabro
ir trimis bronzos medaliais užėmė
64-ąją vietą. Sidabrą iškovojo irkluotojai Saulius Ritteris ir Mindaugas Griškonis, bronzą – irkluotojų
Donatos Vištartaitės ir Mildos Valčiukaitės duetas, baidarininkų Aurimo Lanko ir Edvino Ramanausko pora bei sunkiaatletis Aurimas
Didžbalis.
Tačiau norėčiau pasakyti, kad
Lietuvos 4 medaliai ne taip ir blogai, jei palyginsime su Baltarusija (9
medaliai) ar Ukraina (11 medalių),
o šių šalių delegacijos buvo bent
jau dvigubai didesnės. Pamenu, per
kažkurią olimpiadą tokia šalis kaip
Indija, turinti virš milijardo gyventojų, neiškovojo nė vieno medalio.
Nusiminti nėra ko, mūsų olimpiečiai pasirodė pagal savo galimybes.
Reikėtų tik džiūgauti. Tiesa, paties
Lietuvos olimpinio komiteto darbas
kelia tam tikrų minčių, juk tiek asmenybių ir gerų sportininkų buvo
rinktinėje,..
Ir dar reiktų pridėti, kad nors ir
sakoma, kad privatus verslas pranoksta valstybinį, tačiau stebint
olimpiadą negalėjau pasakyti, kad
komercinės televizijos tai daro
tinkamai, greičiau į olimpiadą jos
žiūrėjo kaip į kokį projektą “Šok su
manim”, pritrūko ir rimtesnio komentavimo, ir išvis supratimo, kas
tas sportas yra. Šiuo požiūriu LRT
visa galva profesionalesnė.
Taigi, olimpida baigėsi, nors ir ne
taip kaip tikėjomės. O kas gyvenime vyksta taip, kaip mes tikimės?
IEŠKOME
Minkštų baldų gamybos įmonė
ieško baldų apmušėjų, surinkėjų-pakuotojų, porolono klijuotojų,
pjaustytojų, stalių.
Darbo vieta
Anykščių r. sav., Skiemonių
sen., Katlėrių k.
Darbas 2 pamainomis.
Reikalavimai
- Darbštumas.
- Stabilumas.
- Be žalingų įpročių.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku mokamą nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.
Atlyginimas
Derybų klausimas
Priklauso nuo rezultatų
Su perspektyva didėti
Kontaktinis telefonas
Gamybos vadovas Anykščiuose
Mindaugas Linkevičius
8 615 50830

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel.: (8-682) 18972,
(8-600) 63820.
Brangiai - įvairų mišką su žeme
arba biržes išsikirsti. Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-687) 23618.
Miškus, namus, sodybas, butus,
žemę. Padeda parduoti. Apmoka
notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662.
Namą ar sodybą poilsiui ir gyvenimui.
Tel. (8-698) 49854
Sodybą, namą, sodybvietę, žemės - miško sklypą gražesnėje
vietoje.
Tel. (8-670) 37592.
Automobiliai
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-648) 67177.

įvairūs

Paslaugos

Rugpjūčio 26 d. į Anykščius atvyksta angiochirurgas E. Vitkus
iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacientams sergantiems :
● Galvos smegenų kraujotakos
nepakankamumų.
● Kojų poodinių ir giliųjų venų
ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti nuo 16 iki 18 val.
Tel. (8-698) 33653
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2m., pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Nebrangiai dažo namus. Mūrija
krosnis ir židinius. Valo kaminus ir
krosnis.
Tel. (8-676) 01382.

parduoda

Nekilnojamasis turtas
Padeda sėkmingai parduoti aukščiausia rinkos kaina įvairų nekilnojamąjį turtą.
Tel. (8-683) 32523.
Kuras
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža
miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820, (8-617) 20473.
Parduoda stambias medienos atraižas bei įvairias malkas.
Tvarko vejovartas.
Tel. (8-683) 57655.
Žemės ūkio technika
Traktorių FORTSCHRITT-303.
Tel. (8-601) 44616.
Kombainą Niva su smulkintuvu. Kaina 1200 Eur. Kitą daimis.
Kupiškio r.
Tel. (8-624) 58893.
UAZ 3152.
Tel. (8-601) 44616.
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Automobilius, traktorius, sunkvežimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja,
greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.

Be tarpininkų arklius, karves (1,20
Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/kg), bulius
(1,50 Eur/kg). Moka PVM.
Tel. (8-622) 09326.

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko
dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel.: (8-603) 40316, (8-609) 00890.

Savos gamybos traktoriuką. Gerai
važiuojantį, tvarkingą iki 500 Eur.
Tel. (8-646) 04331.
Skubiai automobilius.
Tel. (8-674) 04540.
Gyvuliai
Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius auginti. Moka
priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.  

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Kita

Geromis kainomis.

Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

UAB „Tolmana“ brangiai juodą metalo laužą. Klientui pageidaujant pasiima savo transportu.
Tel. (8-617) 05596.
Kviečius, rapsus, žirnius, pupas,
kvietrugius, miežius, grikius, avižas.
Tel. (8-638) 71971.
Bendrovė - grūdus, kviečius, miežius, rapsus, žirnius.
Tel. (8-680) 85841.
J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Brangiai - galvijus: telyčias, karves,
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

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

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

perka

Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Smulkina senas, apleistas pievas. Didelę ir aukštą žolę bei nedidelius medelius, paverčia mulču.
Darbus atlieka visoje Lietuvoje.
Tel. (8-606) 78072.
Smulkina, šienauja pievas.
Tel. (8-608) 51317.
Atnaujina baldus: sofas, lovas,
čiužinius, kėdes, kampus. Keičia
spyruokles, poroloną, gobeleną,
eko ar natūralią odą. Gamina
čiužinius, sėdmaišius. Pasiima ir
parveža.
Tel. (8-610) 10341,
atnaujinkbaldus@gmail.com.

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

Gaminame ir
montuojame
paminklus,
antkapius, tvoreles,
tvarkome kapavietes.
30 metų patirtis.
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

Organizuojame visų kategorijų vairavimo mokymo kursus
(informacija tel. (8-657) 72987).
Vykdome papildomus vairavimo kursus pažeidusiems KET.
Būtina išankstinė registracija tel. (8-657) 68156,
Liudiškių g. 29, Anykščiai UAB “Jonroka”

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Renkama grupė 2016 m. rugpjūčio 25 d. 17 val.
Teirautis Tel. 8 657 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-08-25 14.30 val.
atliks kadastrinius matavimus sklypui, kadastrinis Nr. 3456/0002:057
esančiam Papilėnų vs., Anykščių r. Dėl ribų suderinimo kviečiame
dalyvauti gretimo sklypo savininką Arūną Survilą. Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 28-2, LT-29117 Anykščiai, tel. (8 6) 2124 304;
el. p. martynas.sermuksnis@vzf.lt

Lėkštinius skutikus, bulvių kasamas, rotacines šienapjoves, grūdų
šnėkus, valomąsias, frontalinius
krautuvus, “Kverneland plūgus”, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Kita
Dailylentes (lapuočių, tinka
pirčiai) ~ 25 kv. m. Kaina sutartinė.
Tel. (8-614) 38748.
Nuolat ūkininkas - mėsinių kiaulių skerdieną 40-50 kg tik kaimiškai svilintos dujomis. Atvėsintos,
subproduktai. Pristato nemokamai ir greitai.
Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.

Naudotus metalinius surenkamus
garažus 3x3 , 3x6, 3x9, 3,5 x 6, 4x6
m, yra ir 3 m aukščio tinkantys traktoriams (nuo 350 Eur).
Tel. (8-687) 73343.

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Veža žvyrą iki 6 t su savivarčiu.
Tel. (8-683) 57655.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. Vandentiekio, kanalizacijos,
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų
kasimas.
Tel. (8-650) 63678.

Broilerius ,,Cobb-500” krūtininius, skiepyti. Sveria apie 2 kg.
Atvežame greitai! Paskutinis vežimas!
Tel. (8-686) 80994;
(8-611) 63457

veršelius, šviežiapienes
karves.
Brangiai buliukus
4,45 Eur/kg,
belgų telyčaites
3,25 Eur/kg.

UAB „Anykštos
redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4
dydžio
plakatus.
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Ruduo - laikas atsinaujinti ir gyventi kokybiškiau
Mokslo metų pradžia net ir seniai mokyklą baigusiems žmonėms kelią norą imtis naujų idėjų ir gyventi kokybiškiau. Todėl
tai – geriausias laikas atsinaujinti, nes „Teo“ savo klientams dabar siūlo itin spartų internetą ir populiarų „Asus“ kompiuterį už
5 eurų mėnesinį mokestį, o „Omnitel“ – išmaniuosius įrenginius
be pradinės įmokos.
„Prieš mokslo metų pradžią
žmonės turi papildomų rūpesčių ir
išlaidų. Tačiau su stipresniu „Teo“
internetu ir kompiuteriu už vos
5 eurus per mėnesį kibti į naujus
darbus nebus jokių kliūčių“, – sako
Norbertas Žioba, „Teo“ ir „Omnitel“ privačių klientų vadovas.
Spartus internetas gerina gyvenimo kokybę, padeda taupyti laiką
ir įgyti žinių. Itin spartus „Teo“
šviesolaidinis ar „Omnitel“ 4G
mobilusis ryšys leidžia ne tik stebėti didelės raiškos sporto transliacijas ar akimirksniu atsisiųsti
norimus failus. Tai – tik maža
dalis galimybių, nes internetas
visų pirma yra priemonė mokytis
ir tobulėti bet kurio amžiaus žmo-

nėms.
„Sporto klubą dabar galima pakeisti treniruotėmis namuose stebint profesionalių trenerių vaizdo
įrašus, per kompiuterį galima pradėti mokytis bet kokios pasaulio
kalbos, groti gitara, programuoti,
kurti šukuosenas ir begalę kitų dalykų, kuriems kažkada galbūt pritrūko laiko,“ – kalbėjo N. Žioba.
Įgyvendinti naujas idėjas lengviau turint spartų internetą ir
kompiuterį. Todėl dabar geras
metas pasinaudoti galimybe ir
kartu su „Teo“ interneto planu
„Optimalus šviesolaidis plius“
vos už 5 eurų mėnesinę įmoką
įsigyti „Asus“ kompiuterį. Siūlomas „Asus E402SA“ modelis šiuo

metu yra vienas populiariausių.
Tai modernaus dizaino kompiuteris su itin didelės HD raiškos 14
colių ekrano įstrižaine bei originalia „Windows 10“ operacine
sistema. Šis universalus nešiojamas kompiuteris puikiai tinka
moksleiviams bei studentams atlikti namų užduotis.
Kartu su kompiuteriu užsisakę
interneto planą „Optimalus šviesolaidis plius“, klientai galės naudotis iki 300 Mb/s siekiančia sparta Lietuvoje ir į užsienį. Kartu su
šiuo planu „Teo“ nemokamai suteikia 300 GB duomenų saugyklą
internete, antivirusinę programą
nuo kibernetinių kenkėjų ir patogią belaidžio interneto (Wi-Fi)
prieigą. Norintiems dar daugiau
galimybių, „Teo“ siūlo dar galingesnį planą, kuris užtikrina net iki
600 Mb/s spartą.
Tiems, kam reikia dar daugiau
mobilumo ir oficialiais RRT duomenimis sparčiausio 4G ryšio
Lietuvoje, dabar yra puikus metas

„Omnitel“ salonuose atsinaujinti išmanųjį telefoną arba įsigyti
planšetinį kompiuterį. Jų kainos
prasideda nuo 0 eurų per mėnesį.
„Mūsų klientai labai teigiamai
vertina galimybę už telefonus atsiskaityti dalimis ir nemokėti visos sumos iš karto. Be to, kartu
su telefonu užsisakius mokėjimo
planą, jie gauna dar daugiau pri-

valumų,“ – sako N. Žioba.
Šiuo metu pasirinkus mėnesinį
mokėjimo planą ir sudarius 24
mėnesių sutartį, telefonus „Samsung Galaxy J3 (2016)“, „Huawei
P8 Lite“, „Huawei Y6“, „Huawei
Y3“ „Coolpad Pro S“ bei planšetę
„Samsung Galaxy Tab A (2016)“
„Omnitel“ galima įsigyti už 0
eurų mėnesinį mokestį.

Milijoninė parama – verslui kaime skatinti
Siekiant skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse, sudaromos didesnės galimybės veiklos įvairinimui, mažųjų įmonių plėtojimui, taip pat darbo vietų
kūrimui. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) šiam tikslui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą skiria paramos lėšas.
Paramos galimybės pagal programos priemonės „Ūkio ir verslo
plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės
ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ aptartos ŽŪM organizuotame seminare Anykščiuose.
Parama – ne žemės
ūkio veiklai
„Pagal šią veiklą remiama įvairi
ne žemės ūkio veikla ir paslaugos
žemės ūkiui. Tai gali būti, pavyzdžiui, autoservisų, lentpjūvių, grožio
salonų, veterinarijos gydytojų veikla.
Paramos galima tikėtis ir produktų
gamybai, apdorojimui ir perdirbimui, svarbu, kad galutinis produktas
nepatektų į Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo I priedą. Tokie
projektai turi būti vykdomi kaimo
vietovėse (vietovėse, turinčiose iki
6 tūkstančių gyventojų, savivaldybių
centruose iki 3 tūkstančių gyventojų). Sodų bendrijos, kurortai nelaikomi kaimo vietovėmis“, –atkreipė
dėmesį seminaro lektorė, Žemės
ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos
skyriaus vyriausioji specialistė Ilona
Javičienė.
Svarbu žinoti, kad alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais nėra
priskiriamos remiamoms veikloms.
Taip pat neremiamas finansinis tarpininkavimas, draudimo ir pensijų lėšų
kaupimo, nekilnojamo turto operacijos, medžioklė, elektros energijos
gamyba, perdavimas ir paskirstymas
ir kt.
Paraiškas priims nuo rugsėjo 1

vardadieniai
šiandien
Pilypas,
Tautgailė.

dienos
Paraiškas paramai gauti gali teikti nuo šių metų rugsėjo 1 dienos iki
spalio 31 dienos fiziniai ir privatūs
juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažai ir mažai įmonei keliamus
reikalavimus.,. Didžiausia paramos
suma vienam projektui gali siekti iki
200 tūkstančių eurų. Ji yra susieta su
kuriamomis naujomis nuolatinėmis
darbo vietomis. Būtina sukurti bent
1 naują darbo vietą. Projektui, kuriame planuojama sukurti 1 darbo vietą
gali būti skirta 50 tūkstančių eurų, 4 ir
daugiau darbo vietų – 200 tūkstančių
eurų. Šiam šaukimui skirta 7 milijonai eurų.

Kam gali būti leidžiamos paramos lėšos?
ŽŪM vyr. specialistės Ilonos Javičienės teigimu, paramos lėšomis finansuojama gamybinių ir kitų būtinų
statinių statyba, rekonstravimas arba
kapitalinis remontas. Be to, paramos
lėšas galima skirti naujos technikos
ir įrangos įsigijimui ir įrengimui projekto įgyvendinimo vietoje, specialiai
kompiuterinei ir programinei įrangai,
N kategorijos, N1 klasės motorinėms
transporto priemonėms kroviniams
vežti. Tokioje transporto priemonėje
turi būti 2 arba 3 sėdimosios vietos,
krovinių skyrius atskirtas pertvara ir
joje nėra langų. Taip pat finansuojarugpjūčio 24 d.
Baltramiejus,
Michalina,
Viešvilas, Rasuolė, Alicija, Baltrus, Mykolė.
rgpjūčio 25 d.

Rožė,

Girmantas,

Juozapas, Liudvikas, Patricija, Mangailas, Mangailė, Liucilė, Liudas.

Žemės ūkio ministerijos rengiami seminarai, pristatantys pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų
programą teikiamos paramos sąlygas ir galimybes vyksta įvairiuose Lietuvos regionuose ir yra nemokami.
mas verslo infrastruktūros projekto
įgyvendinimo vietoje kūrimas. Tai
gali būti privažiavimo sklypo ribose,
apšvietimo įrengimas, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas arba sutvarkymas ir kt.
Kas gali gauti aukščiausius balus?
Paraiškos bus vertinamos pagal nustatytus kriterijus. Už atitiktį projektų
atrankos kriterijams didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui
yra 100.
Didžiausiu balu – 30 – bus vertinami projektai, kuriuose prašoma
mažesnio paramos intensyvumo –20
procentų. 25 balai gali būti skirti projektams, kuriuos įgyvendinant numatoma sukurti 5 ir daugiau darbo vietų
kaimo gyventojams, o taip pat jei
projekto metu bus vykdomas šeimos

rugpjūčio 26 d.
Kazimieras, Zefirinas, Gailius,
Algintė, Aleksandras, Gailutis.

verslas ar licencijuota veikla. 20 balų
gali pridėti tas faktas, kad projektas
įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis.
Į klausimus – aiškūs atsakymai
Seminaro dalyviai domėjosi paramos gavimo sąlygomis ir uždavė
nemažai klausimų. Į klausimą, ar
gali teikti paraišką neprisiregistravęs
kaimo vietovėje žmogus, lektorė atsakė: „Negali, nes paraiškos teikimo
metu pareiškėjas turi būti deklaravęs

gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.“
Paklausta, kiek laiko naujai sukurta
darbo vieta turi būti išlaikyta, ŽŪM
specialistė atsakė: „Projekto sąlygos reikalauja, jog darbo vieta būtų
išlaikyta projekto kontrolės laikotarpiu. Jeigu darbuotojas išeina iš darbo, privalu per 10 darbo dienų apie
tai pranešti Nacionalinei mokėjimo
agentūrai ir ieškoti naujo darbuotojo.
Svarbu pastebėti, kad sezoniniai ir
laikini darbai šios sąlygos neatitinka“.
Seminaro dalyviai taip pat uždavė dar
ne vieną juos dominusį klausimą.

oras
+21

mėnulis
rugpjūčio 23-24 pilnatis.

+17

