2017 m. liepos 18 d. antradienis

69-ieji leidimo metai

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt
galite užsisakyti

elektroniniu paštu

anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

http://www.anyksta.lt
LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 57/9143

Šalia „Erdvės“ – Ne tik dėl davatkų...
kultūrinė erdvė
Petras

BUTERLEVIČIUS,
Lietuvos bajoras, anykštėnas:
„Kuo daugiau žmonių užsuks, tuo daugiau pamatys ten
saugomas meno vertybes...“

2 psl.
šiupinys
VAKARAS PAS VIENUOLĮ.
Ketvirtadienį, liepos 20-ąją, 20 val.
A. Vienuolio-Žukausko memorialinėje sodyboje (A. Vienuolio g. 2
Anykščiuose) Miesto šventės vakarus Anykščiuose pradės literatūros ir
muzikos programa „Noktiurnas Gimtinei“. Dalyvaus aktorė Dalia Michelevičiūtė, solistė Milda Baronaitė ir
pianistė Vaida Balčiūnienė.

3 psl.

Konkursai. Trečiadienį vyks
Anykščių savivaldybės administracijos Statybos bei Žemės ūkio skyrių
vedėjų konkursai, juose dalyvaus tik
po vieną asmenį. Į Statybos skyriaus
vedėjo pareigas ketino pretenduoti trys
asmenys, tačiau du iš jų pareiškimus
atsiėmė. Kol kas nėra įvykęs Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo
konkursas. Iš darbo išėjus skyriaus vedėjai Jolitai Gudelevičienei konkursas
buvo paskelbtas, jame ketino dalyvauti vienas pretendentas, tačiau ir jis prieš
konkursą persigalvojo ir į jį neatvyko.
Upė. Ištvinusi, savaitgalį iki 128 cm
pakilusi, užliejusi kairiojo Šventosios
upės kranto pėsčiųjų ir dviračių tako
atkarpas, Šventosios upė pamažu grįžta į savo vagą. Beje, Šventosios upės
vagos atkarpa nuo užtvankos iki bažnyčios nebebus šienaujama. Savivaldybės ekologė Inga Žukauskienė sakė,
kad koją planuotiems upės tvarkymo
darbams prieš miesto šventę pakišo
„force majeure“ (nenumatytos aplinkybės) – pakilęs upės vandens lygis.

„Devilstone“
festivalyje kabojo
sveikatos
apsaugos
ministro
portretas
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Buvę politiniai partneriai mušasi raštais
Anykščių liberalų lyderis Lukas Pakeltis seniai ir nesėkmingai bando tapti rajono Tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininku. Pagal
Anykščių rajono tarybos reglamentą šios pareigos turėtų atitekti opozicijos atstovui, tačiau kovai su rajono valdžios korupcija aktyviai vadovauja partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovas, kaip ir meras Kęstutis Tubis buvęs policininkas Raimundas Razmislavičius.

Liepos 21 d. (penktadienį) 20 val.
Angelų muziejuje – Sakralinio meno
centre atidaroma Zitos Inčirauskienės
ir Kazimiero Inčirausko paroda „Tekstilė ir kitos medijos“.
Liepos 21 d. (penktadienį) 21 val.
Anykščių bažnyčioje vyks jau penktasis festivalio „Muzikos savaitgaliai
Anykščiuose“ koncertas. Programą
pristatys Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblis „MUSICA HUMANA“. Meno vadovas ir
dirigentas Algirdas Vizgirda. Taip pat
dalyvauja – Simona Liamo (sopranas),
Tomas Tuskenis (baritonas), Ilona
Girdžiūnaitė, Ramunė Grakauskaitė,
Toma Bandzaitytė (smuikai), Robertas Beinaris (obojus). Programoje –
Padre Rosso – Antonio Vivaldi „Metų
laikai“ ir jo amžininkai. Renginys nemokamas.

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58; (8-605) 96555.

Buvę bendražygiai Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ir vietos liberalų lyderis Lukas Pakeltis dabar aiškinasi, kuris iš jų
labiau neturi veiklos programos.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Prieš pavasarį vykusius Seimo
rinkimus neva geranoriškai L. Pakelčiui valdančioji dauguma pasiūlė palaukti, kuo baigsis rinkimai
- kam L. Pakelčiui Antikorupcijos
komisijos pirmininko postas, juk
laimės rinkimus ir išeis į Seimą.
Nelaimėjo... Gegužės mėnesio rajono Tarybos posėdyje liberalams
grįžus prie Antikorupcijos komisijos pirmininko temos rajono
valdžia surado saliamonišką argumentą - liberalai nepateikė savo
frakcijos programos, tad jie nelaikytini opozcija ir todėl jiems Antikorupcijos komisijos pirmininko
postas nepriklauso.
Į birželio mėnesio rajono Tarybos posėdį liberalai atėjo apsiginklavę raštais. Merui K. Tubiui bei
rajono Tarybos nariams išplatino
pareiškimą ir pridėjo kelis puslapius „opozicinės liberalų sąjūdžio
frakcijos veiklos krypčių“. Taigi,
lyg ir programą...
„Reaguodami į Anykščių r. savivaldybės mero K.Tubio raštą,

Seniūnams duotas nurodymas viešai apie
problemas nebekalbėti

visų pirma, pabrėžiame, kad tai yra
rajono taryboje dar neregėto biurokratizmo išraiška, realiai kliudanti
opozicijai atlikti savo funkcijas.
Kuomet 2016 12 06 pranešus viešu
pareiškimu, jog pasitraukus liberalų sąjūdžio deleguotiems politinio
pasitikėjimo pareigūnams, traukiamės iš valdančiosios daugumos ir
neturime ambicijų deleguoti asmenis į politinio pasitikėjimo postus,
turėjo būti aiškiai suvokiama, kad
tampame opozicine frakcija. Primename, kad šį pareiškimą skaitėme viešai,“ - rašoma liberalų
pareiškime, kurį pasirašo Liberalų
sąjūdžio frakcijos lyderis Taryboje
Lukas Pakeltis.
Liberalai pareiškime atkreipia
dėmesį, kad jiegu jau iš jų reikalaujama opozicinės frakcijos programos, tuomet ir naujoji valdančioji dauguma turėtų pateikti savo
veiklos programą.
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Trečiadienį savivaldybės posėdžių salėje surengta tradicinė
seniūnų sueiga, kurios metu aptartas naujasis Darbo kodeksas,
apžvelgtas Užimtumo programos
vykdymas, kalbėta apie artėjančią Anykščių miesto šventę bei
gyventojų iškeltas problemas.

Tarptautinis konkursas – be dalyvių iš užsienio
Likus dviem dienoms iki registracijos pabaigos į Tarptautinį floristinių
kilimų konkursą, jame dalyvauti užsiregistravo vos šeši dalyviai. Savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai
ir turizmui Audronė Pajarskienė seniūnijų specialistams sakė, kad iš viso
konkurse yra pažadėję dalyvauti 20
dalyvių. Tarp dalyvių – ne tik visuomeninės organizacijos, bendruomenės, bet ir vienas miesto restoranas.
Nors floristinių kilimų konkursas
– tarptautinis, jame nebus nė vieno
dalyvio iš užsienio. A. Pajarskienė
ragino seniūnus daugiau paakinti
bendruomenes dalyvauti floristinių
kilimų konkurse.

Įpusėjus vasarai ir prasidėjus atostogoms, didžiąją dalį seniūnų sueigoje pakeitė
jų pavaduotojai.
„Kurgi dar daugiau!” - replikavo
kažkas iš seniūnų.
„Ne jūs gi darot“, - primindama,
kad patiems seniūnams floristinių kilimų pinti nereikės, o tai padarys seniūnijų gyventojai, į repliką reagavo
A. Pajarskienė.
Savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka seniūnams sakė: „ Atstovauti floristinių
kilimų konkurse – tai jūsų prestižas.“
Beje, sueigos metu kalbėta ir
apie tai, kad šiemet floristinių ki-

limų konkursui koją gali pakišti ne
tik menkas jame dalyvauti norinčiųjų skaičius, bet ir permainingi
šios vasaros orai.
Tikisi daug žygiuojančių ir mažai žiūrinčių
Savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai ir turizmui A. Pajarskienė
seniūnus taip pat ragino aktyviai įsitraukti į miesto šventės eiseną.
„Tai nėra prievolė“, - lyg tarp kitko
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priminė A. Pajarskienė.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas
Blazarėnas pasakojo apie aplankytą
Ukmergės miesto šventę ir ten surengtą šventinę eiseną.
„Toks vaizdas, kad miestas tuščias.
Ir kas žiūrės visą tą paradą? Pasirodo,
kad didžioji dalis eina, žiūrinčiųjų nedaug ir yra“, - įspūdžiais dalijosi R.
Blazarėnas, pridurdamas, kad svarbiausia miesto šventės metu – gera
nuotaika, o „pagal orą apsirengsim“.
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Šalia „Erdvės“ – kultūrinė erdvė

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Naujam gyvenimui ruošiamasi prikelti Anykščių senamiestį.
Vietos bendruomenės iniciatyva penktadienį šalia apleistos sinagogos atidarytas „Senamiesčio skveras“.
Iš tiesų, nieko ten atidaryti kaip ir
nereikėjo – skveras liks lygiai toks pats
kaip buvęs, tiesiog planuojama, kad ši
vieta taps nauja miesto kultūrine erdve.
Idėjos iniciatoriai pasakojo, kad
čia rengs koncertus, nedidelius turgelius, kuriuose miestelėnai galės
parduoti nebereikalingus daiktus.
Į simbolinį senamiesčio skvero
atidarymą atvyko ir rajono valdžios
atstovai. Savivaldybės vyriausiosios specialistės kultūrai ir turizmui
Audronės Pajarskienės pasiteiravus,

kokie rajono valdžios nuopelnai,
kad naujam gyvenimui prikeliama
senamiesčio erdvė, ši sakė, kad savivaldybė iniciatyvą „palaiko“.
Atidarymo proga surengtas ir
pirmasis koncertas. Senamiestį
pietietiškais ritmais žadino muzikos
grupė „Parranda Polar“ iš Vilniaus.
Naujai atidaroma kultūrine erdve
jau džiaugiasi vietos verslininkai.
Atgijus miesto senamiesčiui, šalia
veikianti kavinė „Erdvė“ be jokių
abejonių sulauks daugiau lankytojų.

Į atgyjantį senamiestį išriedėjo arklių kinkinys, kuriuo pasivažinėti galėjo visi norintys.

Anykščių policija padėkojo
moteriai už drąsų poelgį
Praėjusį ketvirtadienį Anykščių rajono policijos komisariato
viršininkas Rimantas Čepulis už pilietišką ir drąsų poelgį Utenos
apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko padėką ir
suvenyrų su policijos simbolika įteikė Dijanai Grudzinskienei.
Policijos suvenyru taip pat buvo apdovanota ir moters draugė,
kuri buvo drąsaus ir pilietiško poelgio liudininkė.
Birželio 18 -ąją nuo Svėdasų Utenos link kartu su drauge ir vaikais
važiavusi Dijana Grudzinskienė, pastebėjusi kelyje pavojingai manevruojantį automobilį ir įtarusi, kad taip
elgiasi neblaivus vairuotojas, apie tai
pranešė Bendrajam pagalbos centrui
ir važiavo paskui automobilį. Moteris
elgėsi labai ryžtingai – ji ne tik sekė
paskui pavojingai važiuojantį automobilį, bet dar signalizavo automobilio šviesomis, siekdama, kad prieš ją
važiuojantis automobilis sustotų. Kelio išplatėjime automobiliui sustojus,

drąsi moteris taip pat sustojo, priėjo
prie įtartinai važiavusio automobilio
ir atidariusi jo dureles ir nepabūgusi
akivaizdžiai neblaivaus vairuotojo, iš
užvedimo spynelės ištraukė automobilio raktelius. Netrukus atvažiavo ir
policijos pareigūnai, kurie sulaikė neblaivų vairuotoją.
Prie arbatos puodelio policijos
komisariato viršininkas drąsiai
moteriai sakė, kad jos pilietiškas
poelgis, kuris buvo paviešintas
žiniasklaidoje, paskatino ir kitus
gyventojus nebūti abejingus ir rū-

Girtą vairuotoją padėjusiai sulaikyti Dijanai Grudzinskienei policijos pareigūnų padėka.
Anykščių rajono policijos komisariato nuotr.
pintis savo ir kitų saugumu. Dijana
Grudzinskienė sakė, kad tai nėra
koks nors išskirtinis jos poelgis –
pilietiškai ji elgiasi įvairiose situ-

Sugrįžusio įkvėpimo pagauta...
Svėdasų bibliotekos meno galerijoje atverta Auleliuose gyvenančios menininkės Jurgitos Elmentienės tapybos darbų paroda
„Minčių šokis“, kurioje eksponuojama šešiolika paveikslų iš tapytojos kūrybinio gyvenimo pradžių pradžios prieš dvylika metų iki
vaizdų, sukurtų šių metų pradžioje.

Dailininkė Jurgita Elmentienė šypsosi: šios gėlės jai mieliausios.
Autoriaus nuotr.

Anykščių rajono savivaldybė skelbia, kad tokie ženklai
bus įrengti ir kitose gyventojų
pamėgtose gyvūnų vedžiojimo

vietose.
Siekiant
apsaugoti aplinką
nuo galimos taršos ir žmonių
sveikatą nuo infekcijų, naminių

Anykščių rajono policijos
komisariato pranešimas

Raimondas GUOBIS

Dailininkė kilusi iš Paunksnių
kaimo šalia Svėdasų. Ji labai gerai, net 9,7 balų vidurkiu, baigė
devynmetę. Buvo pasirengusi stoti
į profesinę mokyklą, tik ryžtingai
mokytojai Daliai Barzdonienei pavyko perkalbėti tėvus puikiai besimokančią mergaitę leisti užbaigti
vidurinę, kad po to galėtų studijuoti
dailę...
Baigusi Kamajų Antano Strazdo
gimnaziją praktiška mergina menų
studijuoti nepanoro, toliau mokėsi Utenos medicinos mokykloje,
perprato ergoterapijos ir masažo
paslaptis. Utenoje lankė Dailės studiją.
Nuo 2014 m. pradėjusi dirbti Aulelių vaikų globos namuose, šiame
atokiame Anykščių rajono kaime
ir apsigyveno. Beveik tuo pat metu
vėl atgimė kurį laiką snūduriavusi
aistra piešti, po metų surengė tapybos darbų parodą, darbus išdalijo

Keturkojų šeimininkams – įspėjamieji ženklai
Anykščiuose, kairiajame Šventosios upės krante, pėsčiųjų take,
įrengti ženklai, skatinantys tausoti gamtą. Keturkojų šeimininkams primenama, kad jie atsakingi ne tik už save, bet ir už savo
augintinius.

acijose. Pasak moters, taip elgtis
turėtų visi.

gyvūnėlių ekskrementai turėtų
būti surenkami į maišelius ir išmetami į tam skirtas dėžes. Jei
specialių dėžių, skirtų naminių
gyvūnėlių ekskrementams, nėra,
surinktus į maišelius ekskrementus galima išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.

-ANYKŠTA

bičiuliams bei artimiesiems ir teptuką vėl užmetė toli toli. Tik praėjusią
žiemą vėl kilo noras pabandyti ką
nors nupiešti. Meno mūzos neapleido, nutapė keletą paveikslų, o pridėjusi dar iš senų laikų užsilikusius,
surengė šią parodą.
Spalvinguose, dažnai įkvėptojo
primityvizmo bangomis spindinčiuose paveiksluose ir taip mielo Duokiškio bažnyčia, jaukusis
Krokulės šaltinis prie Užpalių,
reto grožio Šventosios upės kilpa
ties Mikieriais, mistiško šilo kampelis, pelkėto miško upelis bei
ežerėlis, laukelio vingis, baltas,
karčius pašiaušęs arklys, ryžtingos merginos veidas, gėlės, kopų
kampelis ir tolumoje mėlynuojanti jūra, labai jau paryžietiškas,
daugybe spalvų besiliejantis alėjos vaizdinys ir galiausiai labai
įdomus, vos ne kryžiumi sudėtas
saulėgrąžų triptikas.

spektras
Infliacija. Europos Sąjungos
(ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, šių metų birželį
euro zonoje užfiksuota 1,3 proc.
metinė infliacija, tuo tarpu visoje
ES infliacija siekė 1,4 proc. Palyginimui, gegužę metinė euro zonos
infliacija siekė 1,4 proc., o visos
ES - 1,6 proc. Tuo tarpu Lietuvoje
birželį fiksuota 3,5 proc. metinė
infliacija - aukščiausias rodiklis
visoje ES. Palyginti su geguže,
praėjusį mėnesį šalyje infliacija
siekė 0,2 proc. Šeštąjį šių metų
mėnesį metinė infliacija greičiausiai augo Lietuvoje (3,5 proc.),
Estijoje ir Latvijoje (3,1 proc.).
Mažiausias augimas fiksuotas Airijoje (-0,6 proc.), Danijoje (0,4
proc.) bei Rumunijoje (0,7 proc.).
Didžiausią įtaką euro zonos infliacijai turėjo apgyvendinimo paslaugų kainų augimas (0,08 procentinio punkto), atostogos (0,06
proc. punkto) bei tabakas (0,04
proc. punkto). Labiausiai kainas
smukdė telekomunikacijos (0,10
proc. punkto), socialinė apsauga
(0,04 proc. punkto) bei duona ir
grūdai (0,03 proc. punkto).
Atsparumas. Siekiant užtikrinti žmonijai pakankamą kiekį pieno, Floridos universiteto mokslininkai nusprendė išvesti naują
pieninių karvių veislę, kuriai nebūtų baisios pasaulinio atšilimo
pasekmės. Projektą palaiko JAV
Vyriausybė, tyrimams skyrusi 733
tūkst. dolerių stipendiją, skelbia
mokslo leidinys „Science Alert“.
Specialistai susitelkė ties tuo, kaip
pakeisti galvijus, kad jie būtų labiau atsparūs karščiui. Pasirodo,
dėl klimato pokyčių karvės patiria šiluminį stresą, o tai neigiamai
veikia baltymų gamybą piene.
Pajėgos. Pirmadienį į Lietuvą
atvyksta Liuksemburgo kariai,
prisijungsiantys prie nuo šių metų
pradžios Lietuvoje dislokuotos
NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės. Šiuo metu
Lietuvoje dislokuotoje NATO
Priešakinių pajėgų bataliono kovinėje grupėje tarnauja Vokietijos,
Nyderlandų, Belgijos, Norvegijos
kariai. Bataliono kovinei grupei
Lietuvoje vadovauja ir jos pagrindą sudaro Vokietijos kariai. 20172018 metais NATO priešakinių
pajėgų bataliono kovinėje grupėje
tarnaus Vokietijos, Norvegijos,
Nyderlandų, Belgijos, Liuksemburgo, Kroatijos ir Prancūzijos
kariai.
Saugos. Asmenys, pranešę apie
korupcinius veiksmus, ateityje
gali tikėtis ne tik geresnės apsaugos, bet ir finansinio skatinimo
bei piniginių kompensacijų už
patirtas išlaidas. Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos frakcijos narė A. Bilotaitė
teigia, kad šiuo metu pranešėjų
apsauga yra nepakankama, padėčiai ištaisyti ir skirtas Seimo
narių grupės įregistruotas naujasis projektas. Pristatydama informacijos kanalus pranešėjams,
parlamentarė A. Bilotaitė įvardijo
tris: pirma, vadinamieji vidiniai
kanalai; antra, kompetentinga
institucija (Generalinė prokuratūra); trečia, viešas kreipimasis
(žiniasklaida, socialiniai tinklai).
Seimo valdybos sprendimu, Pranešėjų apsaugos įstatymo projektas įtrauktas į Seimo rudens sesijos darbų programą.
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spektras
„Misija Sibiras“. Pirmadienio,
Pasaulio lietuvių vienybės dienos,
vakarą Vilniaus geležinkelio stotyje
buvo išlydėta ekspedicijos „Misija
Sibiras“ komanda. Šių metų misijos
tikslas - sutvarkyti Irkutske, Tulūno
ir Nižneudinsko rajonuose esančias
kapines ir pabendrauti su Sibire likusiais tremtiniais iš Lietuvos. „Misija
Sibiras“ komanda šiemet tikisi sutvarkyti daugiau nei 10 skirtingose
vietose esančių kapinių. Šių metų
ekspedicija - jau 16-oji. Per 12 „Misija Sibiras“ gyvavimo metų sutvarkyta per 100 lietuviškų kapinių.Nuo
2006 m. norą leistis į sudėtingas keliones Lietuvos tremtinių keliais pareiškė daugiau kaip 12 tūkst. jaunų
šalies žmonių.
Atnaujins. Kitais metais bus pradėti vieno įspūdingiausių paveldo
objektų - Aušros Vartų - atnaujinimo
darbai. Aušros Vartų koplyčia ir greta esanti Šv. Teresės bažnyčia po atnaujinimo taps dar patrauklesnė lankytojams. Aušros Vartai buvo ypač
brangūs popiežiui Jonui Pauliui II.
Sužinojęs apie išrinkimą popiežiumi jis nuėjo pasimelsti prie Aušros
Vartų Marijos paveikslo šv. Petro
bazilikoje, o lankydamasis Lietuvoje
meldėsi pačiuose Aušros Vartuose.
Mokesčiai. Tik dešimtadalis gyventojų mano, kad Vyriausybės siūlomos mokesčių permainos pagerins
jų finansinę padėtį, rodo naujienų
agentūros BNS užsakymu rinkos
tyrimų kompanijos RAIT atlikta
apklausa. Reprezentatyvaus tyrimo
metu birželį 25 proc. apklaustųjų nurodė, kad įgyvendinus mokestinius
pasiūlymus, kuriais valdžia sako siekianti didinti skurdžiai gyvenančiųjų
pajamas, jų finansinė padėtis pablogėtų. 37 proc. apklaustųjų teigė, kad
siūlomos mokestinės permainos neturėtų įtakos jų finansinei situacijai,
penktadalis tyrimo dalyvių tvirtino
nieko negirdėję apie Vyriausybės
pasiūlymus, o 8 proc. šiuo klausimu nuomonės neturėjo. Mokesčių
pakeitimus Seimas svarstys rudens
sesijoje, kartu su 2018 metų biudžeto projektu, o pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2018-ųjų pradžios.
Nelaimė. Rygoje 12 žmonių, tarp
jų septyni vaikai, sekmadienį buvo
sužeisti per gaisrą katamarane, įsiplieskusį, kai laivas savo stiebu užkliudė aukštos įtampos laidus. Nelaimė įvyko prie Hapakos kanalo, netoli
prieplaukos, maždaug už 200 metrų
nuo kranto. Nukentėjusieji smarkiai
apdegė ir galbūt patyrė elektros smūgį, jie buvo nuvežti į ligoninę. Keturi
vaikai gydomi intensyviosios terapijos skyriuje; jų būklė sunki, bet stabili. Apie nukentėjusių suaugusiųjų
būklę nepranešama.
Derybos. Didžiosios Britanijos ir
Europos Sąjungos (ES) derybininkai
pirmadienį susitiko Briuselyje, kur
prasidėjo pirmasis derybų dėl Jungtinės Karalystės (JK) išstojimo iš Bendrijos sąlygų ratas. „Praėjusį mėnesį
padarėme gerą pradžią, bet dabar
eisime prie reikalo esmės“, - reporteriams sakė JK „Brexit“ derybininkas
Deividas Deivisas (David Davis).
ES „Brexit“ derybininkas Mišelis
Barnjė (Michej Barnier) savo ruožtu sakė: „Dabar gilinsimės į dalyko
esmę. Kad pasiektume pažangos,
turime išnagrinėti ir palyginti savo
pozicijas“. Plačiau pakomentuoti
būsimas derybas abu pareigūnai atsisakė.

Parengta pagal
BNS informaciją
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Prasmę įgaunanti naujovė
Anykščių šv. Mato bažnyčios šventoriuje pastatytą batutą jau išbandė anykštėnų vaikai ir kartu
su tėveliais džiaugiasi šia atrakcija. Anykščių parapijos bendruomenė naujovę priėmė nevienareikšmiškai – vieni džiaugiasi ir sako, kad žaidžiantys vaikai šventoriaus erdvę pagyvina ir čia galėtų būti
net ir koks vaikų žaidimų nameliukas, vaikams šventovė taptų mielesnė ir artimesnė, kiti gi mano,
kad šventovė skirta maldai, bendrystei su Aukščiausiuoju, tad vaikai gali blaškyti nusiteikusius
rimčiai ir susikaupimui...
„Anykšta“ klausė, ar pramogos ir žaidimai turėtų ateiti į bažnyčią, ar ji turėtų išlikti tylia, sakralia erdve?

Sveikintina ir
palaikytina

Akys atsivertų ir
kitoms
vertybėms

bus geriau. Dėl šventoriuje esančio batuto bažnyčia tikrai netaps
pramogų centru, tačiau į šventorių su vaikais užsukusioms
šeimoms, tikėtina, atsivers akys
šičia sukauptoms meninėms vertybėms, taip pat ir tikėjimui.

bažnyčios šventoriuje. Dievo namai
juk ne tik davatkom melstis! Kuo
daugiau žmonių užsuks, tuo daugiau pamatys ten saugomas meno
vertybes, pasėdės, pamąstys.

Reikia pagalvot,
kaip įkomponuot
į erdvę

Ne tik dėl
davatkų...

Vydas JUŠKĖNAS, Svėdasų
Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas:
- Esu girdėjęs, kad kai kuriose
bažnyčiose jau yra vaikų žaidimų
kambariai, tad ši prasmę įgaunanti naujovė, batutas Anykščių šv.
Mato bažnyčios šventoriuje, yra
sveikintina ir palaikytina. Mano
nuomone, ne bažnyčioje, o šventoriuje esantis batutas tikrai netrukdys maldai ir susikaupimui,
o vilios į bažnyčią užsukti jaunas
šeimas su vaikučiais. Kol vaikai
žais, jų tėveliai galės pasidalyti
džiaugsmais ir rūpesčiais, galės
pasikalbėti apie tikėjimo tiesas.

savaitgalio diskusija

Arūnas
VILKONČIUS,
Anykščių kūrybos ir dailės
mokyklos direktorius:
- Klausimas sudėtingas. Dalis parapijiečių jau užauginę
savo vaikus, manau, šventoriuje
dūkstantys vaikai gali ir nenudžiuginti. Tačiau gyvenimas nestovi vietoje, keičiasi ir žmonių
požiūris į daugelį dalykų, tad ir
atėjus į bažnyčia galima ne tik
melstis, bet čia užtrukti gerokai
ilgiau. Juk kuo daugiau jaunų
žmonių užsuks į šventovę – tuo

Petras BUTERLEVIČIUS,
Lietuvos bajoras, anykštėnas:
- Kur bekeliaučiau, visuomet aplankau tų miestelių bažnyčias. Kiekviena jų kitokia, vis kitokiu grožiu
žavinti, nesu radęs nė vienos tokios
pat. Visu 100 procentų palaikau batuto pastatymą Anykščių šv. Mato

@ Taigi: „Kunigas švęstu vandeniu pakrapina atestatus, abiturientai geria Jėzaus kraują, tėvai
aukoja bažnyčiai.“
@ Juozas: „Kunigas prieš Šv. Velykas nesižvalgo erdvios salės, žinodamas, kad į bažnyčią netilps visi
tikintieji. Jei ne dabar, tai po 10 ar
20 metų dabartiniai abiturientai supras, jog mokykla jiems buvo šventovė. O tėvelių, bobučių, draugų ir

-ANYKŠTA

Ateityje brandos atestatus reikėtų įteikti
medinėje pilyje

Praėjusią savaitę abiturientams įteikti brandos atestatai. Jau nebe pirmą kartą prieš tai kyla
diskusijos, kur tai turėtų būti daroma – mokyklose, viešojo maitinimo įstaigų salėse ar net bažnyčiose. Kaip manote, kur tinkamiausia vieta abiturientams įteikti brandos atestatus, kad patenkinti liktų mokyklas baigiantys abiturientai, jų tėvai, artimieji? O gal reikėtų pagalvoti apie
originalias erdves?
@ Rokas: „Kai aš baigiau Vilniaus Universitetą, man diplomas
buvo įteiktas Šv. Jonų bažnyčioje.
Tad ir abiturientams tai turi būti įsimintina šventė, todėl brandos atestatus reikėtų teikti kokioje nors ypatingoje aplinkoje, kad ir Anykščių
bažnyčioje ar kultūros namuose. Tik
jokiu būdu ne sausakimšoje gimnazijos aktų salėje, į kurią netilpo atėję
sveikintojai. Šis pasirinkimas netelpa į jokius kritikos rėmus. Atrodo,
kad gimnazijai reikia naujų vadovų,
o Drūsienė su savo pavaduotojomis
turėtų atsistatydinti, Tikra gėda šiųmetis atestatų įteikimas.“

Kęstutis INDRIŪNAS, architektas, UAB „Gečia“ vadovas:
- Šaunuolis klebonas. Manyčiau,
kad galėtų būti ne tik batutas, bet ir
dar kitų žaidimų vaikams. Reiktų
pagalvoti, kaip tą kompleksą gražiai įkomponuoti į erdvę, nes dabar atrodo, kad nebuvo kur dėti, tai
užkišo į kampą. O geriausiai būtų
specialiai suprojektuoti toje erdvėje
vaikų žaidimo aikštelę, gal net paprašyti studentų pagalbos, tai jiems
būtų labai rimta užduotis. Tokioje
vietoje suskambėtų unikalus darbas, o ne tradiciniai įrenginiai.

sesučių noriu atsiprašyti - nebūtinai
pasveikinti savo artimą jauną žmogų šią minutę turint ložę šalia.“
@ Močiutė: „Aš tik už šventę
mokykloje, nes tai mokyklos baigimo ir atestato gavimo šventė. Na
ir kas, kad per atestatų įteikimo
šventę pabūsit truputį susispaudę. Tai šventė, o ne kokia stichinė
nelaimė su neaiškia baigtim. Juk
negali mokykla kiekvienai progai
turėti po didžiulę patalpą. Toms
močiutėms kurioms labai ankšta
gal ir nebūtina eiti į tą oficialų atestatų įteikimą. Kai jūsų anūkas grįš
namo tada ir pasveikinsit. Ir niekas
nuo to nesugrius. Kad tik tokios
problemos būtų Lietuvoj…“
@ Erdvė: „Vat tik išlindus šiųmečių vidurinio išsilavinimo įteikimo
atestatų skandalui aš supratau, kam
ant Vorutos piliakalnio reikia statyti
mero Kęstučio pilį - tai būtų originali erdvė mokslų metų baigimo
proga abiturientams įteikti atestatus.
Iki šiol buvau skeptiškas dėl butaforinės pilies, o dabar sakau: „Kęstuti,

statyk pilį, greičiau statyk...“
@ Erdvei: „O dar labai tiktų
Lajų takas: ant tako medžių lajų
aukštyje išsirikiuoja abiturientai,
apžvalgos bokšte įsikuria Drūsienė
ir visiems teikia atestatus. Argi neįsimintina.“
@ Nesitikėjo: „abiturientai buvo
pritrenkti, kai po atestatų įteikimo
ceremonijos sužinojo, kad jų tėveliai 2 valandas stovėjo už salės
durų, ant laiptų.... Jie tik norėjo
pamatyti savo vaikus gaunančius
atestatus, deja...“
@ Abiturientė: „Na pavaduotojos, nemanau, kad čia kuo dėtos,
čia lemiamą vaidmenį suvaidino
gerbiamos direktorės ambicijos,
kaip ir visada.. :) Kaip ir rašė Jolita, sugadintą šventę atpirko Tau-

jėnų dvaras su nuostabiu vedėju.
Dėl išleistuvių ceremonijos buvome tikrai pikti, nes negana to, kad
buvo be galo karšta ir darėsi silpna,
bet ir tėveliai turėjo laukti už durų,
nors atėjo būtent dėl to, kad pažiūrėtų į savo vaikus, baigiančius mokyklą. Šių metų šventė turėtų būti
ženklas direktorei, kad moteriškos
nuotaikų kaitos ir užsispyrimas
turėtų būti valdomas, jei tai liečia
kitus. :)“
@ Mokinė: „Jeigu būna geras oras
visai gerai gal ir visai gerai kiemelyje, tačiau labai pikta kai kultūros
centras noriai priima dvyliktokus ir
jų tėvelius,mokytojus bei kitus svečius, o direktorė vis vien nori, kad
būtų mokykloj, net negalvoja apie
kitus juk aišku ji vietą gaus pirmoje
eilėje, o kiti tai nesvarbu nors ir prie
durų, kultūros centre telpa žymiai
daugiau žmonių, būtų žmoniems
nereikėję stovėt 2 valandas kolidoriuje ir nematyt nieko. Gėda labai
už mokyklą.“

(Komentarų kalba netaisyta
– red. past.)

„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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Bešeimininkiu teismo prašo paskelbti dar
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
vieną religinį objektą
Pavasarį per visą Lietuvą nuskambėjusi istorija, kad Kavarske esantį aukščiausią šalyje gelžbetoninį kryžių Anykščių rajono savivaldybė teismo prašo pripažinti bešeimininkiu, kartojasi. Šįkart
savivaldybės akiratyje atsidūrė dar vienas religinės paskirties objektas. Teismo bus prašoma bešeimininke pripažinti Svėdasų dvaro Švč. M. Marijos koplyčią.

Svėdasų klebonas Vydas
Juškėnas mano, kad koplyčią vadinti bešeimininke yra
per daug drastiška.

Svėdasų dvaro Švč. M. Marijos koplyčioje vis dar vyksta gegužinės pamaldos.

Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo
parapijos klebonas Vydas Juškėnas
„Anykštai“ sakė, kad Svėdasų dvaro Švč. M. Marijos koplyčios negalima būtų vadinti bešeimininke,
nes ją prižiūri ir rūpinasi tikintieji.
„Per daug drastiška sakyti, kad
koplyčia yra bešeimininkė. Žmonės,
kiek leidžia galimybės, ją prižiūri, ten vyksta gegužinės pamaldos.
Nėra taip, kad koplyčia užmiršta ir
palikta likimo valiai. Manau, kad
žmonėms būtų gaila, jei ji būtų
pripažinta bešeimininke“, - reaguodamas į žinią, kad savivaldybė dar
vieną religinį objektą teismo prašys
pripažinti bešeimininkiu, sakė klebonas V. Juškėnas.
Tai, kad Svėdasų Švč. M. Marijos koplyčia yra lankoma ir prižiūrima, Svėdasų klebonui V. Juškėnui antrino ir portalo anyksta.lt
skaitytojai.
„Ši koplytėlė yra mūsų, tikinčiųjų, ir mes ją prižiūrim daug metų iš
kartos į kartą. ,,Ar kažkam įsireikė?
Jūs, valdžios „protai“, geriau pasirūpinkit sena ligonine, nepamirštant
ir naujos, sena policija, senu knygynu ir kt. Griūvančiais vaiduokliškais pastatais, o kryžių Kavarsko
ir koplytėlę palikit ramybėj, jie per
tiek metų nebuvo apleisti, taigi nesivarginkit“, - rašė „žmonės“.
„Tarybiniais laikais niekas
koplytėlės neplėšė, žmonės ją

gausiai lankė ir prižiūrėjo, o va
nepriklausomybės metais buvo
pavogta Šv. Marijos statulėlė ir tik verslininko Algimanto
Čaplinsko dėka buvo pastatyta
nauja statulėlė, koplytėlė puošiama ir prižiūrima. Įdomu, jei teismas patenkins savivaldybės prašymą, kam ji bus priklausoma?“
- klausė „albina“.
Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo
parapijos tinklapyje apie koplyčią rašoma: „Prie seno vieškelio
į Kupiškį stovi grafo Liucijono
Marikonio statyta koplytėlė. Jis,
vildamasis, kad pasveiks jo paralyžiuota duktė, pastatė čia koplytėlę ir net ketino įrengti Kalvarijas.
Koplytėlė 6,5 m aukščio ir 4×3 m
dydžio (projekto autorius Georgas
Verneris). Joje įrengtas altorėlis su
Šv. Marijos skulptūra.“
Anykščių rajono savivaldybės
paskelbtame pranešime apie numatomus paskelbti bešeimininkius
objektus Svėdasų dvaro Švč. M.
Marijos koplyčia atsidūrė viename
sąraše tarp numatomų bešeimininkėmis paskelbti fermų, silosidžių
bei kiaulidžių.
Asmenys, kurie turi turtinių teisių į koplyčią, iki ateinančių metų
pradžios dar gali kreiptis į savivaldybę. Jei tokių neatsiras, koplyčia
bus perduota savivaldybės arba
valstybės nuosavybėn.

Seniūnams duotas nurodymas viešai apie problemas nebekalbėti
(Atkelta iš 1 p.)
Vyno gamyklos remiamoje šventėje – apribojimai alkoholio prekybai
Savivaldybės vyriausioji specialistė
kultūrai ir turizmui A. Pajarskienė taip
pat atkreipė dėmesį, kaip Anykščių
miesto šventės metu vyks prekyba alkoholiniais gėrimais.
„Savivaldybė palaiko policijos
iniciatyvą, kad miesto šventės metu
prekybininkai alkoholiu prekiautų tik
iki 24 valandos. Būtų gerai, kad ne tik
mieste, bet ir visame rajone pasklistų
ši mūsų iniciatyva. Dainuvos slėnyje
prekybą alkoholiu nutrauksime jau 23
valandą“, - aiškino A. Pajarskienė.
Įdomu tai, kad šalies valdantiesiems
aktyviai kovojant su alkoholio vartojimu, pagrindinė Anykščių miesto
šventės rėmėja bus „Anykščių vyno“
gamykla.
„Apaugom žolėm“, - tai, kad mies-

te bei rajone prastai šienaujami žalieji
plotai, seniūnų sueigoje konstatavo savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas.
Savivaldybės administracija jau brandina mintį, kaip to išvengti ateityje.
„Kažkuriuos miesto plotus svarstome priskirti įstaigoms“, - apie planus,
kaip susitvarkyti viešąsias teritorijas
be rajono biudžeto pinigų, prasitarė R.
Blazarėnas.
Apie tai, kaip viešosios erdvės tvarkomos seniūnijose, trumpai papasakojo seniūnijų specialistai. Įdomiausia
situacija - Andrioniškio bei Kavarsko
seniūnijose.
Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas gyrėsi, kad atidirbinėjančius už socialines pašalpas prieš
pradedant dirbti tikrina alkotesteriu.
Tuo tarpu Andrioniškyje, pasirodo,
apskritai nebelikę kam dirbti.
Užimtumo programą pristatęs

Buvę politiniai partneriai
mušasi raštais
(Atkelta iš 1 p.)
„Pabrėžiame, kad savivaldybės tarybos veiklos reglamento 54 punktas
aiškiai sako, kad tarybos dauguma
viešu pareiškimu turi pateikti savo
veiklos programą. Prašome mero, kaip
koalicijos lyderio, artimiausiame tarybos posėdyje viešu pareiškimu pristatyti koalicijos veiklos programą ir sau
taikyti tuos pačius standartus, kuriuos
taikote opozicijai,“ - pareiškime rašo
liberalai.
Dokumentas, kurį liberalai pavadino „opozicinės liberalų sąjūdžio frakcijos veiklos kryptys“ yra
partijos rinkiminė programa. Joje
rašoma, ką darytų liberalai, jei laimėtų rinkimus. „Pagalba įsteigiant
įmonę. mažąją bendrovę ar bet kokį
kitą juridinės formos ūkio subjektą“; „Konsultavimas visais rūpimais
klausimais pagal kompetenciją“ ir

t.t. - rašoma liberalų programoje.
Priminsime, kad tiesiogiai išrinktas
meras K. Tubis į rajono Tarybą kandidatavo liberalų sąraše, taigi jis ketino
įgyvendinti liberalų rinkiminę programą. Taigi, būtų pakankamai logiška, kad valdančioji koaliciją pateiktų
identišką programą, kokią pateikė ir
opozicija.
Rajono Taryboje opozicine laikoma
ir socialdemokrtų frakcija. Socdemai
opozicija pasikelbė iš karto po 2015ųjų metų Anykščių rajono savivaldybės tarybos rinkimų. Socialdemokratai
savo frakcijos programos Tarybai nėra
pateikę. Taigi, išeitų socdemai, kaip
ir liberalai, nėra laikytini opozicija.
Kadangi naujoji valdančioji dauguma
bent iki šiol savo naujos programos
nėra pateikusi, išeitų, kad formaliai rajone nėra nei valdančiosios daugumos,
nei opozicijos.

Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajarskas savivaldybės administracijai pasiūlė, kaip efektyviau būtų
galima prižiūrėti seniūnijų viešąsias
erdves. Esą seniūnijoms reikėtų nupirkti žolę pjaunančius traktoriukus.
„Šienaujami plotai didėja. Ir komunaliniam nereikėtų mokėti“, - pastebėjo E. Pajarskas.
Užimtumo programos aptarimo
metu minėtos ir miesto viešąsias erdves tvarkančios bendrovės.
„Vieną šaligatvio pusę mieste tvarko komunalinis, o kitą – „Ukmergės
versmė“, - stebėjosi R. Blazarėnas,
žadėjęs šią problemą spręsti.
Dėl sueigos metu neįvardintų priežasčių minėta, kad Užimtumo programa šios vasaros viduryje yra nutrūkusi
ir bus pradėta vykdyti tik nuo rugpjūčio 1 dienos. Tiesa, ir čia išeitį surado
R. Blazarėnas, raginęs seniūnus į viešųjų erdvių tvarkymo darbus įtraukti

bendruomenes.
Mato problemą dėl kelio ženklų
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas R. Blazarėnas seniūnų sueigoje sakė, kad rajono Tarybos narys Arūnas Liogė savivaldybei
pasiūlė atlikti kelio ženklų seniūnijose
auditą.
Rajono Tarybos narys A. Liogė
„Anykštai“ sakė audito nesiūlęs bei
redakcijai atsiuntė raštą, kuriame savivaldybės administracijai pateikti klausimai, kuriuos siūloma įtraukti į antrojo
pusmečio rajono Tarybos darbotvarkę.
Vienas iš jų – dėl kelio ženklų.
„Jau daugelį metų yra problema dėl
netinkamo kelių ženklinimo kelio ženklais. Dalyje rajono kelių kelio ženklai
yra nušiurę, susidėvėję arba jų nėra,
nors turėtų būti“, - atkreipė dėmesį A.
Liogė.

Savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka seniūnų sueigoje pareiškė, kad atėjo laikas
keisti sueigos formatą. Nuo rudens
seniūnai iškeltas problemas pateiks
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui R. Blazarėnui,
o šis spręs, kurias iš jų viešai aptarti
sueigose.
„Gal nereikia čia visas problemas
kelti. Gal užtenka tik paklausti, pasakyti. Būtų gerai, kad prieš savaitę iki
sueigos E. Pajarskas visas problemas
surinktų ir administracijos direktoriaus
pavaduotojui suneštų. O mes atsirinksime, kurias reikia įtraukti į darbotvarkę, o kurias spręsime darbine tvarka.
Jūs iškeliate idėją. Bet mums patiems
reikia pasiruošti. Nuo rudens įvesime
tokį dalyką. Labai tikiuosi, kad idėjų
bado nebus“, - seniūnų sueigoje (seniūnų sueigos yra viešos žiniasklaidos
atstovams) kalbėjo A. Gališanka.

užjaučia

Vytautui Sadūnui mirus,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną
Oną, dukrą Rasą, sūnų Dalių
ir artimuosius.
Romas Satkevičius, Aldonos
Nikienės ir Alberto Satkevičiaus šeimos.

Kai mirtis aplanko namus, kai
artimas žmogus palieka gyvuosius – širdyje lieka didelis skausmas.
Reiškiame nuoširdžią
užuojautą Audriui Goštautui,
mirus mylimai motinai.
AB „Anykščių kvarcas“ kolektyvas.

Nuoširdžiai
užjaučiame
Aušrą Gervinskienę mirus
mylimai mamai.
„Anykštos“ redakcijos
kolektyvas
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„Devilstone“ festivalyje kabojo sveikatos
apsaugos ministro portretas

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Savaitgalį Anykščiuose vykusiame festivalyje „Devilstone“ neišvengta politikos, o renginį tikrinę savivaldybės administracijos
vadovai organizatoriams pažėrė pastabų. Per keturias dienas policija neužregistravo nė vieno su festivaliu susijusio įvykio.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos portretas buvo pakabintas palapinėje, kurioje vyko prekyba alkoholiniais gėrimais.
Vieno iš maistu ir alumi prekiaujančio restorano palapinėje kabojo Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus
Verygos portretas. „The Ryga“, - po
ministro, kurio iniciatyva Lietuvoje
pabrango alus ir kiti alkoholiniai gėrimai, nuotrauka puikavosi užrašas. A.
Verygos portretas kabojo prekybininkų palapinėje, kuri pastatyta priešais
pagrindinę Vakarų sceną.
Lietaus debesims išsisklaidžius,
penktadienį festivalyje „Devilstone“
jau buvo daugybė žmonių, į renginį
jie rinkosi dar ir šeštadienį. Jau penktadienį mokama festivalio automobilių
aikštelė buvo užpildyta, o atvykstantys
vairuotojai raginami vietų ieškotis kitur mieste. Beje, šalia Dainuvos slėnio
gyvenantys anykštėnai į savo kiemus
festivalininkų nebuvo linkę priimti ir
tvėrėsi „STOP“ juostomis. Prognozuojama, kad „Devilstone“ per keturias dienas galėjo aplankyti maždaug
6000 žmonių.
Šeštadienį festivalyje „Devilstone“
pasirodė savivaldybės administracijos
vadovai. Jie stebėjo ir tikrino, kaip
organizatoriai vykdo duotus įsipareigojimus.
Kairiajame Šventosios upės take
sutikti savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka ir jo
pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas
sakė pastebėję, kad šalia pagrindinės
Vakarų scenos esantys šiukšlių konteineriai perpildyti, o atliekos mėtosi
ant žemės. Rajono vadovai atkreipė
dėmesį, kad, pavyzdžiui, link „Barbablu“ scenos atliekų konteineriai stovėjo praktiškai tušti, taigi esą reikėjo juos
tik perkelti ten, kur jie buvo labiau
reikalingi.
„Daugiau kažkokių pastabų kaip ir
nėra“, - sakė savivaldybės administracijos direktorius A. Gališanka.
Festivalyje „Devilstone“ iš viso
nemokamai lankėsi 12 asmenų iš savivaldybės, tačiau savivaldybės administracija „Anykštą“ informavo, kad
jie ten vyko ne linksmintis, o dirbti
– tikrinti, kaip organizatoriai laikosi
įsipareigojimų. Redakcija kreipėsi į
savivaldybės administraciją, kad ši paviešintų, kokie konkrečiai savivaldybės asmenys tikrino festivalį, taip pat
paprašė informacijos apie festivalio
tikrinimo rezultatus. Pirmadienį oficialaus atsakymo iš savivaldybės dar
negavome.
Festivaliui „Devilstone“ jau pasibaigus, Anykščių turizmo nformacijos

centro vyr. turizmo specialistė Jurga
Žemaitienė „Anykštai“ pasakojo, kad
praėjusį savaitgalį įstaiga sulaukė gana
nedaug interesantų, kuriuos būtų galima sieti su festivaliu „Devilstone“.
„Galima sakyti, kad festivalio „Devilstone“ dalyviai buvo susiplanavę
visas veiklas iš anksto“, - festivalininkų planus spėjo J. Žemaitienė.
Pasak J. Žemaitienės, informacijos
apie apgyvendinimo įstaigas festvalio
dalyviai teiravosi aktyviau po to, kai
ketvirtadienį visą dieną be perstojo
lijo. Didžioji dalis jų gyveno palapinėse Dainuvos slėnyje.
„Nebuvo tokių interesantų daug. Ar
jie rado tų laisvų vietų apgyvendimo
įstaigose, ar ne, mums tokia informacija nesugrįžo“, - sakė J. Žemaitienė,
Anykščių turizmo informacijos centre
dirbusi sekmadienį, todėl pastebėjusi,
kad tądien dažniausiai žmonės traukė
į autobusų stotį.
Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo vadovė Rita Kripaitienė „Anykštai“ sakė, kad labiausiai apyvarta augo
Jurzdike esančioje kooperatyvo parduotuvėje, kuri festivalio dalyviams
yra pusiaukelėje tarp Dainuvos slėnio
ir miesto centro.
„Tomis diemomis prekyba buvo
efektingesnė. Apyvarta augo daugiau
nei dvigubai, tačiau ji buvo mažesnė
nei pernai ar užpernai“, - sakė R. Kripaitienė.
Pasak R. Kripaitienės, prekybininkams kur kas geriau sekasi, kai mieste
vyksta kitokios šventės.
„Tarkim, į tą pačią „Superfiestą“
patraukia daugiau suaugusiųjų žmonių, tuomet uždirbti sekasi daugiau.
O dabar į festivalį atvažiuoja jaunimas
nelabai pinigingas“, - pastebėjo R.
Kripaitienė.
Po savaitgalio Utenos apskrities
policijos komisariato įvykių suvestinėse įvykių su festivaliu „Devilstone“
neregistruota. Beje, festivalininkus su
tarnybiniu šunimi Dainuvos slėnio prieigose tikrino policijos pareigūnai.
Pirmadienį festivalio „Devilstone“
organizatoriai išplatino pranešimą,
kuriame be kita ko padėkojo anykštėnams, kurių, reikia pastebėti, šiemet
renginyje buvo gan nedaug.
„Ačiū Anykščiams, miestelio bendruomenei. Manome, kad per devynerius metus festivalis jau tapo neatskiriama miesto dalimi“, - paskelbė
festivalį organizuojanti kūrybinė grupė
„ALT events“.

Šeštadienį pasirodymus pagrindinėje scenoje užbaigė aukščiausio kalibro grupė „Satyricon“ iš
Norvegijos.

Wanda De Lullabies demonstravo erotika
persmelktą burleskos žanro spektaklį.

Priešpriešos tarp festivalio organizatorių ir bažnyčios jau seniai neliko, tačiau norinčių ją pakurstyti vis dar atsiranda...

Taip gerai, kad norisi tiesiog staugti...

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

PASTABOS PARAŠTĖSE
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Tautos priešas

Profesionaliu žvilgsniu peržiūrėjęs
savo Curriculum Vitae, t.y. „gyvenimo kelią“, supratau, kad esu profesionalus tautos priešas. Nes mano
profesija – miškininkas. Pagal profesionalų vyriausybės pareiškimus
yra toks miškininkų ir medžiotojų
klanas, kuris grasina Lietuvos pamatams. Labai grasina. Grasina jau 27
metus. Kaip gali negrasinti, nes miškai labai dideli. Didelė ir miškininkų
vienybė. 42-ose Lietuvos urėdijose
dirba apie 4 tūkstančiai darbuotojų, mitinge pliaupiant lietui stovėjo
net 2 tūkstančiai ir norėjo teisybės.
Stovėjo ½ visų dirbančiųjų. Kvorumas pasiektas. Nedažnai Seimo salėje su kondicionieriais ir higienistų
patikrintu apšvietimu, o ne „ant dešimtmečio liūties“ sėdi ½ visų dirbančių (?), t.y. 71 Seimo narys.
Priminsiu, kad paskutiniame rimtame žemdirbių mitinge 2016-03-30
dalyvavo tik 1,5 tūkstančio, niekas
neatsivežė žadėtų karvių ir pasitenkino tik bandymu į Seimą įsinešti
apie 60 litrų pieno.
Norit teisybės ir kad su jumis kalbėtųsi, esate vagys ir nusikaltėliai
Štai jums praktiškas vaizdelis.
Apie bulves. Nes Lietuvoje bulvės
yra politikos matas. Pavyzdžiui,
Vyriausybės darbas matuojamas
bulvėmis. Visados prognozuojama,
ar ji sulauks arba nesulauks šviežių
bulvių. Tarsi Vyriausybė kaip kokioje Leningrado blokadoje, svarbu dar
šiek tiek pasilaikyti, suėsime paskutinį katiną, bet sulauksime dar vienų
bulvių.
Vyksta talka
Vacys atvažiavo su „belarusu“.
Vacys vakar buvo pas begemoto formas turinčią Stasienę, todėl šiek tiek
dėl drąsos buvo papiktnaudžiavęs, 8
val. ryto piktnaudžiavimas rodė 0,76
prom. Be to, Vacys dar vis neatlikęs
profilaktinio tikrinimo ir todėl neturi rankose „Vairuotojo sveikatos
patikrinimo medicininės pažymos
(forma Nr. 083-1/a)“, kurioje nereikalaujama asmens nuotraukos. Sumuojame – 2 pažeidimai
Kazys, rinkdamas bulves, du

horoskopas
AVINAS. Regis, teks kaip reikiant pasiplūkti tvarkant ūkį, darant
remontą, aiškinantis nemalonias
smulkmenas arba sprendžiant staiga iškilusias dilemas. Būkite savikritiškesni ir neapsiimkite per daug.
Saugokitės traumų, ugnies, žaibo.
JAUTIS. Neteks liūdėti. Galite
tikėtis aplinkinių dėmesio, pasiūlymų susitikti. Komercinis pojūtis,
apsukrumas, kūrybingumas turėtų
padėti rasti tinkamą sprendimą.
Galimas tarnybinis romanas.
DVYNIAI. Jūsų pasipelnymo
idėja gali pasirodyti nepraktiška. Tačiau jei tai susiję su menu,
labdara, medicina, surizikuoti

maišu paslėpė melioracijos griovyje, kad vakare su žentu pasiimtų
„ant pravalgymo“ žiemai, gal ir ne
dėl pravalgymo. Sumuojame – 1
pažeidimas
Ponas, bardamas Kazienę, kelis
kartus pavartojo žodį ALKOHOLIS
ir visus 8 kartus dėjo ilgą riestinį ant
pirmos a, o turėjo ant priešpaskutinio
skiemens dėti kairinį. Sumuojame –
8 pažeidimai.
Būsimasis studentas Kęstutis svajojo patekti į nemokamą, t.y valstybės apmokamą, vietą. Kęstutis taip
svajingai svajojo, kad į bulvių kašiką,
kur reikėjo mesti bulves pardavimui,
primetė bulvių kiaulėms ir dar kelias
papuvusias. Iš viso 39 pažeidimai.
Darom išvadą – kas didžiausias nusikaltėlis? Aišku, kad studentas, nes
jis padarė net 39 pažeidimus, antroje
vietoje tas, kuris ne taip kirčiavo.
Kam šis socrealizmo vaizdelis?
Tam, kad visi suprastų, kokia logika Skvernelis randa tautos priešus.
1300 pažeidimai genint šakas ir ne
per 1-erius, bet per 3-ejus metus
skamba daug baisiau, nei vienas
nuvirtęs Gedimino kalnas. Palygink 1300 ir 1. 1300- tai jau sabotažas. Karo lauko teismas už per
ilgą paliktą šaką galėtų pasiūlyti
ilgą seriją iš automato. Skvernelis
ne už šaudymą iš automato. Skvernelis už su automatu bėgančių
„igoriokų malatkovų“ gaudymą.
Net 3 tūkstančiai policijos pareigūnų bandė pamaišyti Malatkovui
nusiprausit duše su automatu. 3
tūkstančiai tai daug, visu trečdaliu
daugiau, nei teisybės norinčių miškininkų susirinko mitinge. Vadinasi, jis turi tautos dalies palaikymą.
Nes daugiau yra daugiau. Mažiau
yra mažiau.
Nei alkoholiu, nei kava nepažeisti
Karbauskio abu pusrutuliai per kalbos padargus išspjovė žinią Lietuvai , miestui ir pasauliu, kad BUS
DARNI LIETUVA (teip vadinosi
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 2016 m. LR Seimo rinkimų programa)
44 puslapyje prasideda kalba apie
miškus. Garantuoju, nė vieno žodžio
apie tai, kad bus daroma monopolija, kad Lietuvos miškai bus kertami
kaip Latvijoje, nėra. Yra daug gražių
siekų
Pavyzdžiui, sakoma: „Lietuvos
miškų ūkio daugiafunkciškumas istoriškai buvo sėkmingos ir darnios
miškininkystės pavyzdžiu daugeliui
šalių.“ Po rinkimų paaiškėjo, kad yra
pavydžiu daugeliui šalių įskaitant Pietų Sudaną ir Čadą, bet ne Ikea valdomą Švediją ir nualintą Latviją.
Esmė. Aš už tai, kad valstybi-

niuose miškuose pribrendo reikalas
keisti sistemą. Nesu sutikęs nė vieno kolegos, kuris sakytų, kad viskas
puiku, reikia palikti kaip yra ir nieko
nedaryti. Pertvarkos tikslas galėtų
būti darbo sąlygų ir algos suvienodinimas visoje Lietuvoje. Čia ta dalis,
kuri galvoja apie darbuotoją. Lietuvai reikia, kad miškai neštų naudą ,
taip pat ir ekonominę, visai visuomenei.

verta. Seksis pasidarbuoti ir kitur, kur reikalingas įkvėpimas,
originalumas. Sparnus teiks
meilė. Daugiau laiko skirkite
vaikams.

tuokite techniką.

VĖŽYS. Energijos viskam užteks. Tik galbūt bus per smarkiai
„verčiamasi per galvą“, siekiant
nemažų tikslų, o tai gali lemti
traumas, praradimus. Pasistenkite
išlaikyti vidinę ramybę, venkite
nepamatuotos rizikos.
LIŪTAS. Jausite sunkiai paaiškinamą nerimą. Nuo kitų valios priklausančiuose reikaluose
tikėtinos kliūtys. Venkite triukšmingų susibūrimų, susilaikykite
nuo ydingų pagundų. Neviršykite
greičio kelyje ir tinkamai eksploa-

Viskas
Kam skaudžiausiai atsiliepia reformos? Tam, kas reformuojamoje
sistemoje dirba. Tie žmonės už reformas ir tik nori aiškumo ir supratimo, kas bus. Bet „reformatoriai“
pasako, kad bus atleista 400 darbuotojų. Tada logiškas klausimas,
kas jie? Sako - buhalterės. Tada visi
jama ir paskaičiuoja, kad 42 urėdijose nėra 400 buhalterių, vadinasi,
bus dar kažkas. Tada „reformatoriai“ nebežino ką sakyti, nes patys 400 pasirinko tik dėl gražumo.
Na, gal juos įkvėpė 40 plėšikų, gal
Mendelejevo atrastas stiprumo idealas, gal nenorėjo, kad juos vadintų
15 proc., tai padarė 10 proc. nuo
dirbančiųjų.
Tada ministras atsistoja Seimo salėje ir parodo paukščio lizdą. Ir, pasirodo, dėl to lizdo nugriuvimo ant
žemės kalčiausi miškininkai. Ministre, Seime ne visi durni, kad tavo lizdelį apverktų. Lizdas ne narkomanų
nužudytas Mantukas. Nepaėjo praplauti protą ašaromis. Galėjote lizdą
apverkti savo artimųjų rate, neviešai.
Apsijuokėte.
Ašaros neveikia. Ieškome kitų
jausmų. Pavydas - universalu
Rusijoje buvo apklausa, po kurios
tapo aišku, kad turtingi žmonės yra
kvailiai, jie gali tėvą motiną nužudyti dėl pinigo, jie nelaimingi, nes
pinigai neatneša laimės ir t.t. Ir koks
sutapimas! Kažkodėl visi nori būti
turtingi, nors ką tik atsakė, kad turtai
laimės neneša, kad turtingi yra kvailoki ir gali žudyti artimuosius. Pavydas - universali nuodėmė. Prasideda
antras proto knisimo ratas. Pasirodo,
miškininkai tie, kuriems galima pavydėti, - jie priklauso partijoms (nuo
kada priklausyti partijai yra blogai?
Gal Skverneliui ta mintis atėjo per
Vilties ir gedulo dieną, nes pirmieji
lietuviai, sugrūsti į traukinius, buvo
kalti dėl priklausymo partijoms).
Miškininkai turi šeimas. Kiek daug
žmonių neturi šeimų, dėl to nelaimingi, net skambina paieškos Galkontaitei, kaip nori šeimos, o štai

MERGELĖ. Nenustygsite vietoje, veršitės bendrauti. Galite
gauti pasiūlymą, susijusį su dalykine veikla, arba išgirsti naujieną,
susijusią su kokios nors svarbios
jums srities permainomis. Įvertinkite, ar tai jums naudinga finansine prasme.
SVARSTYKLĖS. Būsite energingi, darbštūs ir seksualūs. Kita
vertus, pasireikš impulsyvumas,
neatsargumas, dėl kurio galite pakenkti sau arba kitiems. Kurstydami ugnį, pagalvokite apie gaisro
galimybę (ir tiesiogine, ir perkeltine prasme).
SKORPIONAS. Kontaktai su

Saulius RASALAS

miškininkai turi. Pavydu.
Ir papildomas šūvis konservatorių
megztosioms beretėms- miškininkai
susiję su komunistais. Beretės patiki. Beretės tam ir beretės, kad jomis
naudotųsi.
Tarybiniais metais į miškus nestojo tie, kurie siekė materialinės
gerovės, nes algos blogos, tarnybiniai butai ne kažką. Stojo tie,
kurie buvo romantikai ir kurie
nenorėjo klausyti politrukų. Miškuose visados buvo laisviau. Ne
kolūkis, pavaduotojo partiniam
darbui nebuvo. Šviesios atminties
Deresevičius, privažiavęs Šimonių girią, pasakydavo, kad tarybų
valdžia baigėsi ir galima pilna krūtine giedoti buržuazinės Lietuvos
himną. Žmogus dėl mitingo po
Kalantos susideginimo negalėjo
baigti aukštosios, bet miške vietos
atsirado. Nes miškų sistemoje nebuvo bolševizmo. Skverelis rado
bolševizmo pradą. Gal naudojo
DNR metodą ir pavyko? Geriau
padirbėjęs su genais būtų radęs ir
bendrą beždžionę, kas įrodytų, kad
visi miškininkai yra giminės.
Intelektualams pateikė dar vieną
legendą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija.
Pradžioje teigė, kad yra slapti nurodymai, kuriuose parašyta, kad turi
būti viena urėdija. Po parsidavimo
konservatoriams to jau nebesako.
Sako, yra nurodymas mažinti. Gerokai anksčiau toks įdomios praeities krikščionis D. Kreivys savo
feisbuke rašė: „ Ji yra nevieša. Esu
EBPO draugų grupėje Seime, tai
galėjome susipažinti.“
Lietuvos pilietis Rasalas sureagavo: „Pasirodo, ir po RibentropoMolotovo pakto paviešinimo išliko
slaptų protokolų. Su kuo ir sveikinu
jauną demokratiją.“
Prezidentės valia iš ministrų patrauktas D. Kreivys tyli, jam patinka slapti dalykai, ne veltui vienas
dienraštis jį užfiksavo paslaptingos
religinės bendruomenės „Opus Dei”
apeigose.* (www.veidas.lt)
Ar man pikta? Taip. Nes meluojama ir skaidoma Lietuva. Visur
ieškoma priešų. Priešų nėra, tad jie
sugalvojami. Jaučiuosi, kaip prie
Stalino turėjo jaustis gydytojai. Juk
gydytojai buvo žudikai baltais chalatais ir sionizmo šnipai. Jaučiuosi dar
blogiau, nes be tos nuodėmės turėti
miškininko įsilavinimą nesu blaivininkas, neturiu tautinio kostiumo ir,
lyg to būtų maža, po knygos „Atvirai“ pasirodymo autorės socialinio
tinklo paskira man tapo nebeatvira...
Šlovė tautos garbei ir sąžinei ir
blaivybei.
užsieniečiais, įtakingais asmenimis ateityje gali duoti naudos.
Jeigu šiandien leisitės į kelionę,
pasistenkite neužmiršti būtinų
dokumentų, reikalingų daiktų, o
jei patys vairuojate, itin venkite
rizikos kelyje.
ŠAULYS. Būsite labai veiklūs. Viena vertus, tai bus naudinga. Galite užmegzti puikių
kontraktų, draugystę, partnerystę. Kita vertus, per didelis azartas ir rizikavimas atneš rimtų
problemų. Eibių gali prikrėsti ir
jūsų vaikai. Tai būtų pavojinga.
OŽIARAGIS. Ne viskas
klostysis taip, kaip suplanavote, - partneriai, artimieji, vaikai
gali turėti kitokių planų, todėl

kampas

Apie
miškus

Linas BITVINSKAS
Prasiautė batalijos apie miškus. Visuomenė pasidalinusi
kaip visada į dvi dalis – tauta
sau, Seimas – sau. Būsimą reformą priėmė, liaudiškai sakant,
„per gvoltą“, žiniasklaidoje vis
pasirodant straipsniams, kaip
„kunigaikščiai urėdai vagia“.
Konservatoriai net pasirašė sąskaitą-faktūrą su valstiečiais. Ir
priėmė. Bus viena įmonė.
Kas nors kartą važiavo per
Latviją ir matė, kaip atrodo prie
miestelių atrodantys medienos
sandėliai, tikrai nesidžiaugs.
Pirmiausia pagalvojau, kad gal
koks uraganas buvo. Pasirodo,
ne – taip veikia viena valstybinė
įmonė. Tas pats bus ir Lietuvoje.
Jei iki šiol „vagys urėdai“ galėjo
spręsti patys, tai dabar iš centro
bus nurodoma – tiek ir tiek medienos paruošti. Ir ruoš, jei norės
turėti darbą, o miškai nyks...
Begalinė centralizacija nieko
gero regionams neduos. Pasižiūrėkit kad ir į paštą – kaimuose
skyrių nebereikia, atvyks mobilus paštininkas. Urėdijų irgi nebereikia – turbūt atvyks mobilus
girininkas iš Vilniaus esant reikalui. Nors, mano žiniom, dažniau būna mobilios miškakirčių
brigados.
Iš viso, kai girdžiu žodį „reforma“, suprantu, kad bus blogiau. Pasakykit nuoširdžiai, ar
pamenat nors vieną reformą,
kuri išties būtų naudinga? Aš
nepamenu. Ir tai mūsų šalies tragedija, nes absoliučiai visos partijos ir visos valdžios jau beveik
30 metų tą ir tedaro, kad blogina
gyvenimo sąlygas šitoje šalyje.
O kai dar miškus iškirs, tai kur
mes išeisim partizanauti?

teks derintis, keisti dienotvarkę.
Vargu ar pavyks išvengti tam
tikros įtampos, ginčų. Gresia
traumos.
VANDENIS. Emociškai ir
techniškai ši diena nekokia.
Gresia gedimai, avarijos, traumos, sprogimai. Tačiau širdį
glostys meilė, o jeigu esate toli
nuo namų, tai ir kurortinės pramogos, gardumynai.
ŽUVYS. Pasireikš didelis
seksualinis aktyvumas, romantiškos nuotaikos, o iš atkaklaus
ir išradingo gerbėjo galite sulaukti kažko netikėto. Tik nelįskite į pavojingas aferas, azartinius žaidimus. Itin prižiūrėkite
vaikus, saugokite nuo pavojų.
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SKELBIMAI

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.
Nekilnojamasis turtas
Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.

Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
Atjunkytus mėsinius
nuo 5 mėn. auginti.
Tel. (8-640) 33383.

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

Moka PVM.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.
J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Sudarome išankstines
kviečių ir grikių supirkimo
sutartis
Avansas iki 50 %
Tel. (8–655) 18554,
(8–683) 85009

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Nebrangiai beržines, alksnio malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Alksnio malkas. Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.

įvairūs
Paslaugos
UAB „Ekorema“: šiltina sienas,
stogus ir grindis ekovata – sausuoju ir šlapiuoju būdu. Užpildo
oro tarpus.
Tel. (8-640) 40002.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

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

Bulvių kasamąsias, šienapjoves,
smulkintuvus, diskinius skutikus, grūdų valomąsias, šnėkus, plūgus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

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

022*190 30 Eur čekis degalams 041*243 30 Eur čekis degalams
007*757 Automob.šaldytuvas “Mobicool” 041*687 Automob.šaldytuvas “Mobicool” 0156636 Automobilis “VW Tiguan” 049*859
Dviratis “Azimut City Lux” 00**799 Išmanioji apyrankė “Elephone”
006*035 Išmanusis telefonas “Samsung” 0426661 Kelialapis
į Italiją 0357939 Kelialapis į Kiprą 0278873 Kelialapis į Kretą
012*439 Kepsninė “Landmann” 020*125 Kepsninė “Landmann”
032*172 Pakvietimas į TV studiją 030*149 Pakvietimas į TV studiją 039*290 Pakvietimas į TV studiją 044*401 Pakvietimas į TV
studiją 016*572 Planšet.kompiuteris “Samsung” 0287003 Porinis
kelialapis į Palangą 0250775 Porinis kelialapis į Palangą 0329729
Porinis kelialapis į Palangą 0313551 Porinis kelialapis į Palangą
0137754 Porinis kelialapis į Palangą 0441432 Pretendentas į
butą 0366014 Riedis “Polaris” 0028997 Riedis “Polaris” 045*210
Sodininko rinkinys “Fiskars” 031*431 Sodininko rinkinys “Fiskars”
024*388 Terasos baldų komplektas 029*498 Terasos baldų komplektas 029*935 Trintuvas “Nutribullet”

gimė
Geidas GRYBĖ, gimęs 07 09

pro memoria
Anykščių mieste

-ANYKŠTA

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.

Dėvėtus nerūšiuotus drabužius
(siunta iš Olandijos, 1 kg kaina 1,40
Eur).Naudotus kompiuterius Apple.
Tel. 8 610 79 401.
Nuoma

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
Reikalingi
žmonės
darbui
Norvegijoje. Darbas legalus statybose, tiesiogiai pas norvegus.
Tel. 8 678 32 499.

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

15 25 43 74 47 32 54 53 21 02 65 38 34 37 40 19 28 11 03 72
60 45 31 50 66 48 17 58 57 42 68 12 05 29 41 23 04 33 71 67 56
64 69 61 08 63 18 44 07 22 14 55

„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“.

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

Šeima išsinuomotų dviejų kambarių butą.
Tel. (8-685) 19697.

“Tele loto” Žaidimas nr. 1110 Žaidimo data: 2017-07-16

Ona Liškienė gimusi 1934 m., mirė 07 16

Karvę.
Tel. (8-620) 35448.

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

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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

Rąstus, dviejų pjovimų, 30 kubinių
metrų, rąstai džiūna jau penkti metai.
Dėl išsamesnės informacijos skambinti telefonu:
(8-600) 51050.

Tel. (8-662) 50592.

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

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

Kuras

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

Nuolat perka

Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

Anykščių r. sav., Domeikių k.,
Šventosios g. - žemės ūkio paskirties
10,56 ha (iš jų 9 ha ariama) sklypą.
Našumo balas 41,3. Nuo asfalto 200
m žvyrkeliu. 26 400 Eur.
Tel. (8-616) 06488.

karves, bulius, telyčias.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

Automobiliai

parduoda

auginimui.

SUPERKA VERŠELIUS

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

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

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

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

buliukus

Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

Gyvuliai

Dainiaus firma

Reikalingas
ekskavatorininkas.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.

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,
Kalbos redaktorė Dalia Andriuškevičienė, tel. 5-42-48. mob.
Maketuotoja Brigita Ramanauskaitė, tel. 5-82-46.
„Anykšta“ išeina
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
antradieniais,
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.

šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, Vyr. redaktorė
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
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Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 2900 egz.					
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Arnoldas, Fridrikas, Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas.
liepos 19 d.
Aurėja, Galigantas, Mantigailė, Vincentas, Auksė, Vincas.
liepos 20 d.
Aurelijus, Česlovas, Elijas, Alvydas, Vismantė, Jeronimas, Alvyda.
liepos 21 d.
Laurynas, Lionginas, Rimvydas,
Rimvydė, Danielius.

mėnulis
liepos 18 - 21 delčia

anekdotas
Vyras įdėmiai žiūri į sutuokties
liudijimą:
-Brangusis, ko ten tu taip ieškai?
- klausia sunerimus žmona.
-Ieškau sutuokties galiojimo laiko.
***
Vyras grįžta iš medžioklės ir
sako:
-Brangioji, mes visą mėnesį nepirksim mėsos.
-Tu nušovei briedį???
-Ne, pinigus pragėriau.
***
Išsiskyrėm su žmona todėl, kad
ji išleisdavo visus pinigus. Dabar,
kai gyvenu vienas, galvoju, iš kur
ji tuos pinigus traukė.

MOZAIKA
Prancūzų buriuotojas pats
vienas rekordiniu greičiu
įveikė Atlantą
49 metų prancūzų buriuotojas
rekordiniu greičiu įveikė Atlantą.
Tomas Kovilis (Thomas Coville),
plaukdamas be palydos, atstumą
nuo JAV iki Europos įveikė per
mažiau nei penkias dienas, informuoja agentūra AFP.
Jo kelionė užtruko lygiai keturias
dienas, 11 valandų ir 10 minučių. T.
Kovilis išplaukė iš Niujorko ir šeštadienio vakarą savo laivu „Sodebo
Ultim“ pasiekė Lizardo kyšulį Didžiosios Britanijos pakrantėje.
Rekordas, kurį pagerino T. Kovilis,
buvo pasiektas tik prieš tris dienas ir
priklausė jo priešininkui bei konkurentui Fransiui Žuajonui (Francis
Joyon). Šiam Atlantas pakluso per 5
dienas, 2 valandas ir 7 minutes.
T. Kovilis yra rekordų kolekcionierius. Prieš septynis mėnesius
jis pasiekė rekordą pats vienas
apiplaukdamas pasaulį: kelionei
aplink Žemės rutulį jam prireikė
49 dienų, 3 valandų ir 4 minučių.
Ligšiolinį rekordą jis viršijo aštuoniomis dienomis. Iš viso prancūzas per savo buriavimo karjerą
pasiekė 17 rekordų.
Legendinio Ispanijos
dailininko S. Dali kūnas bus
ekshumuotas liepos 20 dieną
Figereso miesto administracijos
teigimu, žymaus Ispanijos dailininko Salvadoro Dali (Salvador
Dali) kūnas bus ekshumuotas
liepos 20 dieną, 9.30 val. vietos
laiku. Teismas anksčiau nurodė iškasti dailininko palaikus, siekiant
paimti DNR mėginius ir išsiaiškinti, ar S. Dali yra ieškinį pateikusios moters tėvas.
Pilar Abel (Pilar Abel) iš Chero-

NNN

nos miesto pateikė ieškinį, kuriuo
prašo, kad būtų pripažinta S. Dali
dukterimi. Moteris nuo 2007 metų
bando įrodyti tėvystės ryšius su
vienu iš žymiausių siurrealizmo
atstovų S. Dali. Anot P. Abel, jos
motina turėjo slapta romaną su
šiuo ispanų dailininku.
S. Dali buvo vedęs Eleną Diakonovą (Elena Diakonova), geriau žinomą kaip Galą (Gala).
Pora neturėjo vaikų. Menininkas
mirė 1989 metais ir buvo palaidotas Figereso mieste.
Australas kaip registruotą
bagažą oro uoste pridavė
alaus skardinę
Į kelionę lėktuvu išsiruošęs
australas kaip registruotą bagažą
oro uoste pridavė ne lagaminą, ar
rankinę, o viena vienintelę alaus
skardinę, praneša agentūra AFP.
Personalas Melburno oro uoste
negalėjo atsistebėti, kai keleivis
Dynas Stinsonas (Dean Stinson)
šeštadienį prie registracijos stalo ištiesė „Emu Export“ markės
alaus skardinę. Tačiau ši buvo be
problemų priimta. Prie skardinės
buvo pritvirtinta bagažo etiketė ir
ji pakrauta į lėktuvą.
Keturias valandas trukusį skrydį orlaivio bagažo skyriuje vidaus
reisu į Pertą alaus skardinė atlaikė
puikiai. Po nusileidimo D. Stinsonas savo skardinę, kaip įprasta
bagažui, atsiėmė prie bagažo išdavimo konvejerio. „Man tai atrodė
be proto puiku“, - sakė keleivis,
kurio alaus skardinė po skrydžio
buvo „nepriekaištingos būklės“.
Vyras pasakojo savo planą aptaręs su oro uoste dirbančiu draugu.
Oro bendrovė „Quantas“ šios akcijos komentuoti nepanoro.
Saugumo sumetimais skysčių įsinešimas į lėktuvą rankiniame baga-

redaktorei nežinant

Anykštėnai tikėjosi
nuolaidos Gretos knygai

oras

19

11

Liepos mėnuo Anykščių krašto žmonėms tikrai ypatingas –
miesto padangę nušvietė ne tik
,,Velnio akmuo“, bet ir anykštėnų mylimos politikės Gretos
Kildišienės knygos „Atvirai“
išleidimas.
Tiesa, pažįstami knygomanai
piktai niurzga – nors knyga pasirodė beveik Biblijos dydžio tiražu 30 000 egz. (bet 214 psl. atvirumo
kainuoja kiek daugiau nei 11 eurų),

Anykščiuose jos reikėjo gerokai
paieškoti... Arba čia tik žurnalistams kylanti problema. Knygos
autorė pasižymi savybe pasislėpti
būtent nuo jų.
Gaila dėl tos knygos, vietiniai
Gretos rinkėjai tikėjosi, kad ji ne
tik bus lengviau prieinama, bet ir,
galbūt, su šiokia tokia nuolaida
anykštėnams ir panevėžiečiams
bei kitiems valstietiškos dvasios
žmonėms.

že yra griežtai reglamentuojamas.
Paslaptinga geradarė
sumokėjo už 25 JAV
ugniagesių vakarienę
Paslaptinga moteris apmokėjo
25 alkanų ugniagesių, kurie JAV
Kalifornijos valstijoje visą dieną
gesinę miškų gaisrus atėjo į restoraną pavakarieniauti, sąskaitą,
praneša CNN.
Savo tapatybės neatskleidusi
geradarė 355 dolerius sumokėjo
už maistą, paliko 50 dolerių arbatpinigių bei nupirko 100 dolerių
vertės kuponą, už kurį vėliau atėję
ugniagesiai pavaišinti desertu.
Koltono priešgaisrinės apsaugos
departamento ugniagesiai šeštadienį nuo vidurdienio iki 20 val.
gesino La Lomos kalvose siautusią
ugnį. Baigę darbą jie nuėjo pavalgyti į vietos restoraną „Denny’s“.
Ugniagesių atstovas pasakojo, kad
moteris priėjo prie kasos ir pasakė
norinti sumokėti už ugniagesių vakarienę, bet nenorinti būti atpažinta.
Kai padavėjai apie moters poelgį pranešė ugniagesiams, moteris
jau buvo išėjusi.
Tuo metu restorane buvęs Koltono priešgaisrinės apsaugos
departamento vadovas Timas
Makhargas (Tim McHargue) apgailestavo negalėjęs padėkoti paslaptingajai moteriai.
Tačiau T. Makhargas pareiškė
viltį, kad kokiu nors būdu - socialiniuose tinkluose ar per žinias
- moteris išgirs, kokie dėkingi jai
jaučiasi ugniagesiai.
„Tai kelia ūpą, - sakė Priešgaisrinės apsaugos departamento pareigūnas Tomas Debelis (Tom DeBellis). - Dažniausiai atsidėkodami už
sunkų vaikinų darbą žmonės iškepa
sausainių, padaro sumuštinių arba
atneša gaiviųjų gėrimų ar vandens.
Vaikinai būna labai dėkingi“.
T. Debelis pridūrė, kad ir anksčiau yra pasitaikę atvejų, kai civiliai sumokėdavo už ugniagesių
maistą, bet tokio dosnumo dar nebuvo pasitaikę.
JAV dainininkė A. Grandė
tapo Mančesterio garbės
piliete
JAV popdainininkei Arianai
Grandei (Ariana Grande) suteiktas Mančesterio miesto garbės
piliečio vardas. Jaunoji dainininkė, per kurios koncertą Mančesteryje buvo įvykdytas teroristinis
išpuolis, surengė šiame mieste
koncertą, skirtą surinkti lėšų išpuolio aukoms, informuoja „The
Guardian“.
Miesto tarybos nariai vieningai
balsavo, kad A. Grandei dėl jos
veiksmų po teroristinio išpuolio
Mančesterio arenoje būtų suteiktas garbės piliečio vardas. Miesto
tarybos lyderio teigimu, būtų buvę
suprantama, jei jauna moteris
būtų daugiau niekada nenorėjusi
matyti šio miesto ir lankytis jame.
Tačiau, po išpuolio praėjus beveik
dviem savaitėms, dainininkė surengė labdaros koncertą.
Gegužės 22 dieną Mančesterio
arenoje vykusio A. Grandės koncerto metu susisprogdino savižudis Salmanas Abedis (Salman
Abedi). Žuvo 22 žmonės, tarp jų
- septyni vaikai.
23 metų amžiaus A. Grandė
pagerbiama už savo pastangas surengti labdaros koncertą kriketo
aikštyne „Old Trafford“. Labdaros koncerte dainavo tokie žymūs
atlikėjai, kaip Džastinas Byberis

(Justin Bieber), Keiti Peri (Katy
Perry) ir grupė „Coldplay“.
Per koncertą surinkti beveik
trys milijonai svarų, o jis surengtas praėjus 13 dienų po pražūtingo
išpuolio. A. Grandė taip pat ligoninėje aplankė sužeistus vaikus.
Karalienė Elžbieta II ir
princas Filipas mini 70-ąjį
sužadėtuvių jubiliejų
Didžiosios Britanijos karalienė
Elžbieta II (Elizabeth II) ir princas
Filipas (Philip) pirmadienį minėjo
70-ąjį savo sužadėtuvių jubiliejų.
1947 metų liepos 10-ąją tuometinė kronprincesė ir karinio jūrų
laivyno leitenantas paskelbė apie
savo planus susituokti. Pora vestuves atšoko dar tais pačiais metais. Tačiau jų meilės istorija prasidėjo daug anksčiau, informuoja
agentūra dpa.
Pirmą kartą Elžbieta ir Filipas
susitiko 1934 metais, kai būsimajai monarchei tebuvo aštuoneri.
Kai jie po penkerių metų vėl pasimatė, sosto įpėdinė įsimylėjo
daniškų ir vokiškų šaknų turintį
graikų princą.
Porai teko įveikti kai kurias
kliūtis, kol 1947 metų lapkritį
Vestminsterio abatijoje galėjo sumainyti aukso žiedus. Karališkojo jūrų laivyno karininkas buvo
laikomas netinkamu karališkai
šeimai, tuo metu jis praktiškai neturėjo jokio turto.
Kai Filipas atsisakė savo graikiško ir daniško titulo ir atsivertė
į anglikonybę, karalius Jurgis VI
(George VI) galiausiai nuvedė
savo dukterį prie altoriaus.
Norėdamas įsigyti draugų,
trylikametis išdalino
tūkstančius eurų
Vokietijoje 13 metų paauglys
savo gyvenamosios vietos apylinkėse išdalino kitiems vaikams tūkstančius eurų, rašo „Euronews“.
Remiantis policijos pranešimais, pietiniame Vokietijos Bad
Telco miestelyje paauglys slapta
paėmė pinigus iš tėvų. Pinigus jis
išdalino kitiems bendraamžiams,
teigdamas norėjęs būti populiarus
ir įsigyti naujų draugų.
Kai kurie nunešė pinigus į policijos nuovadą ir policijai vėliau
pavyko susekti pinigus išdalijusį
berniuką. Manoma, kad jis iš viso
išdalino 10 500 eurų.
Berniuko tėvai teigė policijai,
kad nedavė vaikui leidimo išdalinti grynuosius pinigus, tačiau
nežinoma, kodėl šeima namuose
laikė tokią sumą.
Nugaišo seniausias pasaulyje
hipopotamas
Filipinų sostinės Manilos zoologijos sodas pranešė, kad nugaišo
seniausias pasaulyje hipopotamas.
Bertai (Bertha) buvo 65 metai. 2,5
tonos gyvūnas buvo rastas negyvas savo aptvare. Mirties priežastis - organų veiklos sutrikimai,
informuoja agentūra AFP.
Septynerių metų Berta į zoologijos sodą atsikraustė 1959-aisiais, kai
jis buvo įsteigtas. Patelė gyveno gerokai ilgiau nei hipopotamai laisvėje,
kurie sulaukia iki 40 metų amžiaus.
Iki Bertos seniausiu hipopotamu
buvo laikoma patelė Dona (Donna), kuri būdama 62-ejų 2012-aisiais nugaišo JAV Indianos valstijos zoologijos sode. Natūraliame
biotope pietinėje Afrikoje hipopotamų išlikimui kyla grėsmė.

