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Antanas Baura
turės du
padėjėjus

2 psl.
šiupinys
Idėja. Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai
skirti renginiai bus švenčiami ir ant
Šeimyniškėlių piliakalnio.
Konkursas. Tapti Anykščių savivaldybės administracijos Statybos
skyriaus vedėjais pretenduoja trys
asmenys. Konkurso data dar nėra
paskelbta - laukiama, kol pretendentai išsilaikys bendrųjų gebėjimų
testą (arba bent pabandys jį laikyti).
Realiausiu pretendentu į vedėjus laikomas Statybos skyriuje dirbantis
Ramūnas Žemaitis, atlikęs medinės
pilies statybų techninę priežiūrą.

Lajų tako link – Darbo kodeksas: pinigai iš ryto,
„Paukščių taku” kėdės - vakare

2 psl.

Raimundas
RAZMISLAVIČIUS, verslininkas, rajono
tarybos narys: „Nuostatos keitėsi, derybos vyko, bet nelabai
suprasi, kas ką išsiderėjo ir kas
pasikeitė.“
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Valstybė į pilį investuos
nebent 2021-aisias

Kinas. Anykščių Jono Biliūno
gimnazijos Kino klubas kartu su VšĮ
„Meno avilys“ bei kino mėgėjais iš
Utenos ir Kaišiadorių filmuoja anykštėnus, kuria „Kartų portretus“. Kino
meno moko kino režisierė Marija Stonytė, operatorius Mindaugas Survila,
kinotyrininkė Gintė Žulytė, patirtimi
dalinasi buvę klubo nariai Gabrielė
Vetkinaitė ir Paulius Stankevičius.
Patriotai. Anykščiuose galima
pamatyti vis daugiau privačių namų
kiemų, kuriuose vėliavos plevena
ne tik per valstybines šventes, bet ir
kiekvieną dieną. Premjeras Saulius
Skvernelis yra paskelbęs pilietinę iniciatyvą „Lietuvos vėliava“.Gyventojai yra kviečiami Trispalvę iškelti ne
tik valstybinių švenčių proga.
Piliakalnis. Rokiškio kultūros
centro Kalvių ir Anykščių kultūros
centro Vaitkūnų skyriai liepos 6-ąją
„Tautinę giesmę“ giedoti ir pasilinksminti prie laužo kviečia ant istorinę
tautos praeitį menančio Juodonių piliakalnio. Dviejų kaimyninių rajonų
kultūros darbuotojai tokios tradicijos
laikosi jau keletą metų iš eilės, tad kai
kurių Kamajų ir Svėdasų seniūnijų
vietovių gyventojai Valstybės dieną
švenčia jiems jau įprastoje vietojeant Juodonių piliakalnio.

Jauniausia rajono biudžetinė
įstaiga skundžiasi
specialistų
trūkumu
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Lietuvos kultūros ministerija
paskirstė Valstybės investicinės
programos (VIP) lėšas 2018-iesiems metams - naujų objektų,
taigi ir Anykščių medinės pilies
statybų ant Šeimyniškėlių piliakalnio, neketinama remti.
Tuo tarpu Anykščių meras
Kęstutis Tubis vis dar tikisi
valstybės paramos medinės pilies statyboms, tačiau ir nesulaukęs paramos jis pilį sakė vis
tiek statys.
Valstybė neketina investuoti į
naujas statybas
„Anykštos“ pakalbintas apie
valstybės paramą Anykščių medinės pilies statyboms, Lietuvos
kultūros ministerijos Investicijų ir
turto valdymo skyriaus vedėjas Šarūnas Šoblinskas sakė, kad skirstant VIP-o lėšas laikytasi principo
neskirti lėšų naujiems objektams,
nes Lietuvoje yra daugybė pradėtų
ir nebaigtų rekonstrukcijų.

Antrosios pilies statybų pradžios akimirka... Pirmosios pilies statybų pradžios nuotraukų neišliko Karalius Mindaugas nekentė paparacių.

Profesorius pasitraukė iš Anykščių
rajono tarybos
Praėjusį ketvirtadienį liberalas, profesorius 41-erių metų Audrius Bitinas Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) įteikė pareiškimą, kuriuo atsisakė Anykščių rajono tarybos nario mandato. Rajono Taryboje A.Bitiną pakeis buvęs Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktorės pavaduotojas 48-erių metų Saulius Rasalas. S.Rasalas prisieks jau liepos mėnesio Tarybos posėdyje.

Įsibrovėliai. Penktadienį apie
8.30 val. vyras (gim. 1955 m.),
atvykęs į jam priklausantį namą
Anykščiuose, J. Biliūno gatvėje
pastebėjo, kad išdaužyti namo langų stiklai ir įsibrauta į namo vidų.
Kopijuojame. Vienos kopijos iki
A 4 formato kaina 15 ct.

Keitimas Anykščių rajono taryboje - vietoj laviravusio profesoriaus
Audriaus Bitino ateina valdžiai oponuoti pasiryžęs Saulius Rasalas.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Pareiškime VRK prof.A.Bitinas
nenurodė pasitraukimo iš rajono
Tarybos priežasčių, paaiškino tik
tiek, kad tos priežastys yra asmeninės. Politikas jau žiemą yra
kalbėjęs, kad planuoja ilgalaikę
komandiruotę į Azerbaidžaną, matyt, prof.A.Bitinui pagaliau pavyko
pasirašyti kontraktą ir jis prieš išvykdamas į užsienį atsisakė deputato mandato.
Deputatų pasikeitimas įvyko
pagal pakankamai painią schemą.
Liberalų sąraše po reitingavimo
A.Bitinas liko žemesnėje pozicijoje nei S.Rasalas. Pastarasis užėmė
trečiąją vietą, o A.Bitinas - ketvirtąją. S.Rasalas prieš tapdamas
savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoju pagal įstatymus privalėjo atsisakyti mandato.
Liberalai rinkimuose laimėjo šešis
mandatus, o įskaičiuojant tiesiogiai išrinktą merą K.Tubį - septy-
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nis. S.Rasalui bei buvusiam mero
patarėjui Kęstučiui Indriūnui atsisakius deputato mandatų, į Tarybą
pateko 8-oje ir 9-oje pozicijose
likę mokytoja Danutė Mažvylienė
ir gydytojas Vilius Januška. Pirmasis „už brūkšnio“ - nepatekęs į rajono Tarybą liberalas - 10 -ąją vietą
po rinkimų užėmęs mero K.Tubio
sūnėnas verslininkas Gediminas
Kutka.
Po liberalų konflikto su meru
K.Tubiu keturi šios partijos atstovai - Lukas Pakeltis, Mindaugas Sargūnas bei V.Januška ir D.
Mažvylienė nuėjo į opoziciją,
Svėdasų girininkas Donatas Tuska - palaiko valdančiąją daugumą,
o prof. A.Bitinas liko laviruoti
tarp valdžios ir opozicijos. Jam
pasitraukus iš rajono Tarybos, liberalai sustiprės, akivaizdu, kad
S.Rasalas tvirtai prisijungs prie
opozicijos.
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Antanas Baura turės du padėjėjus
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Šią savaitę darbą pradėjo Seimo nario Antano Bauros padėjėja
Regina Patalauskienė. Ji dirbs visu etatu, o dalį padėjėjo etato
A.Baura skyrė aktyviam partiečiui, sunkiosios atletikos treneriui
Algirdui Anankai.
R.Patalauskienė jau yra dirbusi A.Bauros padėjėja, taip pat ji
buvo ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė Anykščių
rajono taryboje. Tačiau nesibaigus
kadencijai ji atsisakė mandato ir
emigravo į Angliją. A.Baura ištikimą savo bendražygę įkalbėjo kartu su vyru grįžti į Lietuvą.
R.Patalauskienė iš Anglijos grįžo
tik šiomis dienomis.

R.Patalauskienei - 46-eri metai, ji yra baigusi Utenos kolegiją. 66-erių A.Ananka yra Kauno
kūno kultūros instituto absolventas. A.Ananka jau ketvirtą
kadenciją yra Anykščių rajono
tarybos narys, į valdžią jis pateko jau kaip trečios partijos atstovas. Anksčiau jis rinktas kaip
Naujosios sąjungos bei Darbo
partijos narys.

Seimo nariui Antanui Baurai talkins 46-erių metų Regina Patalauskienė bei 66-erių Algirdas Ananka.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Lajų tako link – “Paukščių taku”

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Netrukus dabartinis privažiavimas prie Puntuko akmens ir
Lajų tako bus uždarytas dėl kelio atkarpos nuo Anykščių – Kurklių kelio platinimo. Panorę patekti prie šių lankytinų objektų
automobilius turės palikti vos už kelių kilometrų nuo Anykščių
pievoje įrengtoje aikštelėje ir iki Lajų tako apie 800 metrų kulniuoti pėsti. Kad nebūtų nuobodu, juos pasitiks menininko Žilvino Prano Smalskaus sukurti mediniai paukščiai.
Pasak Anykščių seniūnijos seniūno Eugenijaus Pajarsko, naują
aikštelę automobiliams ir taką link
Lajų tako tikimasi baigti ruošti dar
šią savaitę, o kada “Panevėžio keliai” pradės statybos darbus ir uždarys dabartinį kelią, jis teigė nežinąs. Dabartinė privažiavimo prie
Puntuko akmens ir Lajų tako kelio
atkarpa bus išplatinta, bus įrengta
vietų automobilių parkavimui, tad
ateityje čia pagerės eismo sąlygos,
bus išvengta transporto grūsčių.
Darbus kelininkai tikisi baigti vėlyvą rudenį.
Iki tol palikę automobilius pie-

voje įrengtoje maždaug 1 hektaro dydžio aikštelėje iki Puntuko
akmens ir Lajų tako poilsiautojai ir
turistai turės eiti pėsti. Kad nebūtų nuobodu, juos „linksmins“ Ž. P.
Smalskaus sukurti mediniai paukščiai – gervė, višta ir genys. Gervė
ir višta jau stovi, o genį menininkas
baigs šiomis dienomis. Paukščius
menininkas teigia sukūręs pagal
turizmo ir informacijos centro bei
turizmo klasterio projektus. Pats Ž.
P. Smalskas naująjį taką link Lajų
tako ir Puntuko pavadino „Paukščių taku“, o kaip vadins jį kiti, jam
visai nesvarbu.

Lajų tako ir Puntuko akmens lankytojus pasitiks medinė gervė.
Autoriaus nuotr.

Raimondas GUOBIS

Svėdasiškių pagarbos juosta
perjuostas, pagarbiai pasveikintas aštuonių dešimčių
metų jubiliatas Algimantas
Indriūnas.
Jubiliato A. Indriūno gyvenimo
istoriją trumpai atskleidė Svėdasų
literatų draugijos „Sietuva“ pirmininkė Alma Švelnienė. Ji kalbėjo
apie Alaušo pakrantėje, Sausalaukės vienkiemyje gimusį, mokslų
siekusį, aukščiausios klasės restauratoriumi tapusį, visą gyvenimą

dainą mėgstantį,choro „Aidas“ dalyvį tikriausius himnus savo kraštui žmogų: „Kur Alaušo bangelės
pliuškenas,/ Kur Beragio putoja
vilnis./ Ant kalnelio gražaus, ant
smėlėto/ išsiskleidę mani Svėdasai“..
Eilėmis, Juliaus Janonio eilėraščiu apie sudaužytą smuiką,
bei smagiu „lalėjimu“ pasveikino
dar vienas svėdasiškis iš 1937 ųjų, aktorius Ferdinandas Jakšys.
Įprastai žaismingu stiliumi, pajuokaudamas, pašmaikštaudamas
apie jubiliatą kalbėjo Juozas Lapienis, kuris vaizdžiai paskaitė
aprašą apie A. Indriūno vaikystę,
pasakišką vienkiemio prie Alaušo pasaulį, apie dainingą šeimą,
kurių dainų pažadintas atsiliepdavo ežero sietuvoje paskendęs
legendinis varpas. Didžiu balsu,
skambiomis eilėmis prabilo Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas
Baranauskas, o Anykščių literatai
ne tik džiugino eilėraščių posmais
bet ir pripažinto „bardo“ Vidmanto Plėtos dainomis. Po to smagus
jubiliato žodis, apie tai kaip bandė
išsiaiškinti Alaušo, Beragio pačių
Svėdasų vardo kilmę ir kitas tėviškės paslaptis, apie artimą Pakruojį
ir kad šį kartą į gimtadienį ne pats
kvietė, bet buvo svėdasiškių pakviestas.

.Studijos. Daugiausiai baigę studijas uždirba programuotojai, mažiausiai - menininkai. Taip teigia Mokslo
ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), remdamasis savo atlikta analize. Joje matyti, kokių sričių
absolventams sekasi geriausiai, kurie
uždirba daugiausiai ir kuriems laikotarpis po studijų baigimo yra sudėtingiausias. MOSTA analitiko Gintauto
Jakšto teigimu, moksleivių nuomonės
tyrimai atskleidžia, jog didelei daliai
moksleivių nepakanka informacijos
apie stojimą į aukštąsias mokyklas.
„Galimybę įsidarbinti moksleiviai
įvardina kaip vieną svarbiausių motyvų renkantis studijas, tačiau dažnai jų
nepasiekia statistinė informacija, kiek
uždirba vienos ar kitos studijų krypties absolventai, kokia jų dalis neranda darbo. Todėl abiturientai dažnai
vadovaujamasi iš artimųjų, draugų
girdimomis sėkmės ar nesėkmės istorijomis, kurios dažnai neatspindi bendros situacijos, o yra tik vienkartiniai
atvejai“, - teigia analitikas.
Paminklas. Valstybės dieną,
liepos 6-ąją, Laisvės alėjoje, prie
laikinosios sostinės laikus menančio Centrinio pašto, bus atidengtas
paminklas iškiliam valstybės ir visuomenės veikėjui Jonui Vileišiui.
Paminklo pastatymo idėjos iniciatoriai - užsienyje gyvenantys Kauno
patriotai, vieni - iš ankstesnės, pokario, emigracijos, kiti - ekonominiai
migrantai, naujos kartos išeiviai.
Amerikos lietuvių iniciatyvą parėmė
ir Vilniuje įsikūręs Vileišių fondas.
Paminklo vietą parinko specialistai,
atsižvelgdami ir į kauniečių apklausos rezultatus.

Jubiliatas pagerbtas bibliotekoje
Šeštadienį Svėdasų bibliotekos dailės galerijoje pagerbtas aštuoniasdešimtmetį švenčiantis svėdasiškis, kraštiečių draugijos
„Alaušas“ steigėjas, ilgametis pirmininkas, aktyvus visuomenininkas Algimantas Indriūnas.

spektras

Mieli Anykštėnai,
Sveikinu Jus Valstybės
dienos proga.
Linkiu, kad ši iškili
mūsų tautos istorijos
data būtų tvirta atrama
tautinei gyvybei,
pilietiškumui ir vienybei.
Didžiuokimės savo valstybe!

Lietuvos Respublikos Seimo narys
Sergejus Jovaiša

Sutarė. Telefonu kalbėdamiesi
Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trampas ir Japonijos ministras
pirmininkas Šindzas Abė patvirtino,
kad, bendradarbiaudami su Pietų
Korėja, didins spaudimą Šiaurės Korėjai. Dvišalės diskusijos buvo skirtos prieš vėliau šią savaitę Vokietijos
Hamburgo mieste vyksiantį G20 viršūnių susitikimą patvirtinti glaudų
Jungtinių Valstijų, Japonijos ir Pietų
Korėjos bendradarbiavimą. Pokalbio
metu D. Trampas ir Š. Abė pabrėžė,
kad jų šalys „yra pasiruošusios gintis ir imtis atsako į bet kokią Šiaurės
Korėjos grėsmę ar veiksmą“.
Atleido. Popiežius Pranciškus
šeštadienį atleido vieną įtakingiausių katalikų teologų, konservatyvių
pažiūrų vokietį kardinolą Gerhardą
Liudviką Miulerį. Šis kardinolas
buvo vienas iš nedaugelio, atvirai
prieštaravusių popiežiaus siekiui
Bažnyčią padaryti atviresne. Trumpame pranešime Vatikanas nurodė,
kad nebus pratęstas G. K. Miulerio,
Vatikano Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefekto, penkerių metų
mandatas. Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefekto postas yra antras
svarbiausias po Vatikano valstybės
sekretoriaus. Dvasininkus į abu postus skiria pats popiežius.
„Ne“. Lenkijos valdančiosios
partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS)
lyderis Jaroslavas Kačinskis teigia,
kad Lenkija turi moralinę teisę atsisakyti pabėgėlių. Imigracijos problemos buvo aptartos partijos kongreso
metu netoli Varšuvos. „Praeityje mes
neišnaudojome tų šalių, iš kurių pabėgėliai dabar vyksta į Europą. Mes
nenaudojome jų kaip darbo jėgos ir,
galiausiai, nekvietėme jų į Europą.
Todėl mes turime visą moralinę teisę
pasakyti - ne“, - J. Kačinskis teigė
savo kalboje.

KOMENTARAI
IŠ
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SITUACIJA

spektras
Skrydžiai. Prastos oro sąlygos
ateinančias dvi savaites gali sutrikdyti įprastą Vilniaus oro uosto eismą, todėl siekiant užtikrinti keleivių saugumą, lėktuvai galimai leisis
ne Vilniuje, o bus nukreipti į kitus
artimiausius oro uostus. Lietuvos
oro uostų vykdomojo direktoriaus
Donato Voverio žodžiais, orlaivių
nusileidimas kitame oro uoste gali
sukelti nepatogumų keliautojams,
tačiau, esant nepaprastoms aplinkybėms, jis yra neišvengiamas.
Kodeksas. Nuo liepos 1-osios
įsigaliojo naujas Darbo kodeksas
- antrasis po nepriklausomybės
atkūrimo. Patvirtinta pavyzdinė
darbo sutarties forma, kuria gali
vadovautis darbdaviai, taip pat įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
kartu pradėjo veikti poįstatyminiai
teisės aktai jam įgyvendinti.
Atmetė. Premjeras Saulius
Skvernelis gandais vadina pranešimus, esą jis atsistatydins, jeigu Seimas nepatvirtins dabar svarstomos
valstybinių miškų valdymo pertvarkos. Vyriausybės vadovas teigė besitikintis reformai palankaus
parlamento sprendimo, priešingu
atveju, ją vykdysiantis Ministrų
Kabinetas. „Ne. Nematau pagrindo. Tai yra gandai, nepagrįsti niekuo. Vyriausybė bet kokiu atveju
pertvarką šitoje srityje padarys, ir
aš manau, kad šiandien teigti, kad
gali nepatvirtinti nėra tokių galimybių. Jeigu nepavyks Seime to
priimti, vadinasi, turėsime daryti
kitus žingsnius, bet tuos rezultatus
pasiekti, kas susiję su skaidrumu ir
efektyvumu“, - kalbėjo Premjeras,
pakartojęs, kad Ministrų Kabinetas
turi alternatyvų planą, bet nekonkretizavęs, apie kokias priemones
kalbama.
Darbai. Prezidentė Dalia Grybauskaitė su Lietuvoje viešinčiu
Europos Komisijos pirmuoju vicepirmininku Fransu Timermansu
aptarė Europos Sąjungos (ES) ateitį
ir saugumą, pasirengimą deryboms
dėl naujos daugiametės ES finansinės perspektyvos, migracijos
iššūkių sprendimą, piliečių teisių
apsaugą „Brexit“, teisės viršenybės užtikrinimą Bendrijoje, kitus
aktualius europinės darbotvarkės
klausimus. Prezidentės teigimu, ES
atėjo laikas nuo abstrakčių diskusijų apie ateitį pereiti prie konkrečių
darbų, stiprinant žmonių saugumą
ir gerovę. Viena po kitos Europą
krečiančios kibernetinės atakos,
saugumo, ekonominiai ir migracijos iššūkiai reikalauja ne žodinio, o
atsakingo politinio atsako.
Kalbėjo. Seimo Pirmininkas
Viktoras Pranckietis, pirmadienį
susitikęs su oficialaus darbo vizito
į Lietuvą atvykusiu Europos Komisijos (EK) Pirmininko pirmuoju
pavaduotoju Fransu Timermansu
aptarė Europos saugumo, Rytų
partnerystės, Europos Sąjungos
(ES) energetinės sąjungos klausimus. Parlamento vadovas pabrėžė
Lietuvos kaimynystėje - Astrave statomos atominės elektrinės (AE)
keliamas grėsmes, atominės elektrinės Visagine tolesniam uždarymo procesui reikalingo finansavimo klausimus bei sinchronizacijos
su Kontinentiniais Europos tinklais
svarbą. Susitikimo metu atkreiptas
dėmesys į tvirtą Europos Komisijos
paramą Lietuvai šiais klausimais
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Darbo kodeksas: pinigai iš ryto,
kėdės - vakare
Nuo liepos 1- osios įsigaliojo naujasis Darbo kodeksas. Kodeksas, kaip buvo deklaruojama iš anksto, darbo santykius turėjo padaryti lankstesniais. Kodeksas sunkiai skynėsi kelią iki įsigaliojimo, jo
priėmimas buvo viena iš priežasčių, kodėl Seimo rinkimus pralaimėjo praėjusią kadenciją valdžiusi
Lietuvos socialdemokratų partija.
„Anykšta“ klausė, kaip vertinate naująjį Darbo kodeksą, ar jis bus žingsnis į priekį, ar kodeksas
subalansuotas tarp darbdavių ir darbuotojų interesų?

Per daug
neaiškumo

Raimundas RAZMISLAVIČIUS, verslininkas, rajono tarybos narys:
- Labai sunku pasakyti, ar tai
žingsnis į priekį, nes mokesčių sistemoje pagrindinė problema (blogai su tuo ir kituose įstatymuose,
kurie keičia darbo santykius, kurie
susiję su finansais), kad nors verslas apie jų galutinį projektą turėtų
žinoti prieš pusę metų, yra tokia
bendra teisinė nuostata, bet taip
nėra. Dabar apie mokesčių pakeitimus, sakykime, sužinome prieš tris
dienas, apie galutinį Darbo kodekso tekstą, ar jis toks ar kitoks, sužinom tą pačią dieną, kai įsigalioja.
Pas mus su įstatymais, reglamentuojančiais verslo, pinigų,
išlaidų ir mokesčių reikalus, yra
visiškai blogai. Jei, tarkim, įstatymas priimamas sausio 1 dieną, tai
turėtų būti paskelbta, kad įsigalios
nuo liepos 1 dienos. Per tą laiką susipažįstama su reikalavimais, pasikeitimais, jiems pasiruošiama. Bet
pas mus viskas atvirkščiai. Kaip
man pasakyti ar gerai, ar blogai
vertinu? Studijavau jį, domėjausi,
o staiga girdžiu viešą komentarą
per televiziją, kad vieno tipo sutarčių nebebus. Oficialiame tekste
skaičiau parašyta, o per televiziją

savaitgalio diskusija

komentuoja kitaip. Ką tada galiu
žinoti? Manau, kad tai trypčiojimas vietoje, įstatymų leidėjų parodymas, kad mes dirbame.
Trūksta sąžiningo mokesčių įstatymų keitimo principo. Keičiame
įstatymus, kurie viską įtakoja – ir
stažą, ir atostogas, o diskutuojama
labai ilgai, bet galutinis tekstas, kuris įsigaliojo šeštadienį, oficialiai
buvo patvirtintas prieš dvi savaites.
Viešai, kad visi susipažintų, taip ir
nebuvo paskelbtas. Bandžiau ieškoti, atsiverčiau Seimo duomenų
bazę, bet ryte girdžiu, kad aš lyg
ir ne tą skaitau. Dabar sėsiu ir vėl
ieškosiu.
Maža to, likus savaitei iki kodekso įsigaliojimo, praeitą antradienį gaunu iš „Sodros“ pranešimą, kad keičiasi mokesčių tarifai,
o savaitė prieš šį pranešimą gavau
dar vieną pranešimą. Klausiu „Sodroje“ kaip, man sako – „laukit,
kai pradės veikti, tada žinosim,
dabar negalim komentuoti“. Bet
man reikia žinoti, man jau reikia
tą mokestinę sistemą taikyti. Tai
ir yra didžiausia bėda. Todėl pakomentuoti ar geras, ar blogas kodeksas – negaliu. Nuostatos keitėsi,
derybos vyko, bet nelabai suprasi,
kas ką išsiderėjo ir kas pasikeitė.
Suprantu, kad aiškesnę nuomonę
galėsiu pasakyti po poros savaičių,
mėnesio, kai ataskaitas pateiksim,
užduosim klausimus „Sodrai“, darbo inspekcijai. Tarp kitko, ne visus
klausimus ir jie atsako. Nors nesakau, kad kodeksas blogas, bet manau, kad kažko ypatingo, kas skatintų verslą, čia nėra. Kaip traukėsi
verslas į Estiją, taip ir trauksis.

Problema ne
kodeksas, o
„vokeliai“

Pakeitimų dar
bus...

Rita KRIPAITIENĖ, verslininkė, rajono tarybos narė:
- Labai sudėtinga komentuoti, nes esu įsitikinusi, kad dar bus
nemažai pakeitimų. Kodekse yra
tikrai įdomių papildymų, įdomių
nuostatų, kur, pavyzdžiui, bent jau
kas liečia mus, nelieka materialinės
atsakomybės sutarties, bet... Kodekse labai išryškinta, kad privalo būti
sukurtos darbo tarybos, jei dirba
daugiau, kaip 20 žmonių, bet visai
neseniai teko būti seminare, kuriame kalbėta, kad jei yra profsąjunga,
jei yra veikianti kolektyvinė sutartis, tai yra pagrindas darbuotojams
ir darbdaviui dėl nuostatų susitarti.
Kodekse gali būti numatytos labai
įvairios nuostatos, bet jei kolektyvinėj sutarty susitarei ir susitarimai
neprieštarauja Darbo kodeksui, tai
iš tiesų daug ir nesikeičia. Bent jau
labai daug naujovių nematom.
Na, atostogos kitaip susiskaičiuoja.
Bet yra neaiškių klausimų. Įstatymas
įsigaliojo, o kaip taikyti – neatsakyta.
Žodžiu, kodeksas dar labai „šviežas“
ir „nesusigulėjęs“, manau, kad jis bus
dar daug kur keičiamas. Juo labiau,
kad net lektoriai, pristatantys Darbo
kodekso pasikeitimus, nuostatas supranta skirtingai. Laukiam papildymų, jų, esu įsitikinus, bus daug.
Kaip reagavo darbuotojai? Kiek
žinau, iš darbuotojų sulaukėme
vienintelio paklausimo – dėl atostogų, kaip jos keisis, kaip bus skaičiuojamos.

-ANYKŠTA

Reikia nekuri savo „runkeliškos tvarkos“...

Anykščiuose tvarkomos gatvės, A.Vienuolio ir Troškūnų gatvių
sankryžoje ruošiamasi statyti naują žiedą... Rodos, reikėtų tik
džiaugtis, kad gerėja kelių infrastruktūra, tačiau bene kiekvienas
toks projektas sulaukia daugybės anykštėnų pastabų. Kaip manote, kodėl kelių remonto projektai Anykščiuose tampa kritikos
objektais? Ką siūlytumėte, kad to būtų galima išvengti? Kokių
pastebėjimų turite apie dabar vykstančius ar planuojamus kelių
bei gatvių remontus bei statybas?
@ Anykštėnas: „Vasarą dar tik
smulkmenos kai taip susiaurinta gatvė. O ką darysite žiemą, kai valant
kelius bus sniegas sustumtas į pakraščius ir gatvė dar susiurės. O kokia technika valysite šitas mandrias
aikšteles automobiliams. Jos, matyt,
priklauso gatvei. O aukštis tai ne
toks pats kaip gatvės ir valant gatvę
jos negalės būti nuvalytos. Šaligatvių
prižiūrėtojai jų irgi turbūt nevalys, nes
tai ne šaligatvis? Gal valys tie mašinų
savininkai, kurie čia statys savo au-

Alvyda VERIKIENĖ, Anykščių profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė:
- Kodeksas nėra galutinai subalansuotas tarp darbuotojų ir darbdavių interesų. Manau, kad buvo
galima pakoreguoti senąjį kodeksą,
nebūtų reikėję išleisti tiek pinigų ir
naujojo priiminėti.
Kai kur matoma didelė nauda
darbdaviam, bet darbuotojam...
Nors yra lyg ir gerų nuostatų, bet
visumoje ne darbuotojo naudai.
Juk pasikeitusios atostogos, įdarbinimo sutartys, išmokos - tai jau
ne darbuotojo naudai. Darbuotoją
darbdavys ir taip galėjo atleisti –
pasako nebeateik ir tu nebeateisi,
jokių išvedžiojimų nebegali būti.
Lygių pusių tarp darbdavio ir darbuotojo nebuvo ir nebus.
Ar kils ekonomika? Žinoma, kad
ji priklauso nuo darbuotojų darbo, bet iš dalies priklauso ir nuo
darbdavių, kaip darbdavys žiūri į
darbuotoją, juk darbuotojas nėra
apsaugotas, dirba žmonės daug, bet
daug kur mokama „vokeliuose“. Ar
nuo to kyla ekonomika? Sutvarkytų korupciją, „vokelius“, tada būtų
galima galvoti apie ekonomikos
augimą. Dabar pakalba ir viskas tuo
baigiasi. Esmė ne Darbo kodekse,
o nepažabotoje korupcijoje ir, kad
monopolininkai taip įsigalėjo, kad
verslininkai Seimą prispaudė.

Kodėl žmonės bėga iš Lietuvos?
Jei gautų tūkstančio eurų atlyginimą juk tikrai nebėgtų. 27 metus
viena partija keitė kitą, o jokia gamyba nebuvo plėtojama.
Tokiam Darbo kodeksui nepritariu. Nežinau kaip bus toliau, bet
manau, jog kodeksas bus taisomas.

tomobilius? Tai negi rajono vadovai
neturi teisės nepritarti tokiems kvailiems projektams?”
@ Buvęs anykštėnas: „Tai liečia
ne tik susisiekimo infrastruktūrą, bet
apskritai visus svarbesnius projektus.
STR 1.04.04:2017 (ir ankstesnėse
redakcijose) yra nustatyta, kad visuomenei svarbiems statiniams arba inžinerinei infrastruktūra miestuose turi
būti parengti projektiniai pasiūlymai
ir derinami su visuomene. Pirmiausia, tai reikėtų apie šį viešinimą savi-

valdybei į konkurso sąlygas įrašyti ne
minimalius nustatytus reikalavimus,
o ir pvz. papildomus stendus ar plakatus prie PC, skelbimų lentose ar pan.
Tokiais atvejais, kai projektai parengti
seniai (pvz, 5 ir daugiau metų), būtina
savivaldai investuoti peržiūrint sprendinius - pirmiausia vietinis / ūkio skyrius turi peržiūrėti transporto srautus,
įvertinant strategines miesto vystymosi perspektyvas ir t.t., esant reikalui organizuoti konkursą techninio
projekto koregavimui. Konkrečiai dėl
šio projekto, tai rekonstruojamos gatvės yra regioninės reikšmės ir sprendinius derino kelių direkcijos Utenos
skyrius. Taigi, sprendiniai bent jau
teoriškai atitinka teisės aktus. Beje,
gal šis sprendimas vis tik logiškas, tik

niekas apie tai nepaaiškina paprastiems miestiečiams. Prisiminkite, kad
yra parengtas specialusis Anykščių
m. aplinkkelio planas. Kitas ir kuo
skubesnis žingsnis turėtų būti šio
aplinkkelio techninio projekto rengimas ir statyba. Tik kaip visada (kaip ir
su Vilniaus aplinkkeliu) bus nemažai
reikalų su žeme. Tiesa, procedūros
šiuo metu tokiai infrastruktūrai reikalingai žemei visuomenės poreikiams
paimti yra žymiai greitesnės.”
@ vienuolio gatve: „Važinėju
nuo1976 metų ir labai retai dešinėje kelio pusėje pamatai stovintį automobilį,o
dėl dviračių tako tai dviratininkų išvis
nesu sutikęs.Gal prie baseino numatoma kokia atrakcija su dviračiais, tai gal
meras painformuotų.”

“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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2017 m. liepos 4 d.

Jauniausia rajono biudžetinė įstaiga
skundžiasi specialistų trūkumu
2016 metų pradžioje įsteigto Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Pagalienė praėjusių metų veiklos
ataskaitoje rašo, kad viena didžiausių įstaigos problemų – specialistų
trūkumas, didžiulė jų kaita bei atsisakymas kelti kvalifikaciją.
Praėjusių metų sausį Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure dirbo aštuoni, metų pabaigoje – dešimt specialistų, o šiuo metu
– vienuolika.
„Naujai įsikūrusiai įstaigai, pradėjus
vykdyti, plėsti ir stiprinti veiklą buvo
reikalingi nauji darbuotojai. Biuras per
ataskaitinį laikotarpį įdarbino 4 naujus
darbuotojus. Iš jų 2 paliko įstaigą savo
noru, kiti 2 – ir toliau sėkmingai dirba savo pareigose. Taip pat 2016 m.
spalio 14 d. savo noru iš pareigų buvo
atleistas pensinio amžiaus darbuotojas.
2016 m. vasario 8 d. įdarbintas ir 2016
m. liepos 11 d. atleistas buhalteris, nuo

2016 m. liepos 1 dienos – įdarbintas
kitas buhalteris, dirbantis iki šiol. Nuo
2016 m. sausio 21 d. pagal studento
praktinio mokymo sutartį su Vilniaus
universiteto Medicinos fakultetu, į
įstaigą atlikti visuomenės sveikatos
studijų programos profesinę praktiką
priimta 4 kurso studentė. Nuo 2016
m. vasario 6 d. puikiai atlikusi praktiką, ši studentė pagal neterminuotą
darbo sutartį priimta dirbti visuomenės sveikatos stebėsenos specialiste ir
vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros
specialiste, sėkmingai dirbanti iki šiol.
Nuo 2016 m. rugsėjo 5 dienos buvo
įdarbinta specialistė pagal terminuo-

tą darbo sutartį, pasibaigus terminui
buvo atleista iš pareigų, t.y. 2016 m.
lapkričio 4 dieną“, - apie didelę įstaigos specialistų kaitą ataskaitoje rašo L.
Pagalienė.
Visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistų metų
atlyginimai pernai siekė 17 473 Eur,
sveikatos stiprinimo specialistų – 6
816 Eur, sveikatos stebėsenos specialistų – 2 911 Eur, vaikų ir jaunimo
priežiūros specialistų – 2 086 Eur.
Direktorė pernai per metus uždirbo 8
786 Eur, buhalteris – 3 089 Eur.
Anykščių rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biure nepagrindinėse pareigose dirba penki
specialistai iš septynių, todėl jie, anot
direktorės L.Pagalienės, dažnai atsisako kvalifikacijos tobulinimosi kursų. Teigiama, kad pagrindinė to priežastis – nesuderinamas darbo laikas

Valstybė į pilį investuos nebent 2021-aisias
bandymu jie jau atitiks techninius
reikalavimus) ar uždėjus kelis rąstų
vainikus „užšaldyti“ pilies nebebus
galima. Na, negali juk ant XIII amžiaus piliakalnio būti XXI amžiaus
griuvėsiai.
Pasak mero K.Tubio, pasirašyta pilies statybų deklaracija, įkasta
statybų pradžios kapsulė, taigi lyg ir
duotas pažadas statyti pilį ir jau dabar kelio atgal nebėra.
Antras dublis

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis tikisi valstybės paramos
medinės pilies statyboms, bet jei ir nebus paramos, jis pilį statys.
(Atkelta iš 1 p.)
Valstybės tarnautojas, kalbėdamas apie valstybės paramą kultūros
objektams, priminė ir metų metais
rekonstruojamą Anykščių kultūros
centro pastatą - dabartinė šalies valdžia skyrė visą sumą, reikalingą kultūros centro pastato rekonstrukcijos
užbaigimui ir šiemet statybos kultūros centre pagaliau bus baigtos.
Pasak Š.Šoblinsko, medinės pilies statyboms iš VIP-o gauti lėšų
Anykščių rajono valdžia gali tikėtis
tik po 2020-ųjų. Tiesa, 2019-aisiais
bus savivaldybių tarybų ir merų rinkimai, o ir Vyriausybė, žinia, nėra
amžina.
Meras K.Tubis netiesiogiai diskutuodamas su Lietuvos kultūros
ministerijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėju Š.Šoblinsku
„Anykštai“ dėstė, jog „nesvarbu kas
ką šneka“. „Mes tikimės finansavimo pilies statyboms ne tik iš rajono
biudžeto.“ - gana paslaptingai kalbėjo rajono vadovas. Beje, jis nenorėjo pripažinti, jog VIP-o lėšos pilies
statyboms nėra skirtos ir kalbėjo
apie viltį...
Tačiau Š.Šoblinskas „Anykštai“
sakė, kad vilčių, kad iš VIP-o bus
skirta lėšų Anykščių pilies statyboms
2018-iems metams, nėra.
Anykštėnas Seimo narys Antanas
Baura svarstė, jog yra buvę situacijų,
kai baigiantis metams paramos gavėjai nesugeba įsisavinti VIP-o lėšų,

jos grąžinamos į šalies biudžetą ir vėl
perskirstomos. Tačiau jis dėstė, kad
apie šią teorinę galimybę tiksliau galėtų komentuoti kultūros ministerijos specialistai. O Lietuvos kultūros
ministerijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Š.Šoblinskas
tikino, kad vargu ar per VIP-ą pilies
statyboms lėšos artimiausiais metai
gali būti skirtos.
Statys nors plytomis lytų
Skaičiuojama, kad medinės pilies
ant Šeimyniškėlių piliakalnio statybos gali kainuoti bent 2,5 mln. eurų.
Tikslesnius skaičius pateiksime kituose „Anykštos“ numeriuose - rajono vadovams uždavėme detalius
klausimus apie pilies statybų kaštus
ir tikimės išsamių atsakymų.
Milijoninės išlaidos statyboms
bei nepigus pilies „įveiklinimas“ baldai, eksponatai, komunikacijos,
infrastruktūra, o vėliau pilies išlaikymas, vargu, ar bus pakeliama našta
Anykščių rajono biudžetui. Tačiau,
rajono meras K.Tubis tikino, kad kelio atgal nebėra - statybos vyks.
Už 27 tūkstančius eurų iš rajono biudžeto atlikus pilies techninio
projekto korekciją bus skelbiamas
naujas rangos darbų konkursas ir
statybos vėl prasidės, nesvarbu, bus
gauta papildomų lėšų, ar ne bus gauta. O pradėjus statybas, jas nutraukti
įrengus tik pamatus (gal antruoju

Priminsime, jog pilies statybas kol
kas lydi savotiškas prakeikimas. Pernai pirmajam pilies statybų etapui iš
Anykščių rajono biudžeto buvo skirta 308 tūkst. eurų. Paskelbus pilies
statybų rangos konkursą, jį netikėtai
laimėjo nedidelė Kupiškio įmonėlė
– UAB „Povilo Gurklio firma“. Rekvizitai.lt skelbia, kad UAB „Povilo
Gurklio firma“ 2016 metais turėjo
16 socialiai apdraustų darbuotojų.
2016 m. rugsėjo 27-ąją ant Šeimyniškėlių piliakalnio vyko pilies statybų pradžios iškilmės, sakytos skambios kalbos, užkasta statybų pradžią
įamžinusi kapsulė su deklaracijomis,
centais ir rąsto gabalėliu, kuris yra
neva iš istorinės Vorutos pilies.
Vėliau UAB „Povilo Gurklio firma“ ant piliakalnio išgręžė 66 skyles
ir suleido 2 metrų ilgio „varžtus“, ant
kurių turėjo iškilti medinė pilis. Pagal techninį projektą buvo numatyta,
jog bus 66 dviejų metrų gylio pamatų poliai, tačiau jie, kaip buvo numatę projektuotojai, turėjo būti gelžbetoniniai. Bet P. Gurklio statybininkai
į skyles susuko varžtus primenančias
konstrukcijas ir tik viršutinę jų dalį
užliejo armuotu betonu.
Ekspertai nustatė, kad tokie pamatai pilies neišlaikys, ir rajono vadovai
nurodė P. Gurkliui išsilupti pamatus,
sutvarkyti piliakalnį ir „susivynioti
meškeres“. Beje, pilies statybų pradžią įamžinusi kapsulė palikta ten,
kur buvo, taigi ateities kartų istorikai
galės iki nugriuvimo ginčytis, kas ir
kada trečiajame tūkstantmetyje ant
Šeimyniškėlių piliakalnio statė pilį.
(Vidmantas ŠMIGELSKAS „Medinė pilis siurbia pinigus“, „Anykšta“
2017 -05 -27).
Laikinąjį kelią į piliakalnį įren-

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

su pagrindine darboviete.
Pernai Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
rengė paskaitas, renginius, paruošė
stendus bei lankstinukus apie fizinį
aktyvumą, sveiką mitybą, psichikos
sveikatą, rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevenciją bei kitas
gyventojų sveikatos priežiūros temas.
Taip pat Anykščiuose organizavo Europos judrumo savaitę, rengė mankštas, šiaurietiško ėjimo užsiėmimus.
Apie savo veiklą įstaiga informavo
socialiniame tinkle „Facebook“, vietos žiniasklaidos puslapiuose.
Pernai Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
biudžetas siekė 80 860 Eur. Didžiąją
dalį lėšų įstaigai skyrė Sveikatos apsaugos ministerija, iš rajono biudžeto
per sveikatos apsaugos rėmimo programas skirti 1 760 Eur.

ginėjo ne rangovas UAB „Povilo
Gurklio firma”, o jo samdytas subrangovas, anykštėnų įmonė UAB
„Termotaupa“. Šio kelio įrengimas
taip pat baigėsi įdomiai. Dalis kelio nutiesta per privatų verslininko
Vyganto Šližio sklypą, šio atkarpos
nuomotoju ir toliau lieka UAB „Povilo Gurklio firma“. Savivaldybė
UAB „Povilo Gurklio firma“ pervedė pinigus - beveik 15 tūkst. eurų - už
laikinojo kelio įrengimą valstybinėje
žemėje, tačiau neatsiskaitė už kelio
atkarpą, kuri nutiesta per verslininko
V.Šližio žemę. Ši atkarpa yra apie
100 metrų ilgio. Savo ruožtu UAB
„Povilo Gurklio firma“ nepervedė
dalies lėšų už atliktus darbus subrangovui UAB „Termotaupa“.
UAB „Povilo Gurklio firma”
atliekamų statybų techniniu prižiūrėtoju buvo savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistas Ramūnas Žemaitis. Jis teigė,

Anykščių rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
direktorė Lina Pagalienė teigia, kad dėl mažo atlyginimo
sudėtinga rasti specialistų
dirbti mokyklose.

kad statybininkai gręžtinius pamatus
įrengė ... savavališkai, kas yra mažai
tikėtina.
Gal sutapimas, tačiau faktas - nutraukus pilies statybų sutartį su UAB
„Povilo Gurklio firma“ iš darbo išėjo
ir abiejų su statybomis besisiejančių
skyrių vedėjai Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Jurgita
Gudelevičienė bei Statybos skyriaus
vedėjas Kęstutis Jurkevičius savivaldybės administracijoje ištvėrę vos po
kelis mėnesius.
P.Gurklys pilį statyti bandė pagal
senąjį projektą, o nutraukus su juo sutartį, imtasi projekto korekcijos, kainuosiančios 27 tūkst. eurų. Būtinybę
koreguoti projektą meras K.Tubis
motyvavo teisės aktų pasikeitimu.
Esminis ir ne specialistui pastebimas
projekto korekcijos elementas - statybinės medienos keitimas. P.Gurklys
ketino pilį statyti iš pušies, naujasis
rangovas statys iš eglės.

balsai internete (anyksta.lt):
Momo: „Man tai tiks iš metalo.“
Judrioji savaitė (atsakymas į Momo): „Vis geriau nei arklio šlapime
mirkyti eglės arba pušies rąstai. Pas merą miške kas auga?“
jeigu (atsakymas į Judrioji savaitė): „Projektas bus perdarytas į
metalo konstrukcijas, pradės augti vinkeliai, armatūra ir įvairūs vamzdžiai.“
Istorija kartojasi: „Tikintis lėšų iš valstybės investicijų programos
ir buvo pasamdyta UAB „Eurointegracijos projektai“, kuri už beveik
5 tūkst. eurų parengė medinės pilies investicinį projektą ir rinkodaros
planą. „Negalime sakyti tiesiai šviesiai kaip, bet turime viltį, ne be
pagrindo, kad bus papildomas finansavimas“, - apie papildomą finansavimą pilies statyboms mįslingai kalbėjo meras K. Tubis. Prašau atkreipti dėmesį, per kiek laiko buvo parengtas projektas.”
Juozas: „Man labai patiko architekto Indriūno mintis, jog medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio variantas būtų visai kitas - kad ji nebūtų
statoma pagal kokius tai išgalvotus brėžinius, o turėtų labiau simbolinę
prasmę. Ji būtų matoma ir tarsi nematoma. Tokiu būdu būtų įgyvendintas
vienas tikslas, jog čia galėjo būti medinė istorinė pilis ir kitas- nebūtų suniokotas piliakalnis , o labiausiai toks variantas atitiktų esamą ir įvairiais
pjūviais „iškankintą“ situaciją: stovėjo ar nestovėjo pilis.”
Pinigai: „Pasirodo 5000 eurų investicijų projektui nuėjo šuniui ant
uodegos. Tas Š. Šoblinskas bent buvo atsivertęs investicinį? Nemanau.“
miškinis: „..Nesulaukęs paramos, pilį vis tiek statys..“- nu turėtų,
šitiek savo miško turi..?“
ala: „Kam ta pilis? Gal galima už mažesnius pinigus padaryti ką
nors, pritraukiančio turistus“

pastogė
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Senųjų bernardinų namų pastogėje
Jie čia, į Troškūnus atvyko tolimais 1696 - iais. Iš pradžių glaudėsi juos pasikvietusio pono Vladislavo Sakalausko dvare, geradario
remiami tarpumiškio kryžkelėje prie nedidelio ežerėlio per dvejus
metus pasistatė ir vienuolyną, mokyklą, bažnyčią, kurios didžiajame
altoriuje puikavosi stebuklingų galių kupinas Dievo Motinos Rožinio
Karalienės paveikslas.
Sėkmingą veiklą, ramų gyvenimą nuolat sujaukdavo karai, gausybę
žmonių išguldančios ligų epidemijos, kitokie istoriniai lūžiai ir dažnai
pastatus niokojantys gaisrai. Tačiau vienuolynas kaskart būdavo atstatomas ir daugybė žmonių surasdavo čia savo namus ar bent jau
laikiną prieglobstį, susigrąžindavo dvasinę stiprybę ir ramybę...

Kun. Saulius Filipavičius nesibaigiančiose kelionėse - ryžtingai
suka „Volvo“ vairą, jam tenka rūpintis net trijų parapijų tikinčiųjų reikalais.
Didysis gaisras
Tiesiog užsimerkime ir pabandykime įsivaizduoti. Saulėta 1747 metų
vasaros sekmadienio popietė, jau po
pamaldų, po pietų erdviame brolijos
valgomajame, refektoriuje. Broliai,
kas kur. Kažkas prie neatidėliotinų
ūkio darbų, kažkas paskendęs mąstymuose, kažkas ilsisi, kažkas meldžiasi
ar plunksna skrebena - raštus rašo.
Ir štai tuomet jau prieš valandėlę iš
virtuvės kamino išskriejusi liepsnojanti kibirkštis, per kamino viršūnės įtrūkimą įkrito į šiaudinio stogo gelmę.
Palengva smilko, pūstelėjo vėjelis ir
labai greitai veik visas stogas paskendo liepsnų karūnose... Sudegė ir vienuolynas, ir bažnyčia, ir kiti pastatai.
Kai ką brangaus pavyko išgelbėti,
bet daug neįkainuojamo gėrio žuvo
liepsnose. Skubiai atstatytus laikinus
pastatus po kelių metų vėl nuo žemės
nušlavė liepsnos, ir jau tada, pačioje
XVIII amžiaus pabaigoje gvardijonui
Dominikui Dambrauskui vadovaujant, brolija nusprendė statyti mūrinius - amžinus statinius. Beveik porą
dešimtmečių vyko darbai, vietoje degė
plytas, savieji meistrai ir iš toliau atvykę darbavosi uoliai. Altorių skulptūras
lipdė garsusis Karolis Jelskis, keletą
paveikslų nutapė plačiai savo kūrinių
palikęs Rozelinis. Vėlyvojo baroko
Švč. Trejybės šventovė pagal Martyno Knakfuso projektą, bei visų darbų
pabaigą 1803 m. vainikavusi tikriausio italo, iš Romos atvykusio Pjetro
de Rosio suprojektuota elegantiška
varpinė.
Brolijos paslaptys
Matyt, čia, nedidelėje, tylioje celėje
savo garsiuosius pamokslus rašė mo-

kytasis Troškūnų klebonas Kiprijonas
Lukauskas, čia atvykdavo, viešėdavo,
kartais nakvodavo, ilgėliau iš toliau
atvykusių ordino brolių, bičiulių iš
dominikonų ir kitų ordinų. Čia dvasios
atgaivą, nusiraminimą, kaip ir galimybę pasidalinti, paaukoti surasdavo
daugybė apylinkės dvarininkų, tikriausių bernardinų bičiulių. Raguvėlės bei
Palėvenėlės Komarai, Svėdasų Marikoniai, Troškūnų Petkevičiai, Fergizai,
net kunigaikščiai Petuchai... Kiek jų
čia bebuvo. Brolijoje, kartu su klebonu, vikaru ir kitais kartu gyveno ir čia
veikusios berniukų gimnazijos profesoriai vienuoliai, bei į inventorių raštus
pakliuvęs prancūzų kalbos mokytojas,
tikras prancūzas ponas Florinas.
Čia, po šio vienuolyno skliautais, paslapčia, matyt, jau sutemose užėjo sukilėlių grupelė, kartu jų vadas Maneika. Kažkas juos įskundė valdžiai. Gal
tai tebuvo pramanyti kaltinimai, nes
caro valdžia po maišto numalšinimo
uždarė visus bernardinų vienuolynus.
Vienuoliai išvyko, o į jų vietą atvyko
pasaulietis kunigas Juozapas Gabševičius, apsigyveno, pernelyg didelės jam
buvo vienuolyno erdvės, kai kuriuos
kambarius net apleido. Kilo paslaptingas gaisras, kurio metu nudegė puošniausio korpuso, buvusio arčiausiai
bažnyčios stogas, liepsnos suniokojo
ir kambarius, sunaikindamos ten buvusį turtą. Kurį laiką vaiduokliškai stovėjusias sienas, apie kažkokį paveldą
pernelyg negalvojęs, ūkiškas klebonas
pardavė miestelėnams išsiardyti plytoms. Matyt, kai kurie miestelio mūrai
dar šiandien tebestovintys sumūryti iš
buvusio vienuolyno plytų.
Sugrįžimas
Vos tik atgavus nepriklausomy-

bę, berods jau 1919 m. pabaigoje,
Troškūnų klebonas Antanas Pauliukas, savo didį sumanumą pasitelkęs
ėmė raštais atakuoti teisingumo
institucijas, prašyti, kad parapijai
būtų grąžinta kadaise bernardinams
priklausęs Anykščių malūnas ant
Anykštos upelio bei Rubikių ežeras
ir Žemaitijoje buvusi didelė žemės
valda. Deja, šių turtų susigrąžinti
taip ir nepavyko, tačiau 1929 m. į
Troškūnus apaštalauti vėl sugrįžo
vienuoliai pranciškonai. Nuolat prisimindami išganingą šūkį: „Melskis
ir dirbk“, broliukai nemažai laiko
praleisdavo su ūkį tvarkiusiu broliu
Kazimieru. Patiems, dar ir samdiniams padedant, tekdavo nudirbti
visus darbus. Daug nuveikė gaivindami parapiją, vargonininkas Jonas
Benediktavičius subūrė didelį chorą,
pučiamųjų orkestrą, aktyvų dramos
mylėtojų būrelį, kuris nuolat džiugino naujais vaidinimais ir tiesiog pribloškė gyvaisiais paveikslais.
Gyvai veikė katalikiškos draugijos
ir brolijos, buvo pastatyti erdvūs namai Šv. Vincento Pauliečio draugijos
prieglaudai, parapijos salė su dviem
šimtais sėdimų vietų, patogia scena
ir užkulisiais. Didelę dalį statyboms
reikalingų lėšų judrieji broliai surinko
ne tik Lietuvoje, bet ir Amerikoje. Atrodė, kad Troškūnai amžinai pasiliks
mažesniųjų brolių centru, tačiau ėmė
atsirasti vis daugiau nesusipratimų ir
su parapijiečiais, ir su dvasine vyresnybe. Pasklidus žiniai, kad vienuoliai
jau kraunasi daiktus kelionei į kitą
vietą, aktyvistai sukruto raštus rašyti,
kalbėtis su vyskupu Kazimieru Paltaroku. Tačiau, matyt, žingsnis jau buvo
žengtas - ir gyvenimo čia perspektyvų
nebematydami mažesnieji broliai išvyko į Kretingą.

Raimondas GUOBIS

Nedidelio ežerėlio pakrantėje, prie bažnyčios glaudžiasi buvusio
bernardinų vienuolyno mūrai.

Pranciškonai gyveno vadovaudamiesi šūkiu „melskis ir dirbk”.
Vienuolyno laukuose darbuojasi broliai, iš kairės - Kazimieras,
Feliksas ir Ignacas, o tarp jų (gal) zakristijonas Pranas Slučka.

Antano gimimas...
Bene septynis metus vienuolyno
namuose su savo gausia šeima glaudėsi bažnyčios zakristijonas Pranas
Slučka. Čia šiam uoliam žmogui gimė
keli vaikai, o 1917 m. balandžio 19 ąją ir sūnus Antanas. Buvęs kažkaip
susimąstęs, rimtesnis negu kiti broliai,
matyt, planavęs pasukti vienuolio keliu, jautęs šiokį tokį pašaukimą. Tad
jį brandinti bei patikrinti panoręs ir
mokytis išvyko ne kur kitur, bet į Kretingos pranciškonų gimnaziją. Deja,
traukė į save romantišką jaunuolį ir
karyba, o po to medicina, tačiau ryžtas
ir narsa įgimtoji gelbėjo visur ir visada
siekti, ir pasiekti.
Besibaigiant karui jis jau buvo vadas - būrė troškūniečius į ginkluotus
būrius pasipriešinti svetimųjų terorui. Pirmieji mūšiai, kovos ir kraujo
krikštas. Šarūno būrio sukūrimas, po
to Algimanto apygarda ir galiausiai
vadovavimas visos Aukštaitijos partizanams. Išrenkamas Rytų Lietuvos
karaliaus Mindaugo srities vadu. Tuneliai Troškūnų bažnyčioje, tuneliais
paženklintas ir gyvenimas vadavietėje prie Andrioniškio. Ten jam patiko,
tiko, jautėsi kaip niekur saugus, užsibuvo. Lemties žingsniai, išdavikai,
priešų agentai, klasta, suimtieji. Kauno saugumo rūsio pragaras, ten narsiems partizanams, rinktiniams vyrams neatlaikius kankinimų, sovietų
kariai apsupo keliais žiedais sodybą
Butkiškyje. Nebeliko jokios išeities.
Mirtis nepasiduodant gyviems, savižudiškas sprogimas nutraukęs vado
ir dar dviejų bendražygių gyvybes.
Pasiliko pasakojimuose, raštuose,
tarsi legenda, ūkanota 1949 m. spalio
28 - oji - Pilėnų šventumą atkartojanti
istorija...

Tolimųjų 2000 - ųjų Šv. Pranciškaus atlaidų dieną, po pamaldų
vienuolyno kiemelyje susibūrė jubiliejinės kelionės į Romą dalyviai bei jų artimieji.
Autoriaus nuotr.
Kas buvo ir bus...
Vienuoliams išvykus gerasis Panevėžio vyskupijos ganytojas Kazimieras pasiuntė į Troškūnus, jauną,
nedidelio ūgio, smulkų, bet didžios
dvasios ir sumanumo kunigą Antaną
Jušką, kuris visą pulką rudais abitais
vilkinčių brolių atstojo. Gerumas, gebėjimas dalytis, supratimas, bičiulystė,
patarimai. Šv. Jono Bosko žavingas
pavyzdys įkvepia kunigą globoti keletą neturtingų jaunuolių. Jie globojami,
šelpiami, leidžiami į mokslus, gyvena
klebonijoje, klebonijoje leidžia ir vasaros atostogų laiką. Čia darbuojasi prie
ūkio, gyvena nuolatinio dvasinio augimo, kartais pasitaikančių nesutarimų
bičiulystėje. Sovietų okupacija, karas.
Klebonas ėjęs prašyti, kad paleistų žydus... Elegiško rudens vakaro atmintis,
kai jis elektra ir dėkingas pamąstymas
tamsią naktį rašant dienoraštį. Po to
pokaris, išvarymas iš senųjų namų
brangių, mat čia kūrėsi bolševikų valdžios įkurto Troškūnų rajono valdžios
įstaigos. Vėliau istoriniai namai atiteko
profesinei mokyklai. Buvusiose celėse
sukosi tekinimo staklių ir kitų mechanizmų skriemuliai, varikliai mokomieji
tiek drebino žemę, kad nuo vibracijos
ėmė skėstis ir skilti sienos - teko remti
masyviais kontraforsais.

Sugrįžimas įvyko tautinio atgimimo
ir laisvių sugrįžimo - 1989 m., kuomet
kun. Stasys Kazėnas, surengęs keletą
parapijiečių talkų, pasitelkęs meistrus
įsirengė kelius kambarėlius ar apsigyveno bernardinų pastogėje.
Tačiau deramai suremontavo, atgaivino, naujųjų laikų dvasią įkvėpė nuo
1990 m. čia klebonu tarnaujantis kan.
Saulius Filipavičius. Daugybė nuotykių, vargų, nesusipratimų - juk galima
sakyti daugelį dalykų teko daryti kelis
kartus. Kuomet slydo čerpės, kuomet
susmegus šildomai medžiagai per pastoges smelkėsi nematytas šaltis. Kiek
čia žmonių iš Kolpingo ir kitų organizacijų, stovyklose, seminaruose, vakarėliuose, rekolekcijose dalyvavo, kiek
po šiuo stogu glaudėsi, tikrą bičiulystę,
artumą čia patyrė. Išaugo tradicijos čia stovyklauja, koncertuoja Vilniaus
universiteto simfoninis orkestras, čia
dažnai užsuka saksofonistas Petras
Vyšniauskas, čia viešėdavo aktorius
Laimonas Noreika, kuris troškūniečiams surengdavo nepamirštamus poezijos vakarus - koncertus, skaitydavo
Putino, Maironio, Neries eiles. Čia
vyksta nuotaikingi Božole vakarėliai,
čia savo globėjo Šv. Huberto švenčia
medžiotojai. Visų tų įdomybių nei išsakysi, nei surašysi, tai ilga ilga ir vis
besitęsianti istorija...
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Svėdasuose atkurtos senovinės vestuvės

Vytautas BAGDONAS
Liepos 2-ąją, sekmadienį, Svėdasų Šv.Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje iškilmingai švęsti didieji Šv. Petro ir Šv. Pauliaus
atlaidai, sukvietę į jaukius, gražiai išpuoštus maldos namus gausų būrį tikinčiųjų.
O po pamaldų svėdasiškiai ir miestelio svečiai dar neskubėjo išsiskirstyti, bet rinkosi į kultūros namų salę pasižiūrėti teatralizuotų
senovinių vestuvių. Tiesa, šį pastatymą buvo planuota rodyti lauke, aikštelėje šalia kultūros namų. Tačiau viską pakoregavo gausiai net
keletą dienų pliaupiantis lietus, „sugynęs“ artistus ir žiūrovus po stogu.

kampas

Apie
apklausas

Linas BITVINSKAS

Nuotakos (Ramunė Lapienytė) rūtų vainikėlį jau keičia nuometas.
Svėdasiškių atkurtos senovinės
vestuvės buvo parodytos birželio
3-iąją Niūronyse per tradicinę šventę
„Bėk bėk, žirgeli!”. Sulaukus palankių atsiliepimų ir įvertinimų buvo
nuspręsta dar kartą „Vestuves“ suvaidinti ir Svėdasuose per „Petrines“.
Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus direktorė Rožė Lapienienė pasirūpino menine dalimi, o
Vaitkūnų skyriaus darbuotoja Aldona Bagdonienė pasistengė, kad
atkuriant vestuvių epizodus, būtų
prisilaikoma senolių papročių ir
tradicijų. Vienam iš pagrindinių–
Piršlio–melagio vaidmeniui buvo
parinktas Vaitkūnų kultūros namų
dramos kolektyvo narys, Kunigiškių seniūnaitijos seniūnaitis Pranas
Maišelis.
Ir štai, susirinkus žiūrovams, armoniką „pravirkdo“ Vidas Petrėtis
iš Sliepšiškio. Į aikštelę, papuoštą
dailiai išpintomis tvoromis ir žolynais, su daina renkasi „Vestuvių“ dalyviai. Vaitkūnietis Pranas
Maišelis, trumpam „virtęs“ Piršliu,
atsiveža jaunos mergelės–gulbelės
beieškantį Jaunikį (svėdasiškį Rimantą Karūžą). Mergelės (Ramunė
Lapienytė) Motina ( Irena Guobienė) ir Tėvas (Donatas Kutka), pasidomėję apie jaunąjį bernelį, ar jis

horoskopas
AVINAS. Jus labai domins psichologiniai kitų žmonių išgyvenimai, motyvai, būties, mirties,
gyvenimo prasmės temos. Tikriausiai įžvelgsite tai, ko kiti nemato
ir nesuvokia. Jei jums svarbi jūsų
reputacija, labiau kontroliuokite
savo polėkius.
JAUTIS. Daug dėmesio skirsite visuomeniniams reikalams ir
asmeninių santykių problemoms.
Tikėtini kontaktai su asmenimis,
kurie galėtų padėti realizuoti sumanymus. Tik nederėtų nieko kritikuoti.
DVYNIAI. Galite būti nusiteikę
su grožiu, higiena, švara susijusiems darbams bei medicininiams
tyrimams. Susiplanuokite darbą

ne tinginys, ne girtuoklis, sutinka
dukrelę ištekinti. Po piršlybų ateina metas jungtuvėms. Prieš išvažiuojant į bažnyčią Mergelė atsisveikina su tėvais ir Sesute (Alma
Švelniene), Broliu (Vilius Lapienis). Sugrįžus iš bažnyčios, scenoje atkuriamos švenčiamų vestuvių
akimirkos, Jaunosios rūtelių vainiką pakeičia nuometas. Einami rateliai, atliekamos dainos, visą laiką
spektaklyje be jau minėtų vestuvių „kaltininkų“ Prano Maišelio,
Ramunės Lapienytės, Rimanto
Karūžos, Viliaus Lapienio, Almos
Švelnienės, Irenos Guobienės,
Donato Kutkos, į Svečių, Viešnių,
Jaunavedžių artimųjų vaidmenis
nuoširdžiai įsijautė Danutė Kutkienė, Gražina Puolienė, Elvyra
Zabarskienė, Vanda Mikšienė,
Rožė Lapienienė, Birutė Karūžienė, Genovaitė Martinonienė, Rasa
Karūžienė, Aldona Bagdonienė.
Visas spektaklis, trunkantis apie
vieną valandą, kupinas linksmų
sąmojų, dainų, prisimenami senoviniai vestuvių papročiai. Žiūrovams irgi neteko nuobodžiauti, nes
artistai ir juos įtraukė į smagų ratelį, vaišino namine gira, kaimiškais
lašinukais, naminiu sūriu bei kitais
skanėstais nuo „Vestuvių“ stalo.

O vaidinimas baigiamas liūdnoka
daina, smerkiančia girtuoklystę,
nes, pasirodo, Jaunikio būta stiklelio mėgėjo. Visus apmelavęs ir
gražbyliavęs Piršlys, paaiškėjus
visai tiesai, turi gėdingai pabėgti...

taip, kad jis būtų produktyvus. Atkreipkite dėmesį į darbų saugą ir
tvarką darbo vietoje.
VĖŽYS. Tai turėtų būti smagi,
gal net romantiška savaitė. Seksis
užsiėmimai su vaikais, šou renginiais, sportu ir pan. Visgi jausis
kažkoks nestabilumas, stigs vidinės ramybės. Nepraraskite atidumo kelyje.
LIŪTAS. Geriausiai jausitės,
jeigu galėsite ramiai leisti laiką namuose arba jaukioje aplinkoje. Išvykos su transporto priemonėmis,
ypač dviračiais, gana rizikingos
dėl nemažos avarijų grėsmės.
MERGELĖ. Nebloga savaitė,
tinkama įvairiems kontaktams,
skambučiams. Galbūt būsite pakviesti į svečius ar į nedidelę išvyką. Visgi reikėtų labiau susikaupti

tvarkant finansinius reikalus, nes
paskubėję padarysite klaidų.
SVARSTYKLĖS. Galite gauti
žinią, susijusią su pinigais, nuosavybe, apskaita, įsigyti suplanuotą
daiktą ar kelionę. Verslui, atostogų pramogoms arba asmeniniam
įvaizdžiui atnaujinti negailėsite
pinigų. Tačiau kažkas jums nepritars.
SKORPIONAS. Dėl romantiškų santykių užuomazgos ar atsinaujinimo jausite pagyvėjimą,
energijos antplūdį. Norėsis bendrauti, būti reikalingiems. Jūsų
sugebėjimai turėtų būti pastebėti.
Saugokite sveikatą.
ŠAULYS. Regis, labai sustiprės
intuityvus grožio ir meno pojūtis.
Seksis užsiėmimai, susiję su menu,
dvasinėmis praktikomis, labdara,

Pasibaigus pasirodymui, ne vienas garbaus amžiaus žiūrovas šių
eilučių autoriui atviravo, kad, žiūrėdami vaidinimą, prisiminė savo
jaunystę, nors trumpam sugrįžo į
savo vestuvių dieną...

Dabar visi remiasi apklausomis.
Štai vis pranešama – šito reitingai
kyla, o šito krenta. Taip visuomenė
vertina vieną reiškinį, o štai taip –
kitą. Žodžiu, šiuolaikiniam gyvenime be apklausų – nė iš vietos.
Stebėdamas Seimo darbą, kai
jau kelioliktą kartą jie kažką uždraudė, sugriežtino baudas, įvedė
apribojimus ir atliko dar visokius
veiksmus, po truputį priartindami
mūsų tėvynę prie griežto režimo
kolonijos, nusprendžiau ir aš atlikti
apklausą.
Klausinėjau įvairių žmonių
Anykščiuose, po to draugų iš kitų
miestų, reikalavau prisipažinti,
kuris iš jų prašė savo Seimo narių
atlikti tokius veiksmus. Dirbau nenuosekliai, vis prišokdamas, bet
šiokį tokį apibendrinimą galiu pateikti – pasirodo, nė vienas iš mano
apklaustųjų nepageidavo tokių
veiksmų, kurie atliekami Seime.
Nė vienas. Ir garantuoju, kad nei
aš, nei jūs nerasite.
Šia proga reikia prisiminti, kad
į Seimą žmonės eina atstovauti
rinkėjų. Ne kažko kito, bet būtent
atstovauti. Tada iškyla klausimas,
jeigu mūsų Seimo nariai daro kažką, ko rinkėjai visai neprašė, kam
nepritaria ir nesutinka, tai kam atstovauja mūsų Seimas, kuris pyškina įstatymus vieną po kito?
Manau, tai pagrindinis klausimas, kurį turėtume atsakyti. Jeigu
jie neatstovauja mums, tai kam
atstovauja?
Netikite, atlikite savo apklausą,
galvoju, kad rezultatai bus tokie
patys.

Piršlys ( Pranas Maišelis) savo išvedžiojimams „žodžio kišenėje
neieškojo“.
Autoriaus nuotr.

socialiniu darbu. Kitose srityse tikriausiai būsite pasyvesni.
OŽIARAGIS. Iš draugų, kolektyvo galite tikėtis palaikymo,
pagarbos. Tačiau artimiausi žmonės supratingumo nedemonstruos.
Gali būti, kad jų problemos palies
ir jus.
VANDENIS. Jei vis dar neatostogaujate, rimtai plušėsite. Galbūt
teks susipažinti su naujomis teorijomis, įstatymų ar darbo metodikos
pakeitimais, kreiptis į įtakingus
asmenis, juristus. Būkite santūrūs,
venkite nesusipratimų. Atsargiai
kelyje.
ŽUVYS. Būsite nusiteikę mokytis
naujovių ar prie jų taikytis, planuoti
perspektyvas. Galbūt turėsite priimti
iš toli atvykusius žmones. Tikėtina
kelionė, nauji įspūdžiai ir kt.

užjaučia

Norėčiau, kad mano žodžiai
būtų dideli,
Kad sielvarte sušildytų, paguostų,
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
Ir ašaras nušluostytų nuo
skruostų.
Dėl vyro mirties, nuoširdžiai užjaučiu
Aldoną ŠERĖNIENĘ.
Pusseserė Janina

perka

SKELBIMAI
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Gyvuliai

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei
eksploatacijai arba ardymui.
Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.

Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

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.

Egidijus ir Sandra - įvairius
veršelius. Sąžiningai sveria.
Moka PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   

Nekilnojamas turtas
Skubiai - sodybą, namą, pastatą ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti įvairius variantus.
Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

Atjunkytus mėsinius buliukus
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Nuolat brangiai - karves, bulius, telyčias. Veršelius auginti
iki 2 mėn. Moka priedus, PVM.
Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

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

Tel. (8-662) 50592.

Nuolat perka
Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

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

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

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

gimė
Raidas DRUSKIS, gimęs 06 20

Automobiliai
Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

pro memoria
Kavarsko seniūnijoje

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Loreta PAVLOVA, gimusi 1977 m., mirė 06 23

Dainiaus firma

SUPERKA VERŠELIUS
auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

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

-ANYKŠTA

parduoda
Kita
Kuras
Nebrangiai beržines, alksnio
malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

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

Badų gamyba
Baldų gamyba: virtuvės, spintos
slankiojančiomis durimis, prieškambario ir kiti korpusiniai baldai.
Tel. (8-601) 70304.

Šienaujame,

Paslaugos
Kelmų, krūmų, apleistų pievų
frezavimas.
Tel. (8-607) 69942.
UAB „Ekorema“: šiltina sienas,
stogus ir grindis ekovata – sausuoju ir šlapiuoju būdu. Užpildo
oro tarpus.
Tel. (8-640) 40002.

smulkiname pievas.
Tel. (8-698) 46745.
Pranešame, UAB „Žemės plėtra“ 2017 m. liepos 21 d., atliks nužymėjimo darbus 11:10 val. žemės sklypo kad. Nr. 3466/0004:100,
esančio Anykščių r. sav., Kurklių sen., Brazgių k. Prašome gretimo
sklypo, kad. Nr. 3466/0004:4, savininką Rolandą Masevičių arba jo
įgaliotus asmenis susisiekti su kadastrinių matavimų darbų vykdytoju Matu Kasmausku, susitarti dėl ribų nustatymo bei suderinimo
darbų.
Kontaktinė informacija: Vilnius, Konstitucijos pr. 26,
tel.: +37064369300.

siūlo darbą
Garantuotas darbas valytojoms
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo
1300 svarų/mėn.
Tel. (8-615) 56480.
www.husband-wife.co.uk/darbas

„Anykštos“ redakcija kviečia mirusiųjų artimuosius, kurie nori jog
būtų paskelbta informacija apie mirtį, atsisveikinimą su velioniu, laidotuves kreiptis elektroniniu paštu anyksta@anyksta.lt, telefonu (8-381)
5-94-58 arba užeiti į redakciją.
Žinia apie mirusį žmogų bus paskelbta nemokamai laikraštyje
„Anykšta“ arba, jeigu bus pageidaujama, – naujienų portale anyksta.lt. rubrikoje „Pro memoria“.

Reikalingas traktorininkas - kombainininkas dirbti augalininkystės
ūkyje Kauno raj. Reikaligos teisės
- TR1, TR2, SZ, vairuotojo B kat.
Apgyvendina.
Tel. (8-698) 72395.

Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

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

“Tele loto” Žaidimas nr. 1108 Žaidimo data: 2017-07-02
Skaičiai:17 75 11 05 15 14 30 69 12 38 09 06 24 18 43 27 74 04 19
66 67 13 02 48 65 62 36 51 31 40 71 26 29 03 70 10 56 60 55 63 59
44 34 68 33 64 22 41 50 52 49
037*537 30 Eur čekis degalams 026*565 30 Eur čekis degalams
033*251 Automob.šaldytuvas “Mobicool” 021*807 Automob.šaldytuvas “Mobicool” 0450317 Automobilis “BMW 318i” 0134629 Automobilis
“BMW 318i” 022*517 Dviratis “Azimut City Lux” 02**387 Išmanioji apyrankė “Elephone” 021*121 Išmanusis telefonas “Samsung” 0192811
Kelialapis į Italiją 0128460 Kelialapis į Kiprą 0248053 Kelialapis į
Kretą 045*194 Kepsninė “Landmann” 027*304 Kepsninė “Landmann”
003*195 Pakvietimas į TV studiją 021*504 Pakvietimas į TV studiją
037*022 Pakvietimas į TV studiją 034*257 Pakvietimas į TV studiją
029*060 Planšet.kompiuteris “Samsung” 0453145 Porinis kelialapis į
Palangą 0267538 Porinis kelialapis į Palangą 0237893 Porinis kelialapis į Palangą 0037444 Porinis kelialapis į Palangą 0076396 Porinis
kelialapis į Palangą 0026885 Pretendentas į butą 0291221 Riedis
“Polaris” 0469926 Riedis “Polaris” 007*843 Sodininko rinkinys “Fiskars”
031*425 Sodininko rinkinys “Fiskars” 001*192 Terasos baldų komplektas 026*327 Terasos baldų komplektas 010*692 Trintuvas “Nutribullet”

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.
Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, (8-671)
76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Daiva Goštautaitė, tel. 5-42-48. mob. (8-679) 14209.
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714.
„Anykšta“ išeina
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Berta, Elžbieta, Ulrikas,
Skalvis, Gedgailė, Teodoras,
Malvina.
liepos 5 d.
Antanas, Butginas, Mantmilė,
Karolina, Filomena.
liepos 6 d.
Marija, Nervydas, Ginvilė,
Dominyka, Domė, Mindaugas,
Nervilė, Nervilas, Nerilė, Nerilis.
liepos 7 d.
Sangailas, Vilgailė, Estera, Astijus, Elita, Sangaudas.

mėnulis
liepos 4 - 7 priešpilnis

anekdotas
Žurnalistas - fermeriui:
- Kaimynai iš jūsų nevagia?
- Nevagia.
- O kodėl tada prie vištidės padėtas šautuvas?
- Va todėl ir nevagia...
***
Studentas valgykloje nešasi padėklą su maistu. Klausia dėstytojo:
-Ar galiu prisėsti?
-Na, kiaulė ir gulbė prie vieno
stalo nedera.
Studentas nutyli, bet atsisėda.
Greitai pavalgo ir pakildamas taria:
-Na, tai aš skrisiu.
***
Tėtis klausia sūnaus:
-Petriuk, kaip mama sužinojo,
kad nesiprausei?
-Pamiršau sušlapinti muilą,-atsako Petriukas.

MOZAIKA
Didžiojo dvidešimtuko viršūnių susitikimo išvakarėse numatomas D. Trampo ir A. Merkel
susitikimas
JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump) ir Vokietijos
kanclerė Angela Merkel ketvirtadienį, Didžiojo dvidešimtuko (G20)
viršūnių susitikimo išvakarėse,
planuoja susitikti Hamburge, informavo A. Merkel atstovas, kuriuo
remiasi naujienų agentūra AFP.
„Išties prieš G20 viršūnių susitikimą yra numatytas ir (A. Merkel)
susitikimas su JAV prezidentu. Tikėtina, kad jis įvyks ketvirtadienį
pavakariais“, - pirmadienį trumpos
spaudos konferencijos metu sakė A.
Merkel atstovas Štefenas Zaibertas
(Steffen Seibert).
Manoma, kad transatlantiniai
skirtumai klimato kaitos, prekybos, pabėgėlių ir kitais klausimais
liepos 7-8 dienomis vyksiančiame
didžiausių industrializuotų ir augančių pasaulio ekonomikų lyderių
susitikime turėtų būti ypač ryškūs.
Praėjusią savaitę A. Merkel žadėjo per susitikimą su D. Trampu ginti
savo ir Europos poziciją klimato
apsaugos ir atvirų rinkų klausimais.
Tą daryti gali prireikti, nes D. Trampas neseniai paskelbė, kad JAV pasitrauks iš Paryžiaus klimato kaitos
susitarimo. Be to, jis propaguoja
protekcionistinę politiką, kurios šūkis - „Pirmiausia - Amerika“.
Praėjusį ketvirtadienį A. Merkel
tvirtino, kad skirtumai yra akivaizdūs ir būtų nesąžininga tai slėpti. To
ji teigė neketinanti daryti.
Be kita ko, Vokietijos kanclerė
pareiškė, kad JAV pasitraukimas
iš 2015-ųjų Paryžiaus klimato kaitos susitarimo Europai suteikė kaip
niekad daug ryžto siekti, kad šis susitarimas būtų sėkmingas.
Vokietijos uostamiestyje Hamburge vyksiantį aukščiausiojo lygio
susitikimą, kuriame, be kitų pasaulio lyderių, dalyvaus ir Kinijos prezidentas Si Dzinpingas (Xi Jinping),
Rusijos prezidentas Vladimiras Pu-

NNN

tinas ir Turkijos vadovas Redžepas
Tajipas Erdoganas (Recep Tayyip
Erdogan), saugumą užtikrins 20
tūkst. policijos pareigūnų.
Prieš susitikimą ir jo metu numatyta per 30 įvairių protestų.
Naftos kainas palaiko pirmą
sykį per kelis mėnesius kritusios
JAV naftos gręžimo apimtys
Naftos rinkos pirmadienio prekybos metu kilo, palaikomos duomenų apie pirmą kartą per pusmetį
sumažėjusias JAV naftos gręžimo
apimtis, praneša „Reuters“.
Aktyvių naftos platformų skaičius
praėjusią savaitę Jungtinėse Valstijose sumažėjo dvejomis. Nepaisant
to, palyginti su ta pačia praėjusių
metų savaite, šiuo metu veikiančių
naftos platformų skaičius JAV yra
dvigubai didesnis.
„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina šoktelėjo 0,3 proc., iki
48,90 dolerio už barelį. Praėjusią
savaitę „Brent“ nafta iš viso brango
5,2 proc.
JAV „West Texas Intermediate“
nafta kilo 0,4 proc., iki 46,21 dolerio už barelį. JAV nafta savo ruožtu
praėjusią savaitę šoktelėjo 7 proc.
Be to, prekybininkai pažymi, kad
JAV kainas palaiko ir numanomai
padidėjusi degalų paklausa prieš
liepos 4 d. švenčiamą Nepriklausomybės dieną.
Tačiau naftos rinkos pasiūla toliau lieka perteklinė. Kainų pakilimą apribojo kilusi Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC)
gavyba.
„Reuters“ duomenimis, OPEC naftos gavyba birželį šoktelėjo 280 tūkst.
barelių per dieną, nepaisant to, kad
kartelis jau pusę metų vykdo naftos
gavybos apribojimo programą.
Tenisininkai J. Tverijonas ir F.
Sakalauskas - per žingsnį nuo pagrindinio turnyro Lenkijoje
Lenkijoje vykstančio Tarptautinės teniso federacijos (ITF) „Futu-

res“ serijos vyrų turnyro „Warmia
I Mazury Open“ atrankos varžybų
antrajame rate sekmadienį lietuvis
Julius Tverijonas 6:4, 6:1 nugalėjo
21-erių metų lenką Pžemislavą Zelinskį (Przemyslaw Zielinski).
23-ejų metų J. Tverijonas (1423ioji pasaulio raketė), lemiamame,
trečiajame, atrankos etape žais arba
su 19-mečiu prancūzu Tibo Kanselu (Thibault Cancel), arba su 22-ejų
metų lenku Konradu Mularčiku
(Konrad Mularczyk).
19-metis Feliksas Sakalauskas
sekmadienį 6:4, 6:3 įveikė 29-erių
metų lenką Mikolajų Borkovskį
(Mikolaj Borkowski) ir dėl vietos
pagrindiniame turnyre kovos su rusu
Ronaldu Slobodčikovu (1068).
19-metis Lietuvos atstovas Robertas Vžesinskis (Robert Vrzesinski, 1980) antrajame atrankos
rate 2:6, 3:6 nusileido 29-erių metų
lenkui Dariušui Lipkai (Dariusz
Lipka).
Šio turnyro favoritu bus lietuvis
Laurynas Grigelis.
Turnyro prizų fondą sudaro 15
tūkst. JAV dolerių.
Malio „Al-Qaeda“ išplatino
vaizdo įrašą su šešiais įkaitais užsieniečiais
Prancūzijos prezidentui Emanueliui Makronui (Emmanuel Macron)
lankantis Malyje, šios šalies „AlQaeda“ grupuotės atšaka išplatino
vaizdo įrašą su šešiais gyvais įkaitais užsieniečiais, informuoja BBC.
Islamistų pagrobtieji yra Prancūzijos, Australijos, Kolumbijos, Pietų Afrikos Respublikos, Rumunijos
ir Šveicarijos piliečiai.
Kaip teigia įraše girdimas balsas
už kadro, nepavyko surengti jokių
„nuoširdžių“ derybų įkaitų paleidimo klausimu.
E. Makronas, lankydamasis Malio sostinėje Bamake, sakė, kad
Prancūzija ir Sahelio regiono valstybės - Malis, Burkina Fasas, Čadas,
Mauritanija ir Nigeris - turi bendradarbiauti, kad būtų išnaikinti „tero-

ristai, banditai ir galvažudžiai“.
Tarp vaizdo įraše matomų įkaitų
yra prancūzė Sofi Petronin (Sophie Petronin), kurią praėjusių metų
gruodį islamistai pagrobė Gao
miestelyje, kuriame ji vadovavo nevyriausybinei organizacijai, kovojančiai su prasta vaikų mityba.
Pasak balso už kadro, S. Petronin viliasi, kad prezidentas E. Makronas padės jai grįžti pas savo
šeimą.
D. Trampas telefonu kalbėsis
su Kinijos ir Japonijos lyderiais
JAV prezidentas Donaldas
Trampas (Donald Trump) vėlų
sekmadienio vakarą planuoja pokalbius telefonu su Kinijos prezidentu Si Dzinpingu (Xi Jinping)
ir Japonijos ministru pirmininku
Šindzo Abe (Shinzo Abe), skelbia
„Reuters“.
Pokalbiai vyks Baltiesiems rūmams vis labiau nerimaujant dėl
Šiaurės Korėjos vykdomos branduolinės programos ir perteklinių
pajėgumų plieno rinkoje.
Su Kinijos ir Japonijos lyderiais
D. Trampas ketina susitikti liepos
7-8 dienomis Hamburge, kur vyks
G20 susitikimas, o jo paraštėse bus
aptarti ir prekybos reikalai.
D. Trampas, kuris rinkimų kampanijos metu žadėjo laikytis griežtos prekybos politikos, pradėjo
svarstyti naujas kvotas arba tarifus importuojamam plienui, kaip
priežastį nurodydamas nacionalinį
saugumą. Savo nuogąstavimus JAV
prezidentas ketina aptarti ir G20 susitikime.
Po susitikimo su Kinijos prezidentu balandžio mėnesį Floridoje
D. Trampas teigė esąs pasiruošęs
dirbti su Kinija prekybos klausimais. Bet, anot jo, Pekinas savo
ruožtu turėtų panaudoti savo ekonominius svertus ir priversti Šiaurės Korėją sumažinti branduolines
bei balistines programas, dėl kurių
kyla pavojus JAV, Pietų Korėjai ir
Japonijai.

redaktorei nežinant

Apie meilę sužinojo net
Seimo nariai

Ant tiltų kabinti spynas su įsimylėjėlių meilės įžadais nebeatrodo kažkas naujo, ši mada jau seniai pasiekusi ir Anykščių tiltus.
Tačiau, kai kurie įsimylėjėliai ieško originalesnių vietų parodyti meilei, nei tiltas.
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Prieš savaitę Anykščių rajone lankiusis paveldosaugininkų
ir Seimo narių delegacija savo
akimis galėjo įsitikinti, kad kai
kurios poros meilę prisiekti nori
prie kultūros paveldo objektų.
Žinoma, kol nėra medinės pilies
Anykščiuose, tenka ieškoti ne
tokių tvirtų vietų.
Būtent tokią vietą rado Robertas ir Simona.
Ne ką mažiau atvykusios valdžios dėmesio ant Svirnų (Žiogų)
piliakalnio sulaukė prie informacinio ženklo žyminčio piliakalnį
apačios prirakinta spyna „Robertas ♥ Simona 2016.08.20“, nei
pats piliakalnis. Retas kuris iš

atvykusių Anykščių savivaldybės
vadovų ir Seimo narių abejingai
praėjo pro įsimylėjėlių spyną.
Kai kurie ne tik nužvelgė tą
nerūdijančią meilės išraišką, bet
ir paklebino, apžiūrėjo, pakomentavo. Žodžiu – palaimino.
Galima tik spėlioti, kas būtų,
jei paskleisti legendą, kad Vorutos pilies vartus saugojo spyna
„Mindaugas ♥ Morta 1251“? Gal
būtų galima statyti ne pilies sienas, o apsiriboti horizontaliais
strypais, ant kurių įsimylėjėliai
savo spynas sukabintų?
Juk tokia įsimylėjėlių siena sulauktų ne ką mažiau dėmesio nei
pilis, o gal net Kryžių kalnas.

Spyna, į kurią dėmesį atkreipė ne tik Anykščių rajono, bet ir
šalies valdžia.

