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Anykščių miškininkai jungiasi
prie streiko

2 psl.
šiupinys
Lankėsi. Vakar Anykščių rajone
lankėsi Valstybinė kultūros paveldo
komisijos ir Lietuvos Respublikos
Seimo Kultūros komiteto nariai.
Lankytojai apžiūrėjo tris Anykščių
rajono piliakalnius – Svirnų, Šeimyniškėlių ir Buteikių. Prie Šeimyniškėlių piliakalnio Anykščių
rajono meras Kęstutis Tubis pasakojo apie anykštėnų patirtį norint
pastatyti medinę pilį. Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas
Karbauskis išvykoje nedalyvavo.
Plačiau - šeštadienio „Anykštoje“.

Per Jonines
Anykščiuose
apvogti
poilsiautojai

2 psl.

Rimvydas
Valatka statomą
Anykščių pilį
pavadino kičine

Prenumeruokite laikraštį
žurnalą

Mero patarėjo įsteigtas centras
konkursus laimi neatsitiktinai
Valentinas ŠAPALAS, Inkūniečių ir Mickūniečių bendrijos pirmininkas: „...yra neišspręstas viešųjų ir privačių
interesų derinimo klausimas.“

2 psl.

3 psl.

Anykščiuose statys naują žiedą
Anykščiuose atsiras dar viena žiedinė sankryža. Po jau metų metais trunkančių svarstymų, kad
eismą reguliuojančius šviesoforus A.Vienuolio ir Troškūnų gatvių sankryžoje reikia keisti žiedu,
imamasi darbų. Finansavimas statybai jau skirtas.

Stovykla. Vilniaus Savicko dailės galerijos suaugusiųjų meno
mokyklos studentai vasaros stovyklai pasirinko Anykščius. Šių metų
stovykloje dalyvavo 14 žmonių.
Taip pat mokyklos vadovė Birutė
Savickienė bei tapytojas Viktoras
Binkis. Dalyviai sukūrė apie trisdešimt darbų, kurie eksponuojami
Anykščių menų inkubatoriuje.
Šventė. Ketvirtadienį rajono meras Kęstutis Tubis dalyvaus Baltarusijos Respublikos Nepriklausomybės dienos minėjime. Į Vilniuje
vyksiantį renginį jį pakvietė ambasadorius Aleksandr Korol.
Mirė. Praėjusią savaitę mirė buvusi
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus darbuotoja, 72-iejų metų Salomėja Kolosauskienė. S.Kolosauskienės vyras
- Feliksas Kolosauskas buvęs ilgametis Anykščių vėlimo fabriko „Spartakas“ direktorius, buvęs Seimo narys.
Kolosauskai prieš du dešimtmečius iš
Anykščių išsikraustė į Vilnių.
Linksmino. Joninių proga svėdasiškius linksmino kultūros centro
Svėdasų skyriaus meno mėgėjų kolektyvas ir Naujųjų Elmininkų moterų ansamblis „Elmė“, o kultūros
centro Vaitkūnų skyriaus dramos
mylėtojai parodė Algirdo Meilaus
komediją „Reketas“.

ir

Anykščių A.Vienuolio ir Troškūnų gatvių sankirtoje atsiras antroji žiedinė sankryža Anykščiuose.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Darius Gudelis vadovaus „Lietuvos ryto“
krepšinio klubui

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt
Lietuvos Respublikos Vyriausybė iš Kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo programos
rezervo skyrė 89 400 eurų žiedinės
sankryžos statybai. Dar papildomai 37 400 eurų skirta susisiekimo
ministro įsakymu.
70 000 eurų darbams, kurie nefinansuojami iš Kelių priežiūros ir
plėtros programos, daugiausia inžinerinių tinklų (vandentiekio, elektros, ryšių tinklams) perkėlimui, šiais
metais planuojama rasti Anykščių
savivaldybės biudžete. Tad bendras
sankryžos statybų biudžetas sieks
apie 200 tūkstančių eurų.
Žiedą statys Anykščių savivaldybė
ir Lietuvos automobilių kelių direkcija kartu, tai – bendras projektas.
„Yra savivaldybės ir kelių direkcijos finansuojamos dalys. Savivaldybė turės finansuoti šaligatvių, dviračių tako statybas, turės
iškelti inžinerinius, apšvietimo
tinklus, o važiuojamąją dalį statys
kelių direkcija“, - „Anykštai“ apie
planuojamus darbų pasiskirstymus
pasakojo Anykščių savivaldybės
Statybos skyriaus vyresnysis specialistas, laikinai einantis vedėjo
pareigas Nikolajus Stanislavovas.

6 psl.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadalį Viešosios įstaigos „Krepšinio rytas“ valdantis buvęs Anykščių meras, verslininkas Darius Gudelis paskirtas krepšinio klubo „Lietuvos rytas“ direktoriumi.

Piliakalniai. Antradienį, liepos 4
d. 15 val. Kupiškio kultūros centre
vyks renginys „Saulė kyla ir leidžiasi baltų genčių žemių piliakalnių viršūnėse“.
Kopijuojame. Vienos kopijos iki
A 4 formato kaina 15 ct.

Beveik dvimetrinis Darius Gudelis buvo aukščiausias ir
jauniausias Lietuvos meras.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Po Vilniaus „Lietuvos ryto“
komandos prasto sezono ir klubo prezidento Gedvydo Vainausko pasisakymų apie juodaodžius krepšininkus, kurie
traktuoti kaip rasistiniai, klube
įvyko esminės permainos. „Lietuvos ryto“ dalininko teises
iš advokato Sigito Židonio ir
klubo darbuotojo Remigijaus
Kazilionio perėmė Europos
Parlamento narys, verslininkas
Antanas Guoga. Jis valdys pusę
dalininkų balsų, o po ketvirtadalį balsų liko D.Gudeliui ir
Vilniaus miesto savivaldybei.
Vilniaus „Lietuvos ryto“ krep-

šinio klubą ateityje svarstoma
pervadinti į „Rytą“, o klubą valdančią viešąją įstaigą „Krepšinio rytas“ pervadinti „Statyba“,
taip pagerbiant istorinį Vilniaus
komandos pavadinimą.
D.Gudelis iki šiol buvo klubo
viceprezidentas. Jis yra ir trečiosios Lietuvos krepšinio lygos
- RKL - prezidentas. D.Gudelis
jaunystėje žaidė krepšinį pusiau
profesionalioje Anykščių „Puntuko“ komandoje. Dabar jis yra
viešųjų ryšių bendrovės UAB
„VIP Viešosios informacijos
partneriai“ savininkas.
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2017 m. birželio 27 d.

Anykščių miškininkai jungiasi prie streiko
Miškų urėdijų profesinių sąjungų federacija skelbia įspėjamąjį streiką, reikalaudama skaidrumo ir konstruktyvių derybų dėl
valstybinių miškų valdymo reformos. Streikas vyks šį penktadienį
nuo 8 iki 10 val.
Prie jo prisijungs ir Anykščių miškų urėdijos darbuotojai, streikuoti žada per 70 miškininkų.
Pasak Anykščių miškų urėdijos Pavarių medelyno viršininko,
Anykščių miškų urėdijos profsąjungos pirmininko Ričardo Juozapavičiaus, įspėjamojo streiko metu
bus stabdoma medienos gamyba
ir pardavimas, o Anykščių urėdija
kaip ir kitos šalies urėdijos, atliks
tik būtiniausias funkcijas, taigi
miškai be apsaugos nuo gaisrų tikrai neliks.
„Šios kraštutinės priemonės

urėdijos griebėsi negalėdamos
susikalbėti su neatsakingai besielgiančia Aplinkos ministerija,
kai reforma daroma buldozeriniu
principu, nesitariant su miškininkais, - sakė R. Juozapavičius.
– Mes ne prieš reformą, tačiau
keliame logiškus ir visiškai pagrįstus reikalavimus. Pagrindiniai jų – bent dabar, po pusmečio
išsisukinėjimo, pradėti konstruktyvias derybas ir pateikti vals-

tybinių miškų reformai svarbią
informaciją.“
R. Juozapavičius sakė, kad didžiausią nerimą miškininkams kelia nežinia, kas laukia darbuotojų
urėdijas sujungus į vieną didelį
administracinį vienetą.
„Nesame prieš teigiamus pokyčius, bet šios reformos įgyvendinimas absurdiškas ir kelia didelį
nerimą, juolab, kad apie reformą
daugiau sužinome iš žiniasklaidos, o ne iš ją vykdyti pasišovusių valdininkų. Mano nuomone,
ši reforma gerokai politizuota,
orientuota ne tiek siekti geresnio
rezultato, kiek politikų sumanymams tenkinti“ ,- Anykštai kalbėjo Anykščių miškų urėdijos profsąjungos pirmininkas.

Rimvydas Valatka statomą Anykščių pilį
pavadino kičine
Naujienų portale delfi.lt žinomas žurnalistas, publicistas Rimvydas Valatka kritikuodamas „valstiečių“ Vyriausybę, jos nesugebėjimą spręsti slenkančio Gedimino pilies kalno šlaito problemos, atkreipė dėmesį ir į Anykščių pilies statybas.
„Kaip jūs išvis galit ką nors gero
valstybėj padaryti, jei istoriškiausiam kalnui pusantro milijono nerandat? Valdiški geležinkeliai per

mėnesį didesnę sumą išeitinėms
sumoka, o jūs – trūksta 1,5 mln.
eurų. Gėdykitės bent savo vaikų,
artimųjų, jei patiems šitaip taukšti

negėda“.
Anykščių meras Tubis, kas nežino, ekskomisaras ir Skvernelio
draugas iš policijos laikų, kuris su
būsimuoju premjeru pernai suokė
ditirambus Kildišienei, kaip būsimai politikos žvaigždei, stato
kičinę pilį, kuri su istorija turi dar
mažiau bendro, nei dabartiniai mi-

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šį penktadienį dvi valandas
Anykščių miškininkai streikuos. Pasak Ričardo Juozapavičiaus, tai pirmasis miškininkų streikas.
Autoriaus nuotr.

nistrai su profesionalumu. Ir ką?
Pilies vis dar nėra, o į kalną jau
sukišta per 2,4 mln. eurų (R.Valatka
nurodo būtent tokią sumą, - red.
pastaba), neskaitant Tubio kelionės
su svita į Kijevą. Pinigų bus, turime
viltį, ir ne be pagrindo, sako Tubis.
Tai iš kur rajonas ims pinigų? Tik
iš Vyriausybės. Tai neduokit pinigų
kičui, ir jų liks Gedimino kalnui.
Kam mums tokia Vyriausybė, kuri
nė tiek nenuraukia?“, - norą statyti
pilį įvertino R.Valatka.

-ANYKŠTA

Per Jonines Anykščiuose apvogti poilsiautojai
Joninių savaitgalis rajone praėjo ramiai. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinėje – vos du registruoti įvykiai.
Labiausiai šventinį savaitgalį
nepasisekė Anykščius lankantiems
poilsiautojams. Birželio 24 d. į policiją kreipėsi 1982 m. gimusi moteris
ir pranešė, kad apie 17.50 val. atėjusi prie vyrui priklausančio automobilio „Subaru Outback“, stovėjusio

automobilių stovėjimo aikštelėje
šalia Laimės žiburio paminklo, pastebėjo, jog iš automobilio viduje
buvusios rankinės pavogtas mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“ bei
vokas, kuriame buvo 100 Eur. Poilsiautojai patyrė 600 Eur žalą.

Šeštadienį Anykščiuose, Dainuvos slėnyje, vyko „Superfiestos“
koncertas, kurį Anykščių rajono
policijos komisariato pareigūnai
ir rajono valdžios atstovai įvardija kaip keliantį problemų dėl viešosios tvarkos užtikrinimo, tačiau
kol kas nukentėjusiųjų per renginį
pareiškimų negauta.
Per Jonines policijai teko malšinti tik vieną šeimyninį konfliktą.

Akmeninis, žaibo greičio simpoziumas
Pačiame Anykščių rajono paribyje, netoli Svėdasų, bet jau Rokiškio žemėje, Juodonyse, Broniaus Juzelskio sodyboje praeitą
penktadienį vyko vienos dienos - žaibo greičio akmens skulptorių
simpoziumas. Susirinko beveik dešimt dailininko Vytauto Šemelio suburtų kūrėjų, kurie sparčiai darbuodamiesi paprastus lauko riedulius pavertė iškalbingais paminklais.

Broniaus Juzelskio, sėdi kairėje, sodyboje penktadienį aidėjo trinamo, pjaunamo akmens garsai - darbavosi į simpoziumą susirinkę skulptoriai.
Autoriaus nuotr.

Savo gimtojoje sodyboje sumaniai šeimininkaujantis, Vilniuje
gerai besisukančius verslus turintis
Bronius Juzelskis, šiemet, pasitinkant Lietuvos nepriklausomos respublikos šimtmetį, visiems kaimo
gyventojams nupirko blizgančio
metalo stiebus valstybinėms trispalvėms. Kad kaimas nuolat vėliavomis žydėtų, kad būtų ypatingas
visoje šalyje.
Sodyboje taip pat sumaniai šeimininkauja, jo kainodara ir nuoširdumas pritraukia poilsiui ir
šventėms daugybę žmonių iš visos
respublikos. Kuomet kalbėjomės,
jis laukė atvykstant pasisvečiuoti
šimto žmonių, papasakojo ir prieš
porą savaičių pas jį švęsto saksofonisto Petro Vyšniausko šešiasdešimtmečio fiestą. Apie svečius,
tikriausią į Juodonis susirinkusį
žvaigždyną - Veroniką Povilionienę, Donatą Katkų, Alfredą Bumblauską ir kitas įžymybes.
Sodyba sumaniai puošiama mažosios architektūros bei skulptūros akcentais. Šalia tvenkinio, ant
meškerykotį primenančios karties,
sūpuojasi sparnuota žuvis, ant
akmenų krūvos tupi juodvarnis, į
vandenį įsibridusios gervės, o nuo

Šeštadienį apie 17.25 val. Traupio
seniūnijos Levaniškių kaime, Liepų gatvėje, neblaivus 1959 metais gimęs vyras panaudojo fizinį
smurtą prieš 1958 metais gimusią
sugyventinę. Vyriškiui, kuris buvo
uždarytas į areštinę, nustatytas
1,37 prom. girtumas, jo draugei –
2,18 prom. girtumas.

-ANYKŠTA

Raimondas GUOBIS

šiol ir įvairiais ornamentais, simboliais išrašyti akmenys. Šeimininkas
iš anksto parinko tinkamiausius
akmenis, nupirkęs šlifavimo diskų,
dailininkai galėjo darbuotis laisva
tema. Sukūrė prasmingų darbų,
kuriuose ir Radvilų herbo motyvai,
plaštakų ir pėdų siluetai, baltiškasis sūkurėlis, mylinti širdis, viską
matanti akis, prasmingą lėtumą
simbolizuojantis vėžlys...
Užbaigus darbus, prie gausaus šventinių pietų stalo, buvo
aptarta meno diena, patenkintas
buvo B. Juzelskis, patenkinti ir
čia retai kur randamą jaukumą,
artimą aurą patyrę menininkai
Rima Grigaliūnienė, Jovita Mačiulienė, Audrius Remeikis, Saulius Bučinskas, V. Šemelis bei iš
Juodonių kilęs Mindaugas Kepalas. Skirstėsi su viltimi čia susirinkti vardan akmeninio meno
dažniau, o B. Juzelskis prasitarė,
kad jau yra suradęs didžiulį riedulį, kurį atitempsiąs į sodybą ir
ant jo iškalsiąs Vytį - mūsų valstybės simbolį. Tai bus šimtmečio
Lietuvai skirtas paminklas, ir jis
tiki, kad padarys jį anksčiau negu
koks nors paminklas papuoš Lukiškių aikštę Vilniuje.

spektras
Gydytojai. Kitąmet šalies sveikatos apsaugos sistemos laukia dar
daugiau kokybinių pokyčių. Dalis
jų siejami su 2018 m. darbo rinkoje pasirodysiančia pirmąja naujos
specializacijos gydytojų laida. Tai
- specialiai darbui ligoninių priimamuosiuose rengiami skubiosios
medicinos gydytojai. Tikimasi, kad
tokių specialistų atsiradimas iš pagrindų pakeis nusistovėjusias skubios medicinos pagalbos teikimo
tradicijas Lietuvoje bei pakylės šią
opią sveikatos priežiūros paslaugų
sritį į naują vakarietišką lygį.
Išmokos. Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys,
Savižudybių ir smurto prevencijos
komisijos pirmininkas Mykolas
Majauskas siūlo dvigubai padidinti Vaikų išlaikymo fondo paramą
alimentų negaunantiems vaikams.
„Manau, kad Lietuvoje turėtume
priimti sprendimus, kuriais būtų
padvigubinta parama nuo 57 eurų
iki 114 eurų per mėnesį už kiekvieną vaiką, kurio neišlaiko vienas iš
tėvų, susiejant tai su minimaliu
mėnesiniu atlygiu (MMA), kad
ateityje keičiantis MMA šis dydis
atitinkamai didėtų“, - pirmadienį
spaudos konferencijoje Seime sakė
M. Majauskas.
Piketas. Pirmadienio vidurdienį
V. Kudirkos aikštėje, prie Vyriausybės rūmų, piketavo greitosios
pagalbos medikai ir dispečeriai.
Daugiau nei 50 šios srities darbuotojų kreipėsi į valdžią priešindamiesi ketinimams priimti vienintelį
Bendrojo pagalbos centro telefono
numerį (112) visoje Lietuvoje. Tai,
susirinkusiųjų nuomone, pareikalautų daugiau aukų ir apsunkintų
greitosios pagalbos darbuotojų darbą. Su piketuotojais susitiko vidaus
reikalų ministras Eimutis Misiūnas.
Svarstymas. Seime antradienį
planuojama toliau svarstyti Pilietybės įstatymo pataisas. Kokį sprendimą priims Seimo nariai, nulems
pilietybės išsaugojimo klausimo
sprendimą. Referendumas gali pasibaigti ir blogai, ir gerai. Didžiojoje
Britanijoje referendumas dėl narystės nutraukimo Europos Sąjungoje
2016 metų birželio 23 dieną sukėlė
šalyje chaosą. Turkijos rinkėjai referendume pasisakė už totalitarinę
valstybės santvarką, apribojančią
jų demokratines teises. Katalonijoje ruošiamas referendumas dėl
atsiskyrimo nuo Ispanijos Karalystės. Škotai taip pat svarsto surengti
referendumą dėl Škotijos ateities
Jungtinėje Karalystėje.
Ekstremalu. Vyriausybė pirmadienį patvirtino Gedimino kalno
avarinės situacijos ir neatidėliotinų veiksmų projektą, kuriame
aiškiai įvardyti veiksmų terminai,
o už tvarkymo darbų įgyvendinimą atsakomybė priskirta Kultūros
ministerijai. Šių veiksmų Ministrų
Kabinetas ėmėsi, atsižvelgdamas
į tai, kad šiuo metu Gedimino kalno pietrytinio šlaito ir Aukštutinės
pilies rūmų liekanų būklė yra itin
sudėtinga. Vyriausybė pavedė Kultūros ministerijai kartu su Lietuvos
nacionaliniu muziejumi ir Finansų
ministerija iki 2017 m. liepos 24 d.
inicijuoti kreipimąsi dėl ekstremalios situacijos paskelbimo, kai dėl
gamtinio pavojaus nekilnojamajai
kultūros vertybei kyla jos praradimo grėsmė.

KOMENTARAI
IŠ
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spektras
Pasveikino. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė pasveikino Henriką
Žustautą ir Vadimą Korobovą, Europos jaunimo ir jaunių baidarių ir
kanojų irklavimo čempionate Serbijoje iškovojusius aukso ir bronzos medalius. Prezidentė pabrėžė,
kad sportininkų pasiruošimas, stiprybė ir ištvermė yra verti garbingiausių apdovanojimų. Prezidentės
teigimu, kanojininkai priklauso stipriai ir talentingai jaunųjų Lietuvos
sportininkų kartai, kurių pergalės
įkvepia didžiuotis savo šalimi ir
prasmingais darbais kurti jos ateitį.
JAV. Pirmadienį Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis išvyko
į Vašingtoną (JAV). Parlamento
vadovas dalyvaus NB8 parlamentų
pirmininkų susitikime su Atstovų
Rūmų pirmininku Polu Rajanu JAV
prezidento administracijos atstovais, senatoriais ir kitais JAV pareigūnais. Vašingtone parlamentų
vadovai aptars transatlantinių ryšių
stiprinimą, tarsis dėl bendrų priemonių įveikiant naujai kylančius iššūkius. V. Pranckietis su JAV viceprezidento kabineto nariais aptars
saugumo klausimus. Seimo vadovas taip pat susitiks su už tarptautinę prekybą atsakingais pareigūnais,
lietuvių bendruomene Vašingtone ir
Niujorke.
Atsargiai. Valstybinė maisto
ir veterinarijos tarnyba (VMVT)
atkreipia gyventojų dėmesį, kad
reklamoje minimi maisto papildai
„Detoxic”, „Detoxen Forte” nėra
įtraukti į Maisto papildų sąrašą. Vadinasi, jais prekiaujama neteisėtai,
nes tiekti Lietuvos rinkai nenotifikuotus maisto papildus draudžiama. Vienoje nurodytų svetainių
yra minimas Nacionalinis parazitinių ligų institutas bei jo vadovas.
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos
duomenimis, šis institutas neturi asmens sveikatos priežiūros licencijos
ir negali verstis tokia veikla - atlikti
tyrimų, vertinti žmogaus sveikatos
būklę, skirti gydymą ir teikti patarimus, kaip išvengti ligų.
Bauda. Lietuvos apeliacinis
teismas pirmadienį paskelbė nutartį buvusios Seimo narės Vitalijos
Vonžutaitės byloje, ji pripažinta
kalta dėl apgaulingo buhalterinės
apskaitos tvarkymo. Darbo partijos „juodosios“ buhalterijos byloje
nuteistai moteriai skirta 180 MGL
arba 6 778,80 ct eurų bauda. Tokios
bausmės prašė ir prokuroras. Baudžiamosios bylos dalis dėl mokestinio sukčiavimo nutraukta suėjus
senaties terminui.
Partrenkė. Palemone, netoli
Kauno, traukinys partrenkė šunį
gelbėjusią moterį. Augintinio nepavyko apsaugoti, tačiau, laimei, 47
metų moteris liko gyva. Jai sužalota ranka. Pagalbą nukentėjusiajai
suteikė Greitosios medicinos pagalbos medikai. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pirminiais duomenimis, moteris bandė
išgelbėti augintinį, kurį traukinys
partrenkė. Policijos pareigūnai apie
nelaimę buvo informuoti 11.40 val.
Pirmadienio popietę Kauno policijos pareigūnai papildė informaciją
apie įvykį - moteriai alkotesteriu
nustatytas vidutinis girtumo laipsnis - 1,83 promilės.

Parengta pagal
BNS informaciją
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Mero patarėjo įsteigtas centras
konkursus laimi neatsitiktinai
Mero patarėjo Donaldo Vaičiūnon įsteigtas Anykščių socialinės gerovės centras šį pavasarį pradėjo įgyvendinti 221 513 Eur vertės trijų metų trukmės projektą „Kompleksiškai teikiamos paslaugos
šeimoms Anykščių rajono savivaldybėje“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas visoms Anykščių rajono šeimoms, auginančioms vaikus, gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, siekiant įgalinti šeimas
įveikti iškilusius sunkumus ir krizes. Projekto metu Anykščių socialinės gerovės centre šeimos gali
gauti nemokamas psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijas bei kitas paslaugas.
„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ar rajono gyventojams tokios paslaugos šiandien yra reikalingiausios ir kaip jie vertina tai, kad savivaldybės organizuotą paslaugų tiekėjų atranką laimėjo mero
patarėjo D.Vaičiūno įsteigtas centras.

Tai – tuščias
reikalas

medicininę pagalbą ir galima suteikti, tik ne psichologinę.
Tai, kad tokias paslaugas teiks
mero patarėjo Donaldo Vaičiūno
įsteigtas Anykščių socialinės gerovės centras rodo, kad yra neišspręstas viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimas. Jau iš pirminės
jūsų informacijos supratau, kuom
čia viskas kvepia.

Anykščių socialinės gerovės centrą ir apžiūrėsiu, ką jie ten sako.
Man atrodo, kad čia tik pinigų
išmėtimas. Visa nesvarbu, ar tas
paslaugas būtų teikęs Anykščių
moterų užimtumo ir informacijos
centras ar kas kitas, tai yra tik pinigų pasisavinimas. O po to parašys ataskaitą, kad kažkam gera
padarė...

Nueisiu
apžiūrėti...

Bendruomenės
prioritetai kiti

savaitgalio diskusija

Marijona FERGIZIENĖ,
anykštėnė:
Tik iš jūsų pirmą kartą išgirdau
apie tokį projektą. Labai gerai,
dabar, kai turėsiu laiko, nueisiu į

Aleksas ALEKSIŪNAS, Svėdasų seniūnijos Daujočių kaimo
bendruomenės pirmininkas:
Kaime žmonės pažiūrėtų ne taip,
jei čia būtų kviečiamas psicholo-

Yra dar kas pralinksmina…

„Didžiųjų“ vasaros renginių Anykščiuose maratoną jau šeštadienį pradeda valdininkų taip nenorėta
į mūsų rajoną įsileisti „Superfiesta“. Liepos viduryje į Dainuvos slėnį suplauks festivalio „Devilstone“ gerbėjai, o mėnesio pabaigoje – tradicinė kelias dienas trunkanti Miesto šventė. Rugpjūtį
dainuojamosios poezijos mylėtojai atvyks į festivalį „Purpurinis vakaras“. Ar vasarą užtenka
renginių Anykščiuose? Kurie iš jų yra Jūsų mėgstamiausi, o kuriem galbūt laikas „kraustytis“ iš
Anykščių? O gal metas pagalvoti apie naujus renginius, naujas kultūros raiškos formas?
@ X – man: „Vyresnė karta turbūt pamena laikus, kurie buvo kažkur beveik prieš dvidešimt metų,
kada Dainuvos slėnyje vasarą vos
ne kiekvieną savaitgalį, tai kas antrą
vykdavo įvairūs renginiai. Prasidėdavo viskas Vasaros atidarymu, arba
imtynininkų reginiu Vladui Žmoginui atminti, toliau sekdavo Joninės,
Anykščių vyno, pradžioje vykusi
birželio pabaigoje, tik vėliau nusikėlusi į rugpjūtį. Toliau eidavo Ežerų
sietuva, bei Anykščių miesto šventė.
Na ir savaime aišku kaip gi be vasaros uždarymo, kurių kartais būdavo net du. Jų, minėtų švenčių tarpe
taipogi vykdavo įvairiausi koncertai,
kuriems pasibaigus vykdavo diskotekos iki ryto. Šokiai ir jaunam ir
senam paprastai vainikuodavo kiekvieną renginį. Tuo laiku tikrai buvo
ką veikti laisvalaikiu. Su laiku pramoginių renginių mūsų mieste ėmė
mažėti ir viskas tęsėsi tol kol pasiekėme šių dienų lygmenį. Įdomu kaip
bus toliau? Norisi tikėti, kad situacija
pagerės, o kaip bus iš tikrųjų su laiku

Turi didžiulę
įtaką merui

Romaldas GIŽINSKAS, buvęs savivaldybės Antikorupcijos
komisijos pirmininkas:

Valentinas ŠAPALAS, Inkūniečių ir Mickūniečių bendrijos
pirmininkas:
Jeigu atvirai kalbant, labai abejočiau, ar tokie projektai yra reikalingi. Manau, kad pinigus galima panaudoti efektyvesniems reikalams.
Tas žmogus, kuris supranta, kad
jam reikia pagalbos, jos jis ir ieško.
O jei dabar psichologas važinės po
vienkiemius ir kaimus pas kažkokius degradavusius, girtuoklius ir
panašiai, tai jie šito nepripažįsta.
Pažįstu ne vieną tokį žmogų. Važiuoti psichologui pas tokį žmogų
yra tuščias reikalas. Gal prievartinę

gas. Visi čia tvarkingą gyvenimą
gyvena, o tie, kurie nelabai tvarkingai dėliojasi savo prioritetus,
jie į tai žiūri skeptiškai. Reikalingiausias mūsų bendruomenei
šiandien – pastato sutvarkymas,
kur galėtumėm susirinkti ir bendrauti. O tada jau būtų galima
galvoti ir apie kitus dalykus.
O kalbant apie konkursus paslaugoms teikti, turint galvoje ne
tik šį atvejį, visuomet laimi tie,
kurie pateikia geriausias sąlygas
ir tik vertinimo komisijos sąžinės
reikalas, kaip prioritetus sudėlioja.

pamatysime.”
@ Senolis: „Buvo geras pilies
statybos pradžios renginys. Penkių
klaunų pasirodymas Jablonskio
gatvėje. Tremties dienos kalba.
Yra dar kas pralinksmina.”
@ Laura: „Festivaliai- kaip festivaliai, yra savi gerbėjai tegu į juos
ir eina. Bet Miesto šventė jau visai
išsisėmė: vip’inių eisena pagrindine gatve, kilimai (na čia dar viskas
ok), o kas toliau - kultūros centro
ansamblių pasirodymai ir kapelijų
muzika. Pamiršau dar ką nors?”
@
tiesiog
rimtai:
„Vis
kalbame,mastome savame rate ir
dabar norisi paklausti ką veikti
Anykščiuose jaunimui vakarais?,o
iš jų norime daug gauti. Išeiname
pasivaikščioti į parką,taku,centre ir
tuščia ,kaip po karo.. Manau ,kad
jau išsisėmė kultūra iki pabaigos,
reikia naujų,jaunų veidų.Ateis
miesto šventė na ir kas,kilimai tik
palieka įspūdį ir nieko daugiau. Purpurinis vakaras dar paivairina kelias
dienas gyvenimą ir Velnio akmuo.

Nuobodus miestelis ir tiek.Kodėl
negalima paleisti muzikos miesto
centre ar parke tegul groja išeiginėmis dienomis.,nusipirkus ledu galima butų ir pasėdėti. Erdvių turime
daug,bet išnaudoti neišeina.”
@ R.Gižinskas: „Jaunimo
Anyksčiuose turim įvairaus ir universitetinio ,ir darbinio,ir moksleivių.Kiekviena jaunimo grupė
turi savo mentalitetą.Drausti ,
tikrai negalima.Man tai primena tuos metus,kai mums ‘’bitlų’’
gerbėjams ‘’siūlydavo’’ nusikirpti
plaukus.Dalinai sutinku su komentatoriais ,kurie motyvuoja į
savivaldybės kultūros padalinį [vicemero S.Obelevičiaus žmones]
Taip, jaunimas tikrai išsako daug
tiesos. Gal ir pačiam gerb. Obeliavičiui reikėtų pagalvoti...Rajono
Meras atsako už visą kas dedasi

Nors Darbo partija visoje Lietuvoje yra persona non grata,
subyrėjusi, politinis lavonas, bet
Anykščiuose ji dar turi didelę
įtaką. Sveiku protu nesuvokiama,
kad Darbo partijos žmogus gali
būti valdančioje daugumoje, kai
žinome nuomonę apie šią partiją
Prezidentės ir kitų šalies vadovų.
Taigi ir kalbu, kad D.Vaičiūnas
turi didžiulę įtaką galimai ir merui. Nebūna politikoje, kad iš
kažkur atsiranda žmogus, turintis
tokią gerą užuovėją.

-ANYKŠTA
rajone ,tačiau silpniausia vieta
-švietimas,kultūra.”
@ Pritariu: „Protingai rašo
p.Romaldas. Obelevičius gal ir išmano apie rūtas, bet tikrai ne apie
kultūrą. Tokio baisumo kaip A.
Baranausko klètelè užkaltais langais niekur nepamatysi . Kultūros
centro renginiai labai žemo lygio,
metai iš metų vyksta tas pats. Buvo
teatrų festivalis tai sužinojom kai
liko vienas nesuvaidintas spektaklis. Reikėtų rajono vadovams nuvažiuoti į Rokiškį pasimokyti kaip
vyksta teatrų festivaliai. Tenai suvažiuoja žmonės iš visos Aukštaitijos. Baisūs ir bibliotekos renginiai
jų nepalyginsi su Utenos biblioteka kur kartais nuvažiuojam į renginius. Pagirčiau tik Sakralinio meno
centrą už nepopsišką veiklą. Jeigu
centro moterėlės renginių metu
nejuokintų publikos megztom fioletinėm sukniom ir nesakytų vietoj
“ meras” “ mėras” būtų didmiesčio
lygio kultūros įstaiga.”
@ Marius: „Mane tai pribloškia valstybinių švenčių minėjimai
- vėliavą kelia bet kas, kas tą dieną
turi laiko; meras pasako kalbą, gerai jeigu sėkmingai pavyksta, padainuojamos trys dainos ir namo!
Ai ne namo, į Maximą!”

“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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Sekmadienį buriuotojai pabūgo vėjo...

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienį ir sekmadienį Rubikių ežere prie Kriokšlio poilsiavietės vyko Panevėžio jachtklubo organizuota Joninių regata. Kreiserinių jachtų klasėje nugalėjo anykštėnai Asta ir Vladas Palaimos.

Asta ir Vladas Palaimos šeštadienį tapo nugalėtojais, tačiau sekmadienį likęs vienas Vladas Palaima
į maratoną aplink ežero salas neišplaukė...
Ši regata jau 33 – ioji. Pasak
organizatorių, tikėtasi sulaukti
kur kas daugiau dalyvių, tačiau
dėl prasto oro jų susirinko gerokai mažiau. Šeštadieni 12 valandą
startavo septyni burlentininkai ir
dvi dešimtys jachtų. Buriuotojams
teko gaudyti vėją, kuris vos pleveno bures, tačiau popietiniams startams vėjo pakako.
Kreiserinių jachtų klasėje nugalėtojais tapo vieninteliai regatoje dalyvavę anykštėnai - Anykščių rajono
savivaldybėje Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiąja specialiste
dirbanti Asta Palaimienė ir individualios įmonės savininkas Vladas
Palaima plaukę jachta „Plukė“. Prieš
šešetą metų V. Palaima įgyvendino
savo jaunystės svajonę ir patartas Pa-

nevėžio jachtklubo buriuotojo Jono
Lazausko nusipirko beveik naują
jachtą ir priekabą jai transportuoti.
Nuo tada A. ir V. Palaimos dalyvauja
Joninių regatoje ir su šeima dažnai
išvažiuoja buriuoti į kitus Lietuvos
ežerus ar Kuršių marias.
Prieš trejetą metų jubiliejinėje,
30 – ojoje Joninių regatoje, kai į
Rubikius buvo suvažiavę penkios
dešimtys geriausių šalies buriuotojų, anykštėnai savo klasėje iškovojo ketvirtą vietą.
Šeštadienį tarp burlentininkų
nugalėtoju tapo Jonas Rozis. Pasak
organizatorių, pasigendama anykštėnų burlentininkų, kurie prieš
kelis metus aktyviai dalyvaudavo
Joninių regatose ir būdavo rimtais
varžovais patyrusiems ir šią spor-

Kūryba plius krašto pažinimas

to šaką kultivuojantiems buriuotojams. Jachtų klasėse pergales
skynė Alvydas Kasperiūnas, Aistis
Liutkevičius, Gvidas Žebrys, Vilius Gustas ir Mindaugas Čyžas.
Sekmadienį daliai buriuotojų ir
burlentininkų vėjo buvo net perdaug, tad į maratoną aplink Rubikių ežero salas nepabūgę stipraus
vėjo ir bangų išplaukė tik devynios
jachtos ir vienintelis drąsus burlentininkas Laimonas Čyžas. Maratone nugalėjo Vytautas Šiškus, A.
Liutkevičius, Rimantas Ridikas, A.
Kasperiūnas ir Renaldas Pelanis.
Anykštėnai maratone neplaukė.
Kaip visuomet, krante buvo organizuota daug atrakcijų sirgaliams, tačiau dėl prasto oro jų susirinko nedaug.

Raimondas GUOBIS

Dailininkės ir paveikslų derlius. Iš kairės sėdi: Simona Šeputytė, Ieva Batjanaitė, Kamilė Kublickaitė, Austėja Medinytė, Ernesta Klimavičiūtė, Rūta Stanevičienė ir geroji sargybinė Gilė; stovi:
Greta Šukytė, Ieva Matiukaitė ir Ugnė Rudžionytė.
Autoriaus nuotr.

Sekmadienį buriuotojus egzaminavo stiprus vėjas ir bangos.

Sekmadienį tik patyrę buriuotojai išplaukė į maratoną aplink
Rubikių ežero salas.
Autoriaus nuotr.

Praeitą savaitę garsiojo dailininko Kajetono Sklėriaus gimtajame Kunigiškių kaime prie Svėdasų vyko jau antroji, tradicine
tapsianti moksleivių kūrybos bei krašto pažinimo stovykla „Piešiame piliakalnius“.
Penkių dienų pasaulis buvo pripildytas kelionių, bičiulystės, sodžiaus buities, mokymosi piešti...
Šių metų stovykla etnografinėje Rūtos Stanevičienės sodyboje
Kunigiškiuose buvo regioninė,
mat į ją susirinko vaikai iš keturių kaimyninių rajonų - Rokiškio,
Kupiškio, Utenos bei Anykščių
- Kamajų, Šimonių, Užpalių ir
Svėdasų mokyklų. Iš viso aštuonios mergaitės, du vadovai .Visas
stovyklos išlaidas padengė, pinigais rėmė ir kitaip pagelbėjo geradariai.
Stovyklos dalyviai keliavo į
Kernavę, aplankė Ukmergės piliakalnį, Kavarsko šaltinį. Įsiropštę į
Vorutos kalną apgailėjo statybininkų suniokoto piliakalnio didybę...
Antroji diena jau buvo pašvęsta moliui. Lipdybos, keramikos
paslaptimis dalijosi, mokė meistrė Dangyra Pyragaitė iš Kalyškų
kaimo šalia Kurklių. Trečiadienis
- bandymams komponuoti ir piešti
skirtas. Kalnai, žolynai, žiedai... Ir
kartu dalyvavęs portreto meistras
Pranciškus Gerlikas, sugebėjęs per
kelias valandas pieštuku nupiešti
dešimt stovyklos dalyvių portretų.
Vakarą praturtino susitikimas su

Anykščių meno mokyklos vadovu
Arūnu Vilkončiumi, krašto istorijos pažinimas Kunigiškių senosios
mokyklos muziejuje ir nuotaikinga
vakaronė prie laužo...
Ketvirtosios dienos pasaulis dalijosi į piešimo valandas bei edukacinę archeologijos mokslo programą, kurią ant Juodonių piliakalnio
su skautiška išmone vedė Vilniaus
universiteto doktorantas Karolis
Minkevičius.
Pažinimo vakarą vainikavo
pasivaikščiojimai po etnografinį
Malaišių kaimą aplankant Juozo
Tumo - Vaižganto gimtinės vietą
bei Kunigiškių kaimo įdomybes,
ypač buvusios aštuonmetės mokyklos griuvėsius.
Paskutinioji diena buvo pažymėta ramybe, šiluma, pasaulio giedrumu, bičiulystės suvokimo pilnatve,
darbų pristatymu, pastebėjimais ir
nusistebėjimais, kad net ir pirmą
kartą piešiant ant drobės, akrilu,
maišant dažus, ieškant reikalingų
atspalvių, komponuojant - pavyko,
didžia pagarba ir dėkingumu dailininkei Kristinai Striukienei.

pastogė
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Kiaušų idilijos...

Raimonads GUOBIS

Kiaušų kaimo vardas, pasak kalbininkų, kilęs nuo žodžio kiaušas, kas reikštų galva, o gal ir nuo
kitokios šio žodžio reikšmės...
Mistiškas pavadinimas, kaip ir atmintis karalystės, dvarų, dvarininkų ir sugrįžusios prigimtinės
laisvės. Debeikių ir Anykščių artumai, tačiau parapijinė priklausomybė Debeikiams, o pasaulietinė
- Anykščiams. Buvęs kaimas visai nemažas: 1923 m. priskaičiuotos 9 sodybos su 49 gyventojais 171,3
hektaro plote. Dabar sodybos penkios teįrašytos, o gyventojų tik septyni.

Bronė Juzėnienė gyvenimu patenkinta - jau greitai jai 90 m.

Kiaušų kaimo idilė...
Apie Kuprionį ir jo miškų
vizijas...
Jonas Kuprionis (1901-1982) gimęs
Kiaušuose buvęs vienas žymiausių
Lietuvos miškininkų, dažnai minimas
tuoj po kupiškėno Povilo Matulionio, amžininkų vadintas miškininku
iš Dievo malonės. Mokėsi Vilniuje,
tačiau sostinę okupavus, gimnaziją
baigė Panevėžyje, o aukštąjį išsilavinimą įgijo studijuodamas Dotnuvos
akademijoje. Jį turėtų prisiminti ir
mūsų krašto skautai, šio žmogaus pavyzdys turėtų įkvėpti Anykščių Jono
Biliūno gimnazijos vadovybę stengtis,
kad anykštėnai dalyvautų šioje puikiai
lavinančioje, visuomeniškumą, patriotizmą ugdančioje organizacijoje. Juk J.
Kuprionis į skautų judėjimą įsijungęs
Vilniuje, vėliau pasižymėjo ypatingu
pasišventimu šios organizacijos veikloje, nuolatos buvo renkamas į vadovybę, vienu metu vadovavo visos
Lietuvos skautams, mūsų šalį atstovavo pasauliniuose sąskrydžiuose Danijoje bei Anglijoje. Organizavo šalies
miškininkų sąjungą, redagavo žurnalą

Senojo kaimo kryžius alyvų
krūme.

„Mūsų girios“, bendradarbiavo daugybėje laikraščių ir žurnalų, dalyvavo
ir šaulių sąjungos veikloje. Tarnaudamas Panemunės urėdo pavaduotoju,
Panemunės pušyne įkūrė parką, sodino alėjas pavadindamas Briedžių,
Lakštingalų, Gegučių ir kitais vardais.
Dveji metai Dzūkų urėdijos urėdo pareigose, po to – Miškų departamente,
kur rūpinosi miškų želdinimo problemų sprendimu, medelynų steigimu ir
miškų tyrinėjimais. Lemtingais 1940
m. dirbo Dotnuvos akademijos Miškų
skyriaus docentu, vėliau akademinį
darbą tęsė Vilniuje, 1943 m. tarnavo
Utenos urėdu, jo kontora buvo Pavariuose prie Anykščių. Čia jam kilo
didžioji idėja paversti Anykščių šilelį
Tautos parku. Tik gaila, kad taip gražiai pradėtus Lietuvoje darbus teko
nutraukti dėl antrosios sovietų okupacijos, represijų baimės, kuri ir paskatino trauktis iš tėvynės. Tad didžioji dalis gyvenimo prabėgo ir darbų atlikta
svetur - Vakarų Europoje, o po to jau
Amerikoje, Čikagoje.
Ten iš pradžių pragyvenimui pelnėsi dirbdamas sunkius fizinius darbus,

Lenta ant Juzėnų sodybos.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

kol pasimokęs vėl sugrįžo į miškininko kelią - buvo Dalaso medelyno
vedėju, gebėjo laukinių džiunglių
plotą paversti dekoratyvinių medžių
sodu. Nenuilstamai darbavosi ir lietuvių bendruomenėje, rašė straipsnius,
redagavo taip reikalingus leidinius,
kuriuose buvo skiepijama meilė miškams, aprašomi nauji miškininkystės
mokslo pasiekimai. J. Kuprionis įdiegė Amerikoje neįprastą medynų ugdymą iš sėklų. Senatvės dienas praleido Kalifornijoje jaukioje šilumoje
ir palmių ūksmėje, nors taip ilgėjosi
lietuviškų šilų....
Senasis kaimas ir metraštininkas
Kiaušuose yra sodyba, ant kurios
sienos - medinė paminklinė lenta, kurios užrašas byloja, kad būtent čia gimė
miškininkas J. Kuprionis. Jau daugiau
negu dešimtmetį šiuose namuose gyvenanti Bronė Juzėnienė sako, kad
veik niekas garsiuoju anykštėnu nesidomi, šios vietos nelanko, nieko nepaklausia. Buvę iš kaimo kilusių ir daugiau garsenybių - vargonininkas Stasys
Puodžiūnas, kun. Alfonsas Gražys ir
dar vienas kitas. Kitame, šiauriniame
kaimo pakraštyje, gyvenęs Juozas Banys, taip pat bandė šį tą rašinėti. Buvo
sodžiaus metraštininkas, su suvokimu,
jog parašytos dienoraščių knygos sulyginamos su metais, kuriuos kuo toliau,
tuo sunkiau tenka nešioti ant pečių.
Tokį tad drožinį įsigijo iš gero pažįstamo, Vozgėliuose gyvenusio liaudies
meistro Jurgio Kazlausko. Tie stori
sąsiuviniai stambiomis raidėmis prirašyti daugiausiai buitiškų nutikimų,
tiksliau raštininko pajudėjimų: kolchoze darbus dirbo, malūnan važiavo,
paršiukus nusipirko... Ir taip puslapis
po puslapio, be jokių nukrypimų, tik
retai įterpiamomis pašalinėmis mintelėmis, pamąstymais, liaudies išminties
švystelėjimais. Nors oj įdomūs buvo
kolchozo monai, žmones ne juokais
kolektyvinio ūkio tijūnai spaudė, o
pašarų trūkstant per žiemą išbadėję arkliai į pavasario arimą išėję griūdavo
į vagą, net jų išsišovę šonkauliai barškėdavo.
Aldona Vanagienė šypsosi
Dažnai šypsosi, nors reikia ope-

raciją daryti, nors juda tik lazdomis
pasiremdama, bet vis vien šypsosi,
nes jo veidas, jos visa esybė šypsotis
sutverta. Iš Gojaus kaimo, iš Čepukų kiemo. Smagus buvęs kaimelis,
juk mergų jos augime net dvylika
buvę. Gera būdavę, ypač pavasarį,
kuomet po gegužinių pamaldų veik
iki paryčių pas Paelmio Laskauską
ar kur kitur dainuodavę, šokdavę.
Tas pulkelis, kaip sakoma, tuzinas
tikriausias, kai išeidavo į kolchozą
Bikūnuos darbuosna, tai ir linksma
būdavo, ir daug nuveikdavo. Nors
ne vienai norėjosi kur nors lengvesnės duonos paieškoti, iš kolchozinės
vergystės išsprukti, bet gi neišleisdavo pirmininkas, dokumentų neduodavo. Kai kam visgi pavykdavo
ištrūkti. Štai seserys Meškeliūnaitės
į Kaliningradą išvažiavo, ten gerų,
gerai apmokamų ir nesunkių darbų
gavo. Emilija po keleto metų sugrįžo, o štai Zosė pasiliko, ten ištekėjo,
rodos, kad už lietuvio.
Aldona už Navariškių Mataušo Vanago išėjo. Jos vyresnė sesuo už vyro
brolio, tai ir tapo abi Vanagienėmis,
brolių žmonomis. Mataušas tuoj po
vestuvių pardavė motociklą, dar kiek
pridėjo ir čia namelius iš Gražių nusipirko. Stogai buvo nuplyšę, sienos
sukrypę, tačiau ėmėsi tvarkyti, daug
darbo, išmonės, meilės įdėjo, tai jaukūs, dvasios savos pripildyti, be jokių kerčių su paslaptimis tapo namai,
namučiai brangiausi. Dirbo tada labai
sunkiai, mat ir kolchoze sunkūs darbai
buvę. Jis gal kiek lengviau - mechaniku, o ji karvių melžėja.
Ypač sunku buvo pirmaisiais metais,
kai jai skyrė pirmaveršių, taip sunkiai
rankomis melžti karvių grupę. Anksti keldavo, vėlai guldavo, dar ir savo
ūkis, keturis vaikai sužiūrėti. Tačiau
jaunystėje nesunku buvo, energijos
netrūko. Ir dabar gerai, tikina moteriškė, ir tada gerai buvo.
Labai mėgę keliauti. Profsąjunga
būdavo organizuoja. Tai ir ji, ir vyras
visuomet į kelionę, į dar nepažįstamus kraštus leistis planuodavo, pasikeisdami - juk turėdavo gi kažkuris
ir namie pasilikti. Buvusi Maskvoje,
Leningrade, Vidurinėje Azijoje, prie
Juodosios jūros ir kitose „plačiosios
tėvynės“ vietose. O jau nepriklausomybės metais ir Brazilijoje kartu
su vyru pabuvojo. Mat toje tolimo-

je šalyje gyveno trys pusseserės ir
pusbrolis. Ten orlaiviu skridę gal
trylika valandų, buvęs tiesioginis
reisas, tebuvo nusileidę Kopenhagoje įsipilti kuro. Pagyvenę San Paule
ilgiau negu mėnesį, visus ir vežioję,
visokius stebuklus, grožybes rodę.
Giminaičiai labai gerai gyveno viena policininkė, kita gydytoja, abi
netekėjusios, na ir pusbrolis savo
versle sėkmingai besisukantis. Ir jie
buvo čia atvažiavę, pirmą kartą tai
dar prie ruso, vos pavykę išsiprašyti
pas Vanagus paviešėti nors pusdienį,
bet iki vidurnakčio vis vien privalėjo
sugrįžti į „Lietuvos“ viešbutį.
Vargai džiaugsmais nuraminami
Paklausta, ko dar tikisi, ko laukia, A.
Vanagienė šypsosi. Prataria, kad kaip
sėkmingai į Jurzdiką nukeliauti, ten
kur jau jos Mataušas guli vietą turintis.
Tačiau dar ne dabar, mat gyventi jai labai smagu. Nesvarbu, kad abu klubai
jau operuoti, kad sąnariai sustingę, tik
dviem lazdom pasispirdama juda. Juk
ir ūkis dar yra - keturios vištos, gaidys,
du šuneliai, katinas, daržas, šiltnamis.
Judėjimas po kiemą ir ūkį sumaniai
suplanuotas. Visose reikiamose vietose yra ar kokia kaladė ar kėdutė prisėsti. Taip nuėjusi šiltnamin ir prisėdusi ji
kauptuku visas piktžoles nugali, taip
pat kitus svarbiausius darbus nudirba.
Nei duonos, nei ko kito netrūksta auto parduotuvė net du kartus per savaitę į kiemą atvažiuoja, visko, ko tik
reikia atveža.
Žinoma, ir pasaulio įvykiais domisi,
skaito „Anykštą“, televizoriaus programas įvairiausias žiūri, o dažniausiai
– „Taip ir ne“, „Vakaro žinias“. Tačiau didžiausias „bičiulis“ yra radijas.
Nuolat pasiklausanti pageidavimų ir
sveikinimų koncertų, „Dievo žodžio“,
radijas nuramina ir tuomet, kai po
vidurnakčio atsibunda ir užmigti nebegali, tuomet jis kaip tikras prietelis
maloniai šnabžda, vienatvę išblaško,
nuramina ir vėl paliečia sparnas miego
malonaus.
Tačiau didžiausias džiaugsmas gausi jaunoji karta, net šeši anūkai ir
jau aštuoni proanūkiai, kokia laimė jų
sulaukus. Ji juos visus myli, ir ją visas
šitas pulkas artimiausiųjų myli. Tuomet jaučiasi tarsi jau ne žemėje, bet
Rojuje gyventų..

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir
geodezijos skyrius atlieka sklypų kadastriniai Nr. 3422/0001:299 ir
3422/0001:248 registruotų Juro Juozo Puzelio vardu Daujočių k., Anykščių raj. kadastrinius matavimus. Kviečiame atsiliepti gretimo sklypo,
registruoto Zenono Gaigalo vardu (kadastrinis Nr. 3422/0001:270) paveldėtojus dėl ribų suderinimo per 10 dienų nuo paskelbimo spaudoje.
Pretenzijas ir pasiūlymus galima pareikšti adresu J.Biliūno 28-2 Anykščiai, tel. : ( 8 381 ) 52 259, 8 612 84188 el. p. vita.zukauskiene@vzf.lt
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Naujovės laukia tiek
dirbančiųjų, tiek ir bedarbių
Seimas patvirtino naujojo Darbo kodekso (DK) ir lydimųjų teisės aktų pakeitimus, kurie įsigalios nuo
liepos 1 dienos. Parlamentarai taip pat priėmė naują nedarbo išmokos skyrimo tvarką.
Pagal naują nedarbo išmokos skyrmo tvarką bedarbio pašalpos bus mokamos ilgiau - devynis mėnesius:
pirmą-trečią nedarbo mėnesį išmoka siektų 50 proc. buvusio atlyginimo, trečią-šeštą mėnesį - 40 proc., o
šeštą-devintą mėnesį – 30 proc.
Norint gauti išmokas, reikės dirbti mažiausiai 12 mėnesių, o toks stažas būtų įgyjamas per 30 mėnesių.
Bedarbio pašalpa nebus apmokestinama pajamų mokesčiu (GPM).
Svarbiausi Darbo kodekso
pakeitimai:
Svarbus pakeitimas darbuotojams - suminės darbo laiko apskaitos įvedimas – ji galės būti įvedama
tik esant būtinumui bei įvykdžius
informavimo ir konsultavimo procedūrą su darbo taryba ir atsižvelgus į darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos nuomonę.
Be to, numatytas aiškus maksimalus darbo savaitės laikas, kai darbuotojai dirba pagal suminę darbo
laiko apskaitą - darbo grafikai turės
būti sudaromi taip, kad nepažeistų
maksimalaus 52 val. termino per
kiekvieną 7 dienų laikotarpį.
Darbuotojų atstovų prašymu
lanksčiau reglamentuojamas naktinis darbo laikas – dirbančio naktį
darbuotojo darbo laikas negalės
viršyti 8 valandų per dieną ( pamainą) per apskaitinį trijų mėnesių laikotarpį, nebent kitaip bus susitarta
aukštesnio nei darbdavio lygmens
kolektyvinėse sutartyse. Šia nuostata taip pat skatinamas šakinių kolektyvinių sutarčių sudarymas.
Darbdaviai privalės apskaityti
visų darbuotojų darbo laiką, išskyrus tuos, kurie dirbs nekintančiu
darbo dienos režimu.
Aiškiau reglamentuojami darbo
laikotarpiai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, t. y.

kasmetinės, pailgintos ir papildomos atostogos bus įskaičiuojamos
į darbo stažą, už kurį suteikiamos
kasmetinės atostogos.
Svarbus sutartas pakeitimas, kad
darbo ginčų nagrinėjimas darbo
ginčų komisijoje yra nemokamas
ir ginčo šalių patirtos išlaidos nepriteisiamos. Šiuo metu tai nebuvo
aiškiai įtvirtinta.
Sugrąžinama kompensacija už
kilnojamojo pobūdžio darbą ar
darbą atliekamą kelionėje. Tokia
kompensacija negalės viršyti 50
proc. bazinio atlygio.
Siūloma griežčiau reglamentuoti
laikinojo įdarbinimo įmonių veiklą:
tokios įmonės turės atitikti Vyriausybės nustatytus kriterijus; laikinojo
darbo sutartyje turės būti nustatoma
darbo laiko norma, todėl darbuotojui
bus aiškiau, kiek jis turės dirbti, ir nuo
kada bus skaičiuojami jo viršvalandžiai; laikotarpiai tarp siuntimų dirbti
bus neapmokami tik 5 dienas iš eilės
ne dažniau kaip kartą per mėnesį.
Trišalė taryba sutarė padidinti
netesybų sumą, kai darbo santykiams pasibaigus, darbdavys uždelsia atsiskaityti su darbuotoju:
netesybos būtų darbuotojo vidutinis darbo užmokestis, padaugintas
iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių.
Sumažinami darbuotojų, priklausančių profesinei sąjungai

skaičiaus reikalavimai, nuo kurio
priklausys, ar darbovietėje bus
steigiama darbo taryba, ar darbo
tarybos funkcijas perims profesinė sąjunga (profesinei sąjungai
turi priklausyti trečdalis darbdavio
darbuotojų). Sudaroma galimybė
profesinėms sąjungoms dalyvauti
darbo tarybų veikloje: nustatoma,
kad vienas darbo tarybos narys
renkamas iš profesinių sąjungų pasiūlytų 3 kandidatų. Šiomis nuostatomis profesinėms sąjungoms
bus sudaroma daugiau galimybių
dalyvauti darbuotojų informavimo
ir konsultavimo veikloje.
Padidintas Trišalės tarybos narių skaičius nuo 15 iki 21 nario,
t. y. bus skiriama po 7 atstovus
nuo darbdavių, profesinių sąjungų ir Vyriausybės pusės. Siekiant,
kad Trišalėje taryboje atstovautų
kompetentingesnės ir kuo plačiau
Lietuvoje veikiančios organizacijos, įvedami papildomi kriterijai:
kad organizacija būtų tarptautinės
profesinių sąjungų ar darbdavių organizacijos narė; kad organizacijos
struktūriniai padaliniai atstovautų
skirtingų ekonominės veiklos sektorių darbuotojams ar organizacijos nariai veiktų ne mažiau kaip
2/3 Lietuvos Respublikos apskričių teritorijų.
Įtvirtinamas maksimalus 500
eurų už kiekvieną praleistą savaitę

baudos dydis, kai nevykdomi darbo arbitražo sprendimai.
Sugrąžinamas darbinio teisnumo
ir veiksnumo sąvokų įtvirtinimas
kaip ir šiuo metu galiojančiame
Darbo kodekse. Ši nuostata grąžinama profesinių sąjungų prašymu,
nes jos baiminosi, kad negalės
dirbti neįgalūs asmenys arba asmenys, kuriems veiksnumas apribotas
tam tikroje srityje.
Bus dar geriau užtikrinamas informacijos apie darbo užmokestį,
ne visą darbo laiką dirbančiuosius,
pagal terminuotas darbo sutartis
dirbančiuosius ir pan., suteikimas
darbuotojams, numatant, kad kai
nėra darbo tarybos, tokia informacija teikiama profesinei sąjungai.
Be to, informacija apie darbo užmokestį bus teikiama tik tuo atveju,
jei atitinkamos profesijos grupėje
dirba daugiau kaip du darbuotojai.
Siekiant teisėkūros ekonomiškumo, daugiau teisių tvirtinant poįstatyminius teisės aktus suteikiama
ministrui: tvirtinti darbo sutarties
pavyzdinę formą, atleidimo tvarką, kai darbdavio neįmanoma rasti;
pranešimo apie grupės darbuotojų
atleidimą tvarką; ir pan.
Nustatomi aiškūs kriterijai, kada
galėtų būti nustatomas dalinis darbas.
Patikslinta, kad dalinis darbas nustatomas tik tuo atveju, kai Vyriausybė
tam tikroje teritorijoje ar veiklos srityje pripažįsta, kad egzistuoja svarbios ekonominės priežastys, dėl kurių
darbdaviai negali suteikti darbuotojams darbo. Dalinio darbo atveju,
darbuotojai dirbtų ne pilną darbo dieną, o už likusį laiką jiems būtų kompensuojama iš Sodros, tokiu būdu
sušvelninant krizės padarinius.

-ANYKŠTA

Anykščiuose statys naują žiedą
(Atkelta iš 1 p.)
Specialistas kalbėjo, kad kada
tiksliai prasidės darbai pasakyti
sunku, bet „savo lėšas planuojame
įsisavinti dar šiemet, „ant dienų“
turim gauti statybos leidimą“.
„Dabar reikės eiti į Tarybą, kad
patvirtintų sutartį, tada ją pasirašysim, po to seks viešieji pirkimai... Stengiamės kuo greičiau,
patys matome, kad jei žiedas šiemet ten „įsipaišytų“, tai išsispręstų daug susisiekimo problemų,
nebereikėtų sustoti prie šviesoforo“, - kad norima, jog žiedinė
sankryža atsirastų kuo greičiau,
pasakojo N. Stanislavovas. Specialistas paneigė būgštavimus,

horoskopas
AVINAS. Giminaitis, draugas,
žmogus gali kreiptis dėl talkos ar tarpininkavimo, arba šito iš jo prireiks
jums. Gali išaiškėti draugų ir meilės
partnerių nuotykiai arba neplanuotų
rūpesčių sukels kiti šeimos nariai,
vaikai.
JAUTIS. Regis, jums labai rūpės
artimo žmogaus planai ar bandymai
gauti reikiamą informaciją, svarbų
rezultatą, pasiruošti kelionei ir pan.
Kuo galėsite, padėsite. Vis dėlto gali
kilti aršių ginčų, jei pernelyg kišitės ir
įkyriai patarinėsite. Atsargiai kelyje.

kad trijų kelių susikirtimo žiedas
bus labai mažas, nes A.Vienuolio
ir Troškūnų gatvės sankryžoje
tiesiog nėra vietos: „Projektas
inspektuotas, perėjo visas reikalingas instancijas. Žiedas „trauksis“ į pievą link „Bikuvos“, kur
dabar stovi kultūros sostinės stovai“, - kokiu būdu bus išspręsta
labai ribotos erdvės problema pasakojo specialistas.
Priminsime, kad A.Vienuolio
gatvėje ir dabar vykdomi gatvės
rekonstrukcijos darbai.
Pirmoji
žiedinė
sankryža
Anykščiuose buvo įrengta Vilniaus ir Mindaugo gatvių sankirtoje.
DVYNIAI. Protinė, intelektinė
veikla turėtų sektis, jeigu jai skirsite
pakankamai laiko. Vikriai suksitės ir
aptarnavimo, tarpininkavimo sferose.
Tačiau problemų gali kilti dėl perdėto
skubėjimo, blaškymosi tarp daugybės
reikalų bei kontaktų.
VĖŽYS. Daug galvosite apie
praktiškus dalykus. Svarbu gerai sutarti su aplinkiniais, girdėti tai, kas
gali būti naudinga jūsų verslui, gerovei. Neverta manyti, kad visi bando
pamokslauti, kritikuoti, ir tam aršiai
priešintis.
LIŪTAS. Savaitė gali būti kupina smulkių nesusipratimų. Šeima,

kampas

Apie
vyrus

Linas BITVINSKAS
Daug išlieta prakaito analizuojant, kodėl vyrai gyvena trumpiau.
Laikas būtų pakalbėti, kaip pailginti
vyro gyvenimą. Pasirodė, kad moterys gali vyro gyvenimą gerokai
pailginti. Taivanio mokslininkai
atliko tyrimus, kurie parodė, kad
vyrui vienam būti yra labai pragaištinga. Mokslininkai tvirtina, kad be
jokių specialių dietų galima padėti
vyrui sulaukti bent 80 metų – jei
vyras bent kartą per savaitę užsiima seksu, tai tikimybė sulaukti garbaus amžiaus jam padidėja net 50
procentų, praneša ladyportal.info.
Mokslininkai teigia, kad pastovūs
panašaus pobūdžio užsiėmimai
sumažina net 50 procentų patirti
insultą, 40 procentų – susirgti diabetu, 30 procentų – patirti infarktą. Palyginimas parodė, kad jei 65
metų sulaukęs vyras lieka vienas
be žmonos ar draugės, tai tikimybė, kad jis mirs iki 80-ojo gimtadienio padidėja net 70 procentų.
Mokslininkų teigimu, tai lemia testosterono kiekis. Kuo mažesnis šio
hormono kiekis, tuo didesnė tikimybė susirgti tomis ligomis (buvo
ištirti 800 vyrų nuo 50 iki 91 metų).
Taigi, pasirodo, kad moterys turi
lemiamą reikšmę vyriškame gyvenime. Jau nekalbant apie tai, kad
gyvenančių su moterimis vyrų psichika daug stabilesnė.

balsai internete (anyksta.lt):
???: „O kam jos reikia“?
Kam, kam (atsakymas į „???“): „Kad jūros negalėtų pravažiuoti... Pabandyk su fūra pervažiuoti žiedine
sankryža kur prie kapų“.
Fūristas (atsakymas į „Kam, kam“): „Nematau jokių problemų pravažiuoti minimą žiedą“.
Jo: „Geriau duobes užlygintų“.
?????: „O tai kuo nusikalto ir neįtiko šviesoforas, kad varo von“?
Vasaros 5: „Ei, jūs, merai, architektai, kelininkai ir visi kiti iš 6-os palatos, darykit greičiau žiedą į miestą
nuo Elmininkų (su įvaža link Vorutos piliakalnio) ir Janydžiuos ant „Niūronių“ sankryžos, dar prie Anykštos
parduotuvės ir Maximos“.
Kelno (atsakymas į „Vasaros 5“): „Norėjai pasijuokti? Ukmergėje padarė laikiną ir žiedą kelyje į Kėdainius. Visi patenkinti. Prie autobusų stoties žiedas būtų idealu, tik riekia vieno šviesoforo, kad galėtų išvažiuoti
autobusai. Prie maksimos žiedo nereikia, nes reikia pėstiesiems sudaryti galimybę pereiti gatvę. Žiedai yra
gerai, jei padaryti ten, kur reikia“.
Butu malonu: „Jei ši valdžia nors ką padarytų gero, o tai tik kvailystes ir nereikalingus darbus daro“....
Cha: „Gal geriau kosmodromą iš karto? Ko čia smulkintis“?
partneriai kels didelius reikalavimus,
vers įsipareigoti, prisižadėti ar kt.
Galbūt sužinosite kažkokias paslaptis, paskalas, ir tai jums kels nerimą.
MERGELĖ. Regis, domėsitės remontu, nuoma, komercinėmis sutartimis. Labai svarbu būti nuosekliems,
neskatinti intrigų bei apkalbų, saugoti
savas ir svetimas paslaptis. Tausokite
sveikatą, nes gali paūmėti lėtinė liga.
SVARSTYKLĖS. Kolegos pažįstami gali skatinti jus neprotingai
rizikuoti. Neskubėkite investuoti
santaupų į neaiškų verslą ar pramogą.
Susiraskite reikalingos informacijos
ir viską išsiaiškinkite.

SKORPIONAS. Turėsite šansų
sustiprinti savo autoritetą, pelnyti
didesnį populiarumą. Tačiau galimi
ir išbandymai, jei neseniai padarėte
klaidingą žingsnį. Beje, tą žingsnį
galite padaryti ir dabar, jei būsite nediskretiški.
ŠAULYS. Aktyvūs bus tie, kurie
dirba turizmo, žiniasklaidos, švietimo,
politikos, teisės srityse. Turbūt nardysite po informacijos jūrą su ypatingu
polėkiu. Galbūt ruošitės kelionei ar į
ją leisitės. Atsargiai kelyje.
OŽIARAGIS. Būsite labai išlaidūs,
bet galbūt ne savo noru. Gali būti, kad
pagalbos prireiks partneriui arba teks

mokėti už tam tikrą tarpininkavimą,
bylinėjimąsi ir pan. Atidžiau elkitės su
pinigais, turtu, nepasiduokite įkalbami
veltis į neaiškias avantiūras.
VANDENIS. Įtampos galite patirti
dėl darbo, mokslo reikalų. Regis, būsite nusiteikę kovoti už savo interesus, teises, nesivaržysite garsiai reikšti savo nuomonę, nors bus akivaizdu,
kad ji kai kam visiškai nepatinka.
ŽUVYS. Nusimato nenumatytos
kliūtys. Galbūt susidursite su vaikų
keliamais iššūkiais, projektų finansavimo trikdžiais. Ne visi, kurių dėmesio ir supratimo tikėjotės, jums pritars.
Saugokite nuo pavojų vaikus.

SKELBIMAI
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Norime padėkoti visiems, kurie Vosgėlių k. šeštadienį padėjo gesinti gaisrą, ypač Šližių šeimai, visiems kaimynams
ir kitiems žmonėms, kurie neliko abejingi ir padėjo, taip pat
Anykščių ir Debeikių gaisrininkams.
Krikščiūnų šeima

perka

Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei eksploatacijai arba ardymui. Pasiima. Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant
išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-699) 60871, (8-610) 41900.
Nekilnojamas turtas
Skubiai - sodybą, namą, pastatą ar
didesnį žemės sklypą. Siūlyti įvairius
variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.
Mišką su žeme arba išsikirsti. Moka
brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Medienos apdirbimo įmonė be tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Automobiliai
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko
dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   
Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

įvairūs

Brangiai perka, nuomojasi žemės
ūkio paskirties žemę Anykščių,
Kurklių, Skiemonių apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Dovanoja
10 ha pievų Kurklių sen. - nusišienauti.
Tel. (8-686) 89708.
Šuniuką.
Tel. (8-675) 47714.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Atnaujina minkštus baldus: sofas, lovas, čiužinius, kėdes, kampus.
Keičia spyruokles, gobeleną, eko odą.
Gamina čiužinius. Pasiima ir parveža.
Tel. (8-610) 10341,
atnaujinkbaldus@gmail.com.

siūlo darbą
Kavinei reikalingas(-a) virėjas(-a)
nuolatiniam darbui. Siūlo visas socialines garantijas, laiku mokamą
gerą darbo užmokestį, nemokamus pietus ir motyvaciją už puikiai
atliekamus darbus.
Tel. (8-626) 98328.
SPA Vilnius - Anykščiai ieško
darbuotojo aplinkos priežiūrai.
Tel. (8-685) 73130.
ŽŪB „Elma“ reikalingas elektrikas atsakingas už elektros ūkį.
Tel. (8-682) 97420.

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

SUPERKA VERŠELIUS

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

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5
mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

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

Dainiaus firma
auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

Tel.: (8-670) 80384,
(8-650) 46919.

parduoda

Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

Kuras

Alksnio
malkas
kaladėlėmis.
Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.

Brangiai visoje Lietuvoje galvijus:
karves, jaučius, telyčias. Atsiskaito
vietoje. Veža į užsienį.
Tel. (8-662) 50592.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,

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

Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.

Be tarpininkų arklius, karves (iki
1,35 Eur/kg), telyčias (iki 1,35 Eur/
kg), bulius (iki 1,55 Eur/kg).
Tel. (8-622) 09326.

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

Šiltina sienas, stogus ir grindis
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju
būdu. Užpildo oro tarpus.
Tel.: (8-698) 47767,
(8-682) 37022.
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui iki 40 000 Eur, finansavimas
100 proc. Paraiškos renkamos iki
liepos 31 d. Rengia verslo planus,
konsultuoja.
Tel.: (8-602) 26933,
(8-673) 88712.

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

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .
Mūrija, remontuoja įvairias krosnis, židinius, atveža medžiagas,
garantija.
Tel. (8-667) 77446.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.
Remontuoja rusiškus traktorius.
Tel. (8-695) 49071.

Jums reikia nustatyti statybos
kainą, surasti profesionalius statybininkus, reikalingas techninis prižiūrėtojas? Kreipkitės. Mes Jums
padėsime.
Tel.(8-686) 48305.
Tinkuoja, klijuoja plyteles, mūrija, montuoja gipso kartoną, dažo
ir atlieka kitus darbus.
Tel. (8-608) 21930.
Dengia, remontuoja stogus,
satato terasas, pavėsines, malkines ir t. t. Atlieka skardinimo darbus. Pasirūpina medžiagomis.
Tel. (8-605) 70639.
Reikalingas traktorininkas - kombainininkas dirbti augalininkystės
ūkyje Kauno raj. Reikaligos teisės
- TR1, TR2, SZ, vairuotojo B kat.
Apgyvendina.
Tel. (8-698) 72395.

UAB “CESTA” firminėje mėsos gaminių parduotuvėje
Vilniaus g. 1, Anykščiuose
reikalingas (-a)
pardavėjas (-a) - kasininkas (-ė).
Darbas slenkančiu grafiku: 4
darbo dienos ir 4 poilsio dienos.
Darbo patirtis prekybos srityje pageidautina.
Kreiptis telefonu (8-626) 01785.

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

Kita

Superkame karves,
bulius ir telyčias

Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš karto,
sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.
Pašilių paukštyne (Anykščių r.)
reikalinga paukštininkė.
Tel.: (8-686) 82817,
(8-616)48507.

Reikalingi
E kategorijos
vairuotojai.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.

Reikalingas
buldozerininkas.
Tel. (8-698) 46745.

Lietuvišką, svilintą kaimiškai, kiaulienos skerdieną puselėmis po 40-60
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė)
kaina tik 2,40 Eur. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.
Kviečius, miežius, avižas, žirnius,
kukurūzus, įvairius pašarinius miltus,
sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343, (8-680) 96778.
DELOVAL melžimo pieno linijas
(komplektas ir 4 kompiuteriai).
Tel. (8–699) 62481.
Šienapjoves, smulkintuvus, purkštuvus, grėblius - vartytuvus, lėkštinius skutikus, kultivatorius, frezus,
vagotuvus, bulvių kasamąsias, frontalinius krautuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

JAUNOS VIŠTAITĖS! Birželio 29 d. (ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn.
rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis
jau kiaušinius pradėjusiomis dėti dėsliosiomis vištaitėmis bei
spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414).
Levaniškyje 6.50 Traupyje 6.55, Repšėnuose 7.05,
Pienionyse 7.10, Janušavoje 7.15, Kavarske 7.20,
Ažuožeriuose 7.35, N. Elmininkuose 7.50, Elmininkuose
7.55, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus)
8.05, Piktagalyje 8.20, Andrioniškyje 8.30, Padvarninkuose
8.35, Didžiuliškėse 8.40, Latavėnuose 8.45, Troškūnuose
8.50, Vašokėnuose 9.00, Surdegyje 9.10, Papiliuose 9.20,
Viešintose 9.35, Kunigiškiuose 14.30, Vaitkūnuose 14.35,
Svėdasuose (prie turgelio) 14.50, Varkujuose 15.05,
Aknystose 15.10, Debeikiuose 15.15, Rubikiuose 15.25,
Gečionyse 15.30, Mačionyse 15.35, Burbiškyje 15.45,
Katlėriuose 15.55, Pašiliuose 16.00, Skiemonyse 16.10,
Kurkliuose 16.25, Staškūniškyje 16.35.

gimė

Žygimantas RUDINSKAS, gimęs 06 14
Arminas SKAPAS, gimęs 06 20
“Tele loto” Žaidimas nr. 1107 Žaidimo data: 2017-06-25
Skaičiai:24 64 31 12 21 67 25 70 53 41 61 49 10 17 15 33 30 68 75 07 11
40 27 48 44 59 62 09 03 71 38 52 02 65 37 19 45 05 36 16 13 56 29 74 43
39 55 58 69 32 50 34
044*727 30 Eur čekis degalams 012*390 30 Eur čekis degalams 050*287 Automob.šaldytuvas “Mobicool” 046*585 Automob.šaldytuvas “Mobicool” 0103067 Automobilis “BMW 318i”
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Porinis kelialapis į Palangą 0333600 Porinis kelialapis į Palangą 0429051 Pretendentas į
butą 0210829 Riedis “Polaris” 0074011 Riedis “Polaris” 037*157 Sodininko rinkinys “Fiskars”
024*539 Sodininko rinkinys “Fiskars” 031*484 Terasos baldų komplektas 007*053 Terasos baldų komplektas 027*365 Trintuvas “Nutribullet”
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MOZAIKA
T. Mei išdėstė planus dėl Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES
piliečių
Jungtinės Karalystės (JK) ministrė pirmininkė Teresa Mei (Theresa
May) kreipėsi į šalies parlamentą,
norėdama išdėstyti savo planus dėl
JK gyvenančių Europos Sąjungos
(ES) piliečių teisių, informuoja „Euronews“.
Premjerė teigė norinti, kad su teisėtai JK gyvenančiais ES piliečiais
būtų elgiamasi kaip su JK piliečiais;
leisti teisėtai JK gyvenančių ES piliečių šeimų nariams, atvykusiems
iki išstojimui paskirto termino pabaigos, prašyti nuolatinio JK gyventojo
statuso, o po termino pabaigos atvykusiems taip pat leisti pasilikti JK;
išsaugoti JK Airijos piliečių laisves
ir pasiekti tokį patį susitarimą daugiau kaip milijonui ES gyvenančių
JK piliečių.
Apytikriai 3,2 mln. ES piliečių gyvena JK, kai kurie jų baiminasi dėl
deportacijų po „Brexit“. Tačiau JK
premjerė patikino norinti, kad ES piliečiai pasiliktų Jungtinėje Karalystėje. Dar du skubiai spręstini klausimai - JK išstojimo sąskaita ir Šiaurės
Airijos siena.
Rumunija
premjerą

pasirinko

naują

Rumunijos valdančioji socialdemokratų partija (PSD) naujuoju šalies ministru pirmininku pasirinko iš
ekonomikos ministro pareigų pasitraukiantį Mihajų Tudosę (Mihai Tudose), naujienų agentūrai „Reuters“
pirmadienį sakė du viršesni partijos
nariai, informuoja „Euronews“.
50 metų amžiaus M. Tudosė priklausė buvusio premjero Sorino
Grindianu (Sorin Grindeanu) ministrų kabinetui, tačiau praėjusią savaitę parlamente vykusio balsavimo
dėl nepasitikėjo metu nuverstas tiek
premjeras S. Grindianu, tiek jo vyriausybė.
Iš viso 241 parlamentaras pritarė, kad būtų nušalintas premjeras S.
Grindianu. Valdančioji socialdemokratų partija pateikė pasiūlymą surengti balsavimą dėl nepasitikėjimo
premjeru ir vyriausybe, teigdama,
kad jiems nepavyko įgyvendinti
ambicingos valdymo ir ekonomikos
reformų programos.
D. Trampas sulaužė Baltųjų
rūmų tradiciją rengti ramadano
pabaigos vakarienę
JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump) nesurengė
vakarienės, skirtos paminėti musulmonams švento ramadano mėnesio
pabaigą, taip sulaužydamas kone

du dešimtmečius gyvavusią Baltųjų
rūmų tradiciją, praneša BBC.
Id al Fitro šventė žymi ramadano
- laikotarpio, kuomet musulmonai
pasninkauja ir susitelkia į labdaros
davimą, - pabaigą.
Šia proga vakarienės Baltuosiuose rūmuose buvo rengiamos kasmet
nuo Bilo Klintono (Bill Clinton) valdymo laikų.
Tačiau teigiama, kad šiemet JAV
valstybės sekretorius Reksas Tilersonas (Rex Tillerson) prašymą surengti priėmimą atmetė.
Naujienų agentūra „Reuters“ gegužę informavo, kad R. Tilersonas
atmetė Valstybės departamento Religijos ir pasaulinių reikalų biuro rekomendaciją Baltuosiuose rūmuose
šia proga surengti šventę.
Pats D. Trampas, be kita ko, anksčiau taip pat yra kritikuotas dėl prieš
musulmonus nukreiptos retorikos,
pavyzdžiui, dėl to, kad rinkimų kampanijos metu ragino akylai stebėti
JAV mečetes.
Vis dėlto tiek JAV prezidentas,
tiek valstybės sekretorius išplatino
pranešimus, kuriais pasveikino musulmonus su šia švente.
Sakoma, kad pirmoji Iftaro (pasninko nutraukimo) vakarienė Baltuosiuose rūmuose buvo surengta dar 1805-aisiais - ja tuometis
šalies prezidentas Tomas Džefersonas (Thomas Jefferson) pagerbė Tuniso pasiuntinį.
1996-aisiais šią tradiciją atgaivino
tuometė pirmoji šalies ponia Hilari
Klinton (Hillary Clinton).
Nuo 1999-ųjų ši vakarienė tapo

NNN

kasmete tradicija, sutraukdavusia
iškilius JAV musulmonų lyderius,
diplomatus ir įstatymų leidėjus.
Airijos karinis laivas netoli Libijos krantų išgelbėjo 712 migrantų
Airijos karinis laivas jūroje netoli
Libijos sostinės Tripolio krantų išgelbėjo 712 žmonių, tarp jų - keliolika besilaukiančių moterų ir kūdikių.
Ši operacija įvykdyta tarptautinės
migrantų gelbėjimo operacijos kontekste, pirmadienį pranešė Airijos
gynybos pajėgos, kuriomis remiasi
naujienų agentūra „Reuters“.
Laivas „Le Eithne“ sekmadienį
vadovavo kelių jūroje, už 40 kilometrų nuo Tripolio, į nelaimę patekusių
laivų gelbėjimo operacijai. Skelbiama, kad šeši migrantai, tarp jų - kūdikis, buvo rasti be sąmonės, tačiau
juos pavyko atgaivinti.
Išgelbėtuosius, kurių gretose - 14
besilaukiančių moterų ir keturi kūdikiai, laivas nuplukdys į nurodytą
saugų uostą. Ten jie bus perduoti Italijos pareigūnų globon.
„Labai didžiuojuosi galėdamas
pasakyti, kad pavyko išgelbėti visus
žmones, nė vienas jų nežuvo. Tai
buvo sudėtinga operacija, per kurią
žmonių gyvybės ant plauko kybojo
visas aštuonias valandas“, - transliuotojui RTE sakė įgulos vadas
Brajenas Ficdžeraldas (Brian Fitzgerald).
„Jie tikrai nekokios būklės, tačiau
pakankamai sveiki, kad galėtų tęsti
kelionę iki artimiausio uosto“, - pridūrė B. Ficdžeraldas.

redaktorei nežinant

O gal tai buvo tik draugų
pasisėdėjimas?

Tarp vietos Darbo partijos aktyvistų nebuvo matyti nei šios partijos atstovo rajono Taryboje Alfrydo Savicko, nei partijos deleguoto rajono mero Kęstučio Tubio patarėjo Donaldo Vaičiūno...
Darbo partijos Anykščių skyrius
gražiai paminėjo Joninių šventę.
Tačiau šventė pasėjo daugybę abejonių apie politines „darbiečių“
perspektyvas rajone.
„Anykščių skyriaus darbiečiai
tarybos posėdį pravedė, Joną pasveikino ir smagiai sudalyvavo
Joninių vakaronėje. Labai visi dėkingi Svėdasų pogrupiui už puikų
organizavimą, priėmimą. O Irenai
didžiausi komplimentai ir ačiū už
labai skanią sriubą ir troškinį“, įspūdžiais po šventės socialinėje
erdvėje dalinasi jo dalyviai.
Tačiau pasirodo, kad „darbiečių“
Joninės nebuvo tokios sklandžios,
kaip apie jas pasakojama. Ne,
partiečių susitikime, kaip vis dažniau nutinka Lietuvoje, muštynės

nekilo, tačiau paparčio paieškos
atskleidė Darbo partijos Anykščių
skyriaus skaudulius. Ir tai viešai
padarė ne bet kas, o Darbo partijos
atstovas rajono Taryboje Alfrydas
Savickas.
„Apie kokią Tarybą kalbate, Jos
neliko” - „Facebook“ erdvėje pareiškė A.Savickas.
Nuotraukose iš šventės matyti
buvęs (o gal vis dar esamas, jau
sunku suprasti) Anykščų „darbiečių“ lyderis Ričardas Sargūnas
bei keletas kitų labiau žinomų
jo bendražygių. Tačiau partiečių
gretos tokios retos, kad natūraliai
kyla abjeonių ne tik dėl Anykščių
skyriaus „darbiečių“ tarybos, bet
ir pačios Darbo partijos Anykščių
skyriaus tolimesnio gyvavimo....

