2019 m. gegužės 28 d. antradienis

71-ieji leidimo metai

DAŽAU NAMUS
kiti statybos darbai

GREIT - PIGIAI

8 679 90305
dailusnamas

http://www.anyksta.lt
LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 41/9331

Finišavo
,,Nykštietiškas
triatlonas“
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šiupinys
Diplomatija. Rytoj, trečiadie-

nį, Anykščių rajono meras Sigutis
Obelevičius, Gruzijos ambasadoriaus kvietimu, dalyvaus Gruzijos
Nepriklausomybės dienos ir Diplomatinių santykių tarp Gruzijos ir
Lietuvos 25 - erių metų minėjimo
renginyje Vilniuje.

Vadovai
prezidentu
perrinko Dalį
Vaiginą

Analizė nepasiduoda racionaliam protui
„...visuomenei kur kas aiškiau,
kas yra partijos, negu komitetai.”
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Visi prieš Ingridą Šimonytę
ir kylantys socdemai

3 psl.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Prezidento rinkimuose 64,45
proc. Anykščių rajono rinkėjų
(nuo rinkimuose dalyvavusių
skaičiaus) balsavo už Gitaną
Nausėdą, 33,55 - už Ingridą
Šimonytę. Lietuvoje atotrūkis
tarp kandidatų buvo kiek didesnis - skaičiai atitinkamai
66,72 ir 33,28 proc.
Europarlamento rinkimuose
(EP) Anykščių rajone konservatoriai ir ,,socdemai“ surinko
apylygiai balsų. Treti mūsų rajone liko ,,valstiečiai“.
Rinkimuose dalyvavo 52,57
proc. Anykščių rajono ir 53,44
proc. Lietuvos rinkėjų.

Paroda. Vilniaus Justiniškių seniūnijos patalpose veikia fotomenininko, troškūniečio Vytauto Janulio
fotografijų paroda. Fotografijose ir
Anykštėnai - Vytauto Janulio motina, medžio drožėjai J.Binkienė, Z.
Volunta, P.Bugailiškis. Dar šiemet
bus organizuota ir kita V. Janulio
fotografijų paroda. O Lietuvos fotografijos meno fondus ką tik papildė per du šimtus V.Janulio originalių fotografijų, darytų 1984 - 2001
metais.
Jaunimas. Po slapto delegatų
balsavimo paaiškėjo, kad naujaisiais Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariais
tapo Simonas Baronas, Anykščių
rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinių tarybos
pirmininkas, Ilma Kasperūnaitė,
VO ,,Gelbėkit vaikus“ Anykščių
struktūrinio padalinio savanorė,
Simas Mickevičius, Anykščių Jono
Biliūno gimnazijos mokinių parlamento atstovas, Dominykas Puzinas, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos gimnazistas, save išsikėlęs
kandidatas, Aistė Vilkaitė, Jaunųjų
konservatorių lygos Anykščių skyriaus pirmininkė.

Ričardas BANYS, iš Anykščių krašto kilęs kunigas:

Išrinktasis Prezidentas Gitanas Nausėda visose 1972 Lietuvos rinkimų apylinkėse pranoko varžovę
Ingridą Šimonytę. O ekonomistė Aušra Maldeikienė bus vienintelė Europos Parlamento narė, išrinkta pagal komiteto sąrašą.

4 psl.

Operacija sėkminga – Kurkliai ir Anykščiai išvaduoti
Tautvydas KONTRIMAVČIUS
Patriotinių renginių ciklas
šių metų gegužės 19 ir 24 dienomis pažymėjo Anykščių
krašto išvadavimo nuo bolševikų valdžios 100-metį.
Anuomet, 1919-ųjų pavasarį, jis kainavo apie dešimtį
gyvybių, šiemet aukų nebuvo,
nors šūviai ir aidėjo.

Globa. Anykščių rajono taryba
nustatė Anykščių socialinės globos namų vieno mėnesio socialinės
globos kainas - Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos senyvo
amžiaus asmenims ir suaugusiems
asmenims su negalia globos kaina 640 eurų, o su sunkia negalia - 720
eurų.

Nors prieš šimtmetį pirmieji
Lietuvos kariuomenę, karininko
Kazio Ladigos atvestą, pasitiko
kurkliečiai, šįkart jau naujosios
Lietuvos kareivėliai pirmiau atžygiavo į Anykščius. Mat gegužės 19-ąją, sekmadienį, Krašto
apsaugos savanorių pajėgų Vyčio
apygardos 5-osios rinktinės 505oji lengvoji pėstininkų kuopa, kapitono Edvino Žvirblio vedama,
kaip tik baigė lauko pratybas.

Štilis. Naujoji Anykščių rajono
valdžia kol kas nepaskelbė nė vieno vadovo konkurso. Priminsime,
jog laisvi trijų Savivaldybės administracijos skyrių, dviejų seniūnijų
bei UAB Anykščių komunalinis
ūkis vadovų postai.

2019-ųjų metų savanorių žygis Anykščiuose - žengia krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio
apygardos 5-osios rinktinės 505-oji lengvoji pėstininkų kuopa.
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Anykščių angelus pristatys ir Latvijoje

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Anykščių angelų muziejus vykdo projektą „Surask. Angelų
kelias Anykščiuose“. Projekto metu sukurti anykštietiški angelai
bus pristatyti ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje.

Anykštėnai galėjo stebėti, kaip dailininkės tapo paveikslus angelų tema.

Kaip „Anykštai“ pasakojo Anykščių menų centro direktorius Tomas
Tuskenis, projektu „Surask. Angelų
kelias Anykščiuose“ būtų populiarinamas pats Anykščiuose įsikūręs
Angelų muziejus. Projekto metu
centras vykdo įvairias veiklas, tokias
kaip plenerų rengimas ar juose nutapytų darbų eksponavimas, Anykščių
angelų muziejaus ekspozicijos pristatymas už Anykščių ribų.
Gegužės 24 dieną Anykščių menų

inkubatoriuje buvo atidaryta paroda
,,Tapytojų savaitgalis Anykščiuose“, kurioje eksponuojami šiemet
Anykščiuose per Gatvės muzikos
dieną, gegužės 18- ąją, vilniečių
dailininkių Sigitos Jakutytės, Agnės
Varpukevičiūtės, Giedrės Derenčienės ir Ritos Krupavičiūtės sukurti
paveikslai anykštėniška tematika.
Tą dieną Anykščių krašte įsikūrusi
dailininkė Lina Vaišnytė surengė
kūrybines dirbtuves ir mokė naujos

Anykščių bažnyčia – dažna tema dailininkų drobėse.
tapybos technikos. Paroda Anykščių
menų inkubatoriuje veiks iki gegužės 31 –osios.
Muziejaus ekspozicijas pristatyti
planuojama Utenos rajone, Leliūnuose, kuriuose įsikūręs Lietuvos
puodžių karaliumi kartais tituluojamas Vytautas Valiušis, bei Molėtų rajono Videniškių miestelio

Finišavo ,,Nykštietiškas triatlonas“
Praėjusį šeštadienį, gegužės 25-ąją, Anykščiuose ir miesto
apylinkėse vyko tradicinės, jau devintosios nuotykių lenktynės
,,Nykštietiškas triatlonas“.

,,Nykštietiško triatlono“ dalyvių tradiciškai laukė atraktyviosios
užduotys. 		
,,Nykštietiškas triatlonas" FB nuotr.

Sportininkai, suskirstyti į kelias grupes, orientuodamiesi
vietovėje, dviračiais, riedučiais,
baidarėmis ir bėgte turėjo įveikti trasą. ,,Nykštietiško triatlono“ išskirtinumas - papildomos
užduotys. Viena iš šių metų užduočių - šuolis nuo kelių šimtų
metrų aukštyje nutiesto lieptelio. Tiesa, šuolis atliktas ... 3D
erdvėje.
„Nykštietiškas
Triatlonas“
kiekvienais metais vyksta skirtingoje Anykščių rajono vietoje.
Trasų žemėlapius sportininkai
gauna tik prieš pat startą.
Šiemet lenktynių dalyvius
savo teritorijoje priglaudė kaimo turizmo sodyba „Esina“.
Lenktynių dalyviai, startavę
prie Rubikių ežero, po daugy-

Į Anykščius atvyksta ligoninių vadovai
Šiandien, antradienį, Anykščiuose lankysis vyriausieji ligoninių gydytojai. Anykščiuose vyks Lietuvos ligoninių asociacijos susitikimas.
Lietuvos ligoninių asociacijos
susitikimas vyks „Nykščio namuose“. Asociacija jau ne pirmą kartą posėdžiams pasirenka
Anykščius. Pernai Lietuvos ligoninių asociacijos posėdis taip pat
vyko Anykščiuose, „Nykščio namuose“. Asociacija vienija daugiausia mažesnes rajonines šalies
ligonines.
Lietuvos ligoninių asociacijai

Temidės svarstyklės
Mušė I. Gegužės 24-ąją, apie 11
val. 30 min., namuose, esančiuose Debeikių seniūnijos Aknystų
kaime, konflikto metu neblaivus
(nustatytas 3,31 prom. girtumas)
vyras (g. 1985 m.) smurtavo prieš
neblaivią (nustatytas 3,64 prom.
girtumas) sugyventinę (g. 1984
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas
į Utenos apskrities VPK areštinę.

nuo 2009 metų vadovauja dabartinis Anykščių rajono mero patarėjas Dalis Vaiginas.
Pasak asociacijos vadovo,
Anykščiuose ligoninių vadovai ir
atstovai diskutuos aktualiais ligoninių veiklos klausimais, tvirtins
veiklos ataskaitą.
Susitikime planuoja dalyvauti
Anykščių rajono meras Sigutis
Obelevičius, tai nurodyta jo dar-

Mušė II. Gegužės 25-ąją, apie
18 val., namų, esančių Viešintų seniūnijos Didžiuliškių kaime, kieme
vyrą (g. 1996 m.) sumušė du nepažįstami vyriškiai. VŠĮ Anykščių
ligoninė priėmimo skyriuje vyrui
nustatyti įvairūs kūno sumušimai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamieji: vyras (g. 1979 m.) (nustatytas 1,73 prom. girtumas) ir
vyras (g. 1975 m.), (nustatytas
2,56 prom. girtumas) sulaikyti ir

vienuolyne.
Projekto metu Anykščių menų
centras planuoja peržengti ir Lietuvos ribas – Anykščių angelai turėtų
būti pristatyti Latvijoje, Zasa mieste. Įdomu tai, kad parodą planuojama atidaryti per šio miesto šventę,
kuri vyksta tuo pačiu metu, kaip ir
Anykščių miesto šventė.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
bės užduočių ir rungčių finišavo
Anykščiuose.
Elito grupės nugalėtojais tapo
Vilniaus-Panevėžio komanda:
Audrius Rudys ir Benas Sapotka, jie trasoje užgaišo beveik 7
valandas ir finišavo ne patys pirmieji, tačiau surinko daugiausia
taškų. Elito grupėje varžėsi 10
komandų po du žmones. ,,Armijai ir civiliams“ grupėje varžėsi
per 40 komandų, o dviračių rogainingo trasoje - 16 komandų.
Šioje grupėje varžėsi ir keletas
anykštėnų komandų. Nugalėjo
Paulius Paštukas ir Tadas Žiliukas. Trečiąją vietą užėmė Darius
Motiejūnas ir Arenijus Baltrušaitis. Pastaroji pora, regis, anykštėnai, tačiau pagal registraciją Vilniaus ir kauno komanda.

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

botvarkėje.
Paklaustas, ar asociacijos posėdyje dalyvaus politikai, ar Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai,
D.Vaiginas pasakojo, kad kvietimai išsiųsti Sveikatos apsaugos
ministrui Aurelijui Verygai ar kitam ministerijai atstovaujančiam
asmeniui bei Valstybinės ligonių
kasos vadovui Gintarui Kacevičiui ar kitam įstaigos atstovui.
„Tačiau vargu ar atvyks, didelis užimtumas“, - kad ministerijos ir ligonių kasų atstovų susi-

tikime gali ir nesulaukti, neslėpė
D.Vaiginas.
„Anykštos“ paklaustas, ar tai,
jog jis nebėra vyriausiasis Anykščių ligoninės gydytojas, nekliudo
vadovauti asociacijai, D.Vaiginas
kalbėjo, jog jam turėtų būti suteiktas asociacijos garbės nario
vardas ir iki kitų Lietuvos ligoninių asociacijos vadovo rinkimų jis
šiai sąjungai gali vadovauti.
„Ne, nenumatyta“, - paklaustas,
ar šiame posėdyje nebus renkamas
vadovas, atsakė D.Vaiginas.

uždaryti į Utenos apskrities VPK
areštinę.

Mušė III. Gegužės 26-ąją,
apie 15.val., namuose Anykščių
seniūnijos Ažuožerių kaime tarp
moters (nustatytas 2,96 prom.
girtumas), (g. 1961 m.) ir jos sugyventinio (nustatytas 3,12 prom.
girtumas), (g. 1969 m.) išgertuvių
metu kilo žodinis konfliktas, kurio metu vyras smurtavo, sukeldamas moteriai fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos aps. VPK areštinę.

Neblaivus. Gegužės 25-ąją,
apie 15 val.30 min., Anykščiuose,
A. Vienuolio gatvėje, neblaivus
(nustatytas 2,06 prom. girtumas)
vyras (g. 1998 m.), gyv. Anykščiuose, J. Biliūno gatvėje, vairavo
automobilį Audi. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir
uždarytas į Utenos apskrities VPK
areštinę.

spektras
Pralaimėjo. Austrijos kancleris
Sebastianas Kurzas pirmadienį
pralaimėjo balsavimą parlamente
dėl nepasitikėjimo, todėl praras
postą dėl korupcijos skandalo, sužlugdžiusio jo koalicinę vyriausybę. Opozicinės Socialdemokratų
partijos „interpeliacija buvo priimta, taigi, jis prarado pasitikėjimą“, paskelbė parlamento pirmininko pavaduotoja Doris Bures.
Anksčiau šį mėnesį Austrijos vyriausybę sudrebino Vokietijos žiniasklaidos paskelbtas slapta kamera nufilmuotas įrašas, kuriame
kraštutinių dešiniųjų vicekancleris
Heinzas-Christianas Strache numanomai vieno Rusijos oligarcho
atstovei už pagalbą organizuojant
rinkimų kampaniją siūlo viešojo
pirkimo sutartis. Pasirodžius šiam
įrašui H.-Ch. Stache atsistatydino,
o pusantrų metų valdžiusios koalicijos vadovas S. Kurzas paragino
surengti pirmalaikius rinkimus.
Parlamentui pareiškus nepasitikėjimą kancleriu, jis neteks savo
posto prieš pirmalaikius rinkimus,
kuriuos prezidentas pasiūlė surengti rugsėjį.
Sukčius. Pirmadienį Marijampolėje sulaikytas telefoninis
sukčius, pas jį rasta daugiau nei
1 tūkst. eurų, pranešė Kalėjimų
departamentas. Marijampolėje,
įvykio vietoje, iškart po nusikalstamos veikos, policijos pareigūnai
sulaikė vyrą, įtariamą sukčiavimu. Sulaikymo metu pas jį rasta
daugiau nei tūkstantis eurų. „Tai
tradicinis sukčius, jis iš moters
paskambinęs telefonu išviliojo
pinigus“, – BNS sakė kalėjimų
departamento atstovė Simona Banėnienė. Sulaikytasis – bausmę
Vilniaus pataisos namuose jau
atlikęs asmuo, tik šiemet išėjęs į
laisvę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Įtariamąjį
sulaikė Vilniaus pataisos namų
Kriminalinės žvalgybos skyriaus
pareigūnai, bendradarbiaudami su
policijos pareigūnais.
Priteisė. Teismas kretingiškių
šeimai dėl Vaiko teisių apsaugos
tarnybos paimtų vaikų priteisė
40 tūkst. eurų moralinei žalai atlyginti, skelbia naujienų portalas delfi.lt. Regionų apygardos
administracinio teismo Klaipėdos
rūmai pirmadienį nusprendė iš
dalies tenkinti tėvų skundą. Jie iš
viso reikalavo priteisti 120 tūkst.
eurų dėl neteisėto vaikų paėmimo. Teismas priteisė po 10 tūkst.
abiems tėvams ir dviems vaikams.
Kaip BNS teigė tėvų advokatas
Alius Galminas, žalą atlyginti priteista Kretingos rajono savivaldybės administracijai. Jai tuo metu
pavaldi buvo vaikus nusprendusi
iš šeimos paimti Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Sprendimas dar
gali būti skundžiamas Lietuvos
vyriausiajam
administraciniam
teismui. Du mažamečiai 2017 metais paimti iš šeimos dėl galimo
smurto prieš juos ir laikinai apgyvendinti Kretingos socialinių paslaugų centre. Atliktas ikiteisminis
tyrimas, siekiant išsiaiškinti, ar
vaikus kas nors sužalojo, ar jie susižalojo patys. Tėvai tvirtino, kad
kraujosruvos ant šešiamečio kūno
atsirado tik dėl to, kad jis linkęs
save žaloti, jie prieš vaiką nesmurtavo. Mažametį vėliau tyrė teismo
psichiatrai. Nustačius, kad sužalojimai atsirado dėl vaiko sveikatos
problemų, Kretingos prokuratūra
nutraukė ikiteisminį tyrimą.
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spektras
Krizė. Naujai išrinktas Izraelio
parlamentas rengia įstatymo projektą, kurį priėmęs save paleistų. Tai
daroma artėjant koalicinės vyriausybės suformavimo terminui, bet nesimatant jokios pažangos. Jei įstatymo
projektas bus priimtas, Izraelyje
vyks antra per kelis mėnesius rinkimų kampanija. Premjeras Benjaminas Netanyahu atrodė turintis aiškias
galimybes suformuoti daugumos
koaliciją, kai jo partija „Likud“ per
balandžio 9-osios rinkimus užsitikrino 35 vietas parlamente. Tačiau pastarosiomis dienomis jo numatomą
vyriausybę ištiko krizė, nes buvęs
gynybos ministras Avigdoras Liebermanas atsisakė nusileisti žydų ultraortodoksų partijų reikalavimams.
Jis nori naujo įstatymo, pagal kurį
ultraortodoksų vyrai būtų šaukiami
į kariuomenę. Pirmadienį A. Liebermanas sakė, kad nenusileis ir kad
verčiau teikia pirmenybę naujiems
rinkimams. Be jo B. Netanyahu neturi daugumos.
Pakvietė. Afganistano politikai
šią savaitę dalyvauja dviejų dienų
susitikime su Talibano atstovais
Maskvoje, pirmadienį patvirtino
pareigūnai, nors Afganistane toliau
tęsiasi kovos, nepaisant vykstančių
JAV ir sukilėlių derybų. Gegužės 27
ir 28 dienomis vyksiančiame susitikime turėtų būti paminėtos Rusijos
ir Afganistano diplomatinių santykių šimtmetis. Talibano politinis atstovas spaudai Suhailas Shaheenas
naujienų agentūrai AFP nurodė, kad
sukilėliai planuoja siųsti savo delegaciją į šią ceremoniją. Daugiau
informacijos jis nepateikė. Kabulo ir
Talibano deryboms tarpininkaujančios Afganistano aukštosios taikos
tarybos atstovas pranešė, kad tarybos
vadovas Karimas Khalili taip pat
vyks į Maskvą. Susitikime taip pat
turėtų pasirodyti buvęs Afganistano
prezidentas Hamidas Karzai. Jo atstovas Yousofas Saha leido suprasti,
kad Afganistano ir Talibano delegacijos gali susitikti neoficialių derybų
metinių minėjimo kuluaruose, tačiau
pabrėžė, kad jokių garantijų nėra.
Šios derybos galėtų būti antras sukilėlių judėjimo lyderių susitikimas su
opozicijos lyderiais Rusijoje. Vasario mėnesį vykusiame retame abiejų
šalių susitikime Talibano atstovai ir
Afganistano politikai kartu meldėsi
ir šnekučiavosi prie vaišių stalo.
Naikintuvai. Japonija planuoja
nupirkti 105 JAV gamybos radarais
sunkiai aptinkamų karo lėktuvų,
pirmadienį pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak jo, tai
reikš, kad Tokijas turės daugiausiai
naikintuvų F-35 iš visų JAV sąjungininkių. D. Trumpas, kuris Tokijuje
lankosi su valstybiniu vizitu, sakė,
kad Japonija „ką tik paskelbė savo
ketinimus nupirkti 105 naujausius
radarais sunkiai aptinkamus lėktuvus F-35“, ir pridūrė, kad tokius
lėktuvus japonai perka „dėl fakto,
kad jie nematomi“. „Su šiuo pirkiniu
Japonija turės daugiausiai F-35 iš
visų JAV sąjungininkių“, – pažymėjo JAV prezidentas. Atrodo, kad D.
Trumpas turėjo omenyje susitarimą,
apie kurį pirmoji gruodžio mėnesį
paskelbė F-35 gamintoja „Lockheed
Martin“. Japonijos vyriausybė gruodžio mėnesį naujausiame gynybos
biudžete numatė pirkti 105 lėktuvus
F-35A. Šalies žiniasklaida tuo metu
pranešė, kad pirkinys bendrai gali
kainuoti daugiau kaip trilijoną jenų
(8,1 mlrd. eurų).

-BNS
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Vadovai prezidentu perrinko Dalį Vaiginą
Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus patarėjas, buvęs
Anykščių ligoninės direktorius Dalis Vaiginas dar vienai kadencijai išrinktas Anykščių vadovų klubo prezidentu.
Gegužės 24 dieną, penktadienį,
vykusiame ataskaitiniame Anykščių vadovų klubo susirinkime (klube apie 30 narių) prezidentas rinktas slaptu balsavimu.
Paruoštame balsavimo biuletenyje buvo įrašytos trys pavardės,
tarp kurių D.Vaigino personalijos
nebuvo. Į klubo prezidentus siūlyti verslininkai Vygantas Šližys,
Rimas Jasiūnas ir ūkininkas Romualdas Kubaitis. Vadovų klubo
nariams, dalyvavusiems balsavime, buvo suteikta teisė įrašyti bet
kurią klubo nario, kurį norėtų matyti klubo prezidentu, pavardę, kuri
neįtraukta į biuletenį.
Suskaičiavus biuletenius, paaiškėjo, kad D.Vaigino pavardė į biuletenį buvo įrašyta daugiau kartų
nei balsų surinko kiti pretendentai.
Nors V. Šližys prieš balsavimą pra-

komentarai

šė jo kandidatūros į klubo vadovus
nekelti dėl per didelio užimtumo,
už jį vis tiek atiduoti keli balsai.
Anykščių vadovų klubo prezidentu perrinktas D. Vaiginas sakė
nesiruošęs vadovauti vadovams,
nes pats jau yra nebe vadovas - dirba mero patarėju, į kurio pareigas
įeina darbas su verslo struktūromis. Klubo įstatai leidžia buvusiems vadovams likti visateisiais
klubo nariais, taip pat būti renkamiems. D. Vaiginas sakė manąs,
kad klubui reikia ,,šviežio kraujo“
ir naujų idėjų, tačiau jei dauguma
nusprendė klubo vairą patikėti
jam, jis stengsiąsis dirbti. ,, Klubui
vadovauju jau dešimt metų , prezidentas renkamas kasmet, vienerių
metų kadencijai. Naujo kažin ko
nesugalvosi – reikia mokytis iš
kitų panašių asociacijų ir darbuotis

resursai. Bet apskritai džiugu, kad
Europos parlamente atsiranda naujų veidų, personalijų, nusiteikusių
dirbti Lietuvai.

Partijos buvo
daužomos dėl
konjunktūros

LDDP užsakymą, kaip motininė)
turi tiesioginę atsakomybę ir labai
stiprai filtruoja savo narius. Sąrašo
priekyje – patys iškiliausi žmonės.
Žmonės pradeda suprasti, ką ,,komitetčikai‘ be struktūrų pagalbos
gali laimėti rinkimuose. Tai ryškiai
parodė sekmadienį vykę Europarlamento rinkimai, kai tik vienintelis ( A. Maldeikienės) komitetas
iškovojo vieną mandatą. Manau,
politinės sistemos stabilumas Lietuvoje priklauso ir nuo LR Prezidento. Tvirtai tikiu, kad nesikartos
partijų daužymas, vadovaujantis
partinės konjunktūros principais.

,,Nežinoma žemė“

Juozas RATAUTAS, buvęs valdininkas, anykštėnas, nepartinis:
-Europos parlamento rinkimai
buvo užgožti Prezidento rinkimų.
Pliusas tas, kad atstovai į parlamentą buvo išrinkti didesnio rinkėjų skaičiaus, drauge ir platesnio pažiūrų, nuostatų, įsitikinimų
spektro. Minusas - kampanijos
metu sumažėjo dėmesys kandidatų programoms, mažiau diskusijų vyko viešojoje erdvėje. Tiesa,
reklama veikė puikiai: Antanas
Guoga buvo pasiryžęs į Briuselį
skraidyti nuosavu lėktuvu, Aušra
Maldeikienė - riedėti traukiniu, o
iš Vilijos Blinkevičiūtės sužinojom, jog Lietuvoje žmonės gyvena
skurdžiai... Beje, mano manymu,
Aušra parlamente bus naudingiausia Lietuvai: savo drąsa, proto aštrumu ir noru kurti. Europos parlamento rinkimų ypatybė ta, kad iš
5 rinkimų komitetų išrinktas tik 1
atstovas. Galima įvairiai traktuoti komitetų nepopuliarumą šiuose
rinkimuose, kai savivaldoje buvo
visai kita padėtis. Rinkėjai linkę
palaikyti pažįstamus žmones. Jie
labiau matomi vietoje ir sunkiau
įžiūrimi šalies mastu. Partijos skaičiuoja nemažai narių, rėmėjų, simpatikų - per jas gal ir neprastumsi
,,beleką“, bet - nebūtinai geriausią.
Kita vertus, komitetus labiau ribojo materialiniai bei žmogiškieji

grazina.s@anyksta.lt

Gydytojas Dalis Vaiginas
Anykščių Vadovų klubo prezidentu išrinktas vienuoliktą
kartą.

Analizė nepasiduoda racionaliam protui

Kodėl žmonės rinkimuose į Europos Parlamentą (EP) nusigręžė nuo visuomeninių komitetų? Juk ką tik vykusiuose savivaldos
rinkimuose komitetai daugelyje rajonų skynė pergales?

Linkę palaikyti
pažįstamus

sutartinai su rajono valdžia, siekiant visiems Anykščiams naudingų tikslų“ , - kalbėjo D. Vaiginas,
darydamas aliuziją į Vadovų klubo
nesutarimus su buvusiu Anykščių
meru Kęstučiu Tubiu.
Vadovų klubo prezidento pavaduotoju taip pat perrinktas V.
Šližys. Išrinkta ir nauja klubo valdyba.
Anykščių vadovų klubo posėdyje lankėsi ir Anykščių valdžia - meras Sigutis Obelevičius, vicemeras
Dainius Žiogelis ( jis ir Anykšių
vadovų klubo narys), Savivaldybės administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė.
Rajono vadovai verslininkus
supažindino su po rinkimų paveldėtais rajono reikalais. Meras S.
Obelevičius sakė, kad požiūris į
Anykščius, kaip į investicijoms
patrauklų kraštą, pasikeitė vos
per kelias savaites: ,,Man jau
skambina investuotojai, domisi
galimybe čia kurti verslus“, - kalbėjo meras.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Romualdas GIŽINSKAS, mokytojas, socialdemokratas:
-Lietuvoje vakar pasibaigė didysis rinkimų maratonas. Rinkome
atstovus į rajono Tarybas, LR Prezidentą bei Europos parlamento
narius. Vienas visų rinkimų bruožas – žmonės sugrįžta prie klasikinių partijų: socialdemokratų, konservatorių. Kodėl ? Buvo metas,
kai partijos Lietuvoje skambėjo
kaip prakeiksmas. Dirbtinai susikūrė komitetai, galimai F. E. Dzeržinskio pavyzdžiu. Taip, komitetai
per rinkimus turėjo didesnę finansinę laisvę. Neretai ,,komitetčikai“
turėjo ir didesnę politinių manevrų
laisvę - kritikuoti viską totaliau, be
faktų. Komitetų skaičius didėjo pagal progresinę formulę. Laikas parodė, kad žmonės pradėjo skirti pelus nuo grūdų. Rinkėjai pastebėjo,
kad labai dažnai komitetai susikurdavo, vadovaujantis asmeninėmis
ambicijomis. Prie komitetų šliejasi
politiniai padlaižiai, chameleono
spalvų žmonės. Klasikinės partijos (išskyrus ,,valstiečius“, ši partija, manau, buvo sukurta pagal

Ričardas BANYS, iš Anykščių
krašto kilęs kunigas:
-Ką galima pasakyti apie Europos parlamentą ir pirmaujančias
,,klasikines“ partijas bei komitetus?
Manau, kad komitetams neužteko
laiko ir galimybių bei sugebėjimo
pristatyti save ir savo programas.
Kai pasižiūrėjau į komitetų sąrašuose esančias pavardes, tai jų ten daug
visuomenei mažai žinomų. Beje,
visuomenei kur kas aiškiau, kas yra
partijos, negu komitetai. Du terminai, bet labai skirtingo žinomumo
ir suvokimo visuomenėje. O mums
gerai žinomos partijos, matyt, prisistatymui ir saviraiškai turi didesnių galimybių. Betgi ne paskutiniai
šie rinkimai. Per ateinančius penkerius metus turėtų būti ir komitetams
galimybė padaryti viską, kad visuomenė ne tik geriau pažintų juos
ir jų kandidatus, bet ir įvertintų

veiklos programas. Bet svarbiau-

sia tai, kad Europos Sąjungos parlamentas vis mažiau mums būtų
kaip ,,nežinoma žemė“ ar tolima
galaktika. Tad visiems Europos
Sąjungos piliečiams, taip pat ir
mums, reiktų daugiau domėtis,
bendrauti, studijuoti, susipažinti ir
nelikti tik gavėjais, bet vis labiau
stengtis duoti ir dalytis. Juk Europa - tai mūsų namai! O namuose
ne tik gaunama, bet ir duodama,
dalijamasi.

Palaikymo neturėjo ir asmenybės

Arvydas MAČIULIS, ūkininkas, ,,valstiečių“ partijos narys:
-Daug nesigilinant galima sakyti,
kad visus rinkimus laimėjo bukinanti, primityvi, bet, kaip gyvenimas
parodė, paveiki propaganda, o tiksliau, tie, kas turi galimybę ta propaganda manipuliuoti. Jei giliau, tai,
manau, reikalinga rimta, nepriklausoma mūsų rinkimų, netelpančių į
racionalaus proto ribas, analizė. Jeigu savivaldos rinkimuose laimėjo
visuomeniniai komitetai, tai EP rinkimuose jie beviltiškai pralaimėjo.
Nors partijų populiarumas žemas,
į EP išrinkti būtent partijų atstovai.
Žinoma, visuomeninius komitetus
diskreditavo daugelio jų virtimas
,,privačiais”, tačiau tiek EP, tiek
Prezidento rinkimuose palaikymo
neturėjo ir iškilios, daug Lietuvai
davusios ir dar daug galėjusios duoti asmenybės. Užuot rinkus jas, renkamos vidutinybės, dažnai turinčios
ir kriminalinį šleifą.
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Visi prieš Ingridą Šimonytę ir kylantys socdemai
(Atkelta iš 1 psl.)
Darbo partija atgimė, komitetai rinkėjų nesudomino
Lietuvoje Europos parlamento
rinkimus laimėjo Tėvynės sąjunga
- Lietuvos krikščionys demokratai,
iškovoję tris mandatus. ,,Valstiečiai“ ir LSDP pelnė po du mandatus. Darbo partija, Liberalų sąjūdis,
Lenkų rinkimų akcija bei Aušros
Maldeikienės komitetas turės po
vieną atstovą Europos parlamente.
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajone
surinko 20,47 proc. balsų (Lietuvoje
- 19,67 proc.). LSDP Anykščių rajone pelnė 20,04 proc. (15,93 proc.)
rinkėjų simpatijas, LVŽS - 17,49
proc. (12,60 proc.), Darbo partija 11,10 proc. ( 9,04 proc), Liberalų
sąjūdis - 5,43 proc. (6,55 proc.),
Aušros Maldeikienės komitetas
4,24 proc. (6,45 proc.), Lietuvos
lenkų rinkimų akcija - 0,38 proc.
(5,54 proc.), Lietuvos centro partija - 4,67 proc. (5,13 proc.), Rolando
Pakso komitetas 2,80 proc. (4,01
proc.), Vytauto Radžvilo komitetas - 3,37 proc. (3,35 proc.), partija ,,Tvarka ir teisingumas“ - 1,71
proc. (2,74 proc.), LSDDP - 2,81
proc. (2,37 proc.), Žaliųjų partija
- 2,53 proc. (2,25 proc.), Lietuvos
laisvės sąjunga (liberalai) - 1,12
proc. (1,91 proc.), Artūro Paulausko
komitetas -1,02 proc. (1,33 proc.),
komitetas ,,Lemiamas šuolis“ - 0,80
proc. (1,14 proc.).
Tėvynės sąjunga daugiausia balsų surinko 12 Anykščių rajono balsavimo apylinkių, tarp jų ir visose
keturiose miesto apylinkėse, LSDP
ir ,,valstiečiai“ pasiekė po 9 pergales. Trijose apylinkėse - Šovenių,
Staškūniškio ir Aulelių - nugalėjo
Darbo partija. Vašuokėnuose bei
Levaniškiuose buvo dvivaldystė.
Vašuokėnuose daugiausia balsų su-

savaitgalio diskusija

rinko Darbo partija ir ,,valstiečiai“,
Levaniškiuose - Tėvynės sąjunga ir
,,valstiečiai“. LSDP ,,atraminiuose
punktuose“ - Donato Krikštaponio
Mačionyse bei Dainiaus Žiogelio
Antruosiuose Kurkliuose - ši partija surinko atitinkamai 38,1 proc.
ir 30,99 proc. balsų. Sigučio Obelevičiaus Traupyje konservatoriai
gavo 23,35 procentus.
EP rinkimų rezultatai Anykščių
rajone ypač turėtų džiuginti socialdemokratus - garbinga antroji vieta, surinkta gerokai daugiau balsų
nei partija pelnė šalyje bei gerokai
aplenkti trečiąją vietą mūsų rajone
užėmę ,,valstiečiai“.
Į partiją grįžus Viktorui Uspaskich, atsigavo Darbo partija , o
Anykščiuose, pasirodo, ,,darbiečių“ reitingas dar aukštesnis nei
Lietuvos vidurkis.
Šeši naujieji europarlamentarai
Po sekmadienį vykusių rinkimų
EP turėtų keistis šeši iš vienuolikos
Lietuvos atstovų.
Po rinkimų čia nebeliks konservatorių Laimos Liucijos Andrikienės ir Algirdo Saudargo, socialdemokrato Zigmanto Balčyčio,
su Liberalų sąjūdžiu ankstesnėje
kadencijoje išrinkto Antano Guogos bei su „Tvarkos ir teisingumo“
sąrašu išrinktų Valentino Mazuronio ir Rolando Pakso.
L. L. Andrikienė buvo septintoji
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos sąraše
ir į EP nepateko, rodo pirminiai
kandidatų reitingavimo duomenys.
A. Saudargas bei Z. Balčytis į Europos Parlamentą nekandidatavo.
A. Guoga siekė būti išrinktas su
Lietuvos centro partija, tačiau ši
partija mandatų negavo.
V. Mazuronis liko antruoju numeriu Darbo partijos kandidatų

Visi prieš vieną
Visose 1972 -ose Lietuvos rinkimų apylinkėse G. Nausėda gavo

876 tūkst. 749, o I. Šimonytė – 437
tūkst. 399, arba beveik 33 proc.
balsų. Palyginti su pirmuoju prezidento rinkimų turu, G. Nausėda
rėmėjų skaičių daugiau nei padvigubino, tuo metu I. Šimonytė dalį
jų prarado. Per pirmąjį turą už ją
balsavo 446 tūkst. 719 rinkėjų. I.
Šimonytė nė vienoje savivaldybėje nesurinko daugiau balsų - visur
pirmavo jos varžovas.
Kaip ir visoje šalyje, Anykščių
rajone rinkėjai, regis, balsavo ne
tiek už G.Nausėdą, kiek prieš konservatorius. Tose Anykščių rajono
rinkimų apylinkėse, kur rinkėjai
išreikė didelę paramą kairiosioms
partijoms per EP rinkimus, konservatorių remta I.Šimonytė patyrė didžiausius pralaimėjimus. Šeriuose
I.Šimonytė pralaimėjo G.Nausėdai
20 - 80, Raguvėlėje - 16,8 - 83,2,
Šoveniuose - 12,2 - 87,8.
Arčiausiai lygaus rezultato
I.Šimonytė buvo Andrioniškyje,
kur už ją balsavo 48,7 proc. rinkėjų. Netgi Traupyje, kur didžiulį
autoritetą turi meras S.Obelevičius,
I.Šimonytė surinko 40,3 proc. balsų, kai G.Nausėda pelnė 59,8 proc.
rinkėjų palankumą.
Tik du Lietuvos Prezidentai
dirbo po vieną kadenciją.
G.Nausėda taps aštuntuoju Lietuvos Repsublikos Prezidentu. Iki
šiol tik du šalies vadovai dirbo po
vieną, bet visą kadenciją - Aleksandras Stulginskis (1922-1926 m.)
ir Algirdas Mykolas Brazauskas
(1992-1997 m.). Kazys Grinius ir
Rolandas Paksas prezidentavo tik
trumpą laiką, Valdas Adamkus ir
Dalia Grybauskaitė - po dvi penkerių metų kadencijas, o antrąjį kartą
Lietuvos Respublikos Prezidentu
tapęs Antanas Smetona kadencijos pradžią po perversmo paskelbė
pats, o baigė - kai užėjo rusai. Iš

Ar turi Anykščių rajono valdžia potencialo?

Baigiama formuoti Anykščių rajono valdžios komanda. Internetinio naujienų portalo www.anyksta.lt skaitytojus savaitgalį kvietėme išsakyti nuomonę ar meras Sigutis Obelevičius, vicemeras Dainius Žiogelis, administracijos vadovės Ligita Kuliešaitė ir Veneta
Veršulytė turi potencialių galimybių atlikti rajono proveržį?

Kazys: „Dabartine komanda visais atžvilgiais stipri“.
Pastebėjimas: „Jau proveržio
buvot sulaukę ir patyrėt vadovaujant K. Tubiui. Ne proveržis, o
klaikus drebėjimas su neprognozuojama pabaiga. Reikia normalios, pamatuotos, atsakingos veiklos. Tikėkimės, kad tokia veikla ir
bus. Reikia, kad dirbantys žmonės
dirbtų pareigingai jiems priklausančius darbus, o ne drebėtų kabinete, nežinodami kada ,,užgrius“
griausmas“.

sąraše. Partija gavo vieną mandatą: EP turėtų dirbti ir anksčiau šiai
partijai atstovavęs V. Uspaskich.
R. Paksas siekė būti išrinktas su
rinkimų komitetu, tačiau jis negavo nė vieno mandato.
Be V. Uspaskich, Europos Parlamente darbą tęs ankstesnėje kadencijoje jame dirbę liberalas Petras
Auštrevičius, socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė, Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos – Krikščioniškų
šeimų sąjungos lyderis Valdemar
Tomaševski bei Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos atstovas Bronis
Ropė.
Pirminiais duomenimis, naujai į EP išrinkti socialdemokratas, Seimo narys Juozas Olekas,
„valstiečių“ atstovas, buvęs garsus
krepšininkas Šarūnas Marčiulionis, konservatoriai - akademikas
Liudas Mažylis, parlamentarai Andrius Kubilius ir Rasa Juknevičienė
bei Seimo narė Aušra Maldeikienė,
kandidatavusi su rinkimų komitetu
Į Europos Parlamentą išrinkus
keturis Seimo narius, permainų bus
ir Lietuvos parlamente – į jį gali
grįžti socialdemokratas Bronius
Bradauskas, kuris turėtų pakeisti
J.Oleką, o Žirmūnų apygardos sostinėje rinkėjai turės rinkti naują atstovą, pakeisiantį A.Maldeikienę.
Seimo narius, konservatorius
A.Kubilių bei R.Juknevičienę, Lietuvos parlamente turėtų pakeisti
Vilija Aleknaitė - Abramikienė bei
Aistė Gedvilienė.
Į naujosios kadencijos EP išrinkti tik labai brandaus amžiaus Lietuvos atstovai. Jauniausiu Lietuvos
atstovu bus lenkas V.Tomaševski,
kuriam 54-eri. ,,Valstiečiui“, krepšininkui Š.Marčiulioniui, - 55-eri.

Na-va Pastebėjimui: „Liberalų
proveržis buvo, išbarškinta stiklinė
siena. Į šiuos rinkimus veržėsi su
iškeltais kumščiais. Taigi žiūrėsime, kam pirmam klius mostas iš
opozicijoje sukauptos potencijos....
Nebent meras savo ramybe išsklaidys tuos ,,veržliuosius“ ir nukreips
tinkama linkme tą potenciją rimtiems darbams“.
Eugenijus: „PAGYVENSIM PAMATYSIM, tegu nors truputį į
priekį, ir tai gerai“.
Graudūs verksmai ant Anykš-

čių: „Jie net veržtis į kur, nežino!“
Kur sieksim to proveržio?: „1.
Renovuosim likusius daugiabučius?
2. Statom 1 naują i,r jei viskas
gerai einasi, tada dar kelis?
3. Asfaltuojam žvyrkelius?
4. Duodam darbo bedarbiams,
kiek ten tų 1400? Likusius perkvalifikuojam, kas nenori nieko daryt,
išmest?
5. Pritraukti investuotojus is
užsienio. Nr. 1 besitraukiančius iš
Anglijos?
6. Susitvarkom vienąkart su komunaliniu ūkiu, kad visi padaliniai
pradetų dirbt pelningai ir nedaryt
nesąmonių?
7. Papildomas mokytojų rėmimas siekiant geresnių rezultatų?
8. Naujų turizmo traukos taskų?
9. Daugiau reklamuoti Anykščius?
10. Išsaugoti Anykščių miškus?
11. Ženkliai didinti automobilių
aikštelių skaičių?
12. Nemokami maršrutai is kitų
miestų į Anykščius. Pvz., 5niį ir
6nį iš Vilniaus ir kitų didesnių
miestų ir su naujais dviaukščiais
autobusais.?
Kas turit dar minčių?“
Potencijos ieškotojams: „Špygą jums taukuotą
Mylimi Anykščiai!

Progą jūs praleidot,
Dabar žiauriai nykstat.
Už tai dėkot galit
nefams ir gudeliams,
Kad pro jus progresas
Pralėkė pro šalį!“
Nieko gero...: „Sunkus variantas
su tuo proveržiu... Veneta, nežiūrint į jos asmenines savybes, dar
supranta socialinės srities virtuvę
ir gali kažką įtakoti. Kitų kompetencijos nieko gero nežada...“
Irma: „Didžiulis potencialas ,
jauna kūrybinga ir veikli komanda
, nesėdi kabinete , važinėja po užsienius , parveža gerų idejų ir sumanymu , o proveržį pajusim gal
jau greit po kelių savaičių.“
Angele: „Jau dabar nauji proveržio vėjai ženkliai pasijautė , nors
rajono valdžia dar tik pradėjo dirbt
, sprendžia Elmininkų buvusios
valgykos likimą , pilies klausimas
turėtų greitu laiku paaiškėt , o kiek
priešakyje laukia švencių , reikia
jas tinkamai paruošt.“
Algis: „proveržio neturėtų būti,
nes visi tie žmonės jau buvę valdžioje ir nesugebėję pakelti rajono iš paskutinių vietų -be planų ir idėjų.“

viso A.Smetona Prezidentu buvo
18 metų.
Išrinktasis Lietuvos Prezidentas G.Nausėda prieš kelias dienas atšventė 55-ąjį gimtadienį.
Pagal kilmę - jis klaipėdietis.
1982–1987 m. G.Nausėda studijavo Vilniaus universiteto Pramonės
ekonomikos fakultete ekonomikos
specialybę. 1987–1989 m. – Vilniaus universiteto Ekonomikos
fakulteto aspirantas. 1990–1992
m. – Manheimo universiteto
(Vokietija) DAAD programos
dalyvis.1992–1993 m. – Ekonomikos ir privatizacijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. 1993
m. Vilniaus universitete suteiktas
socialinių mokslų daktaro laipsnis.
1993–1994 m. – Valstybinės kainų
ir konkurencijos tarnybos Finansų
rinkos skyriaus viršininkas. 1994
m. atliko politologijos praktiką
Bundestage, Bonoje (Vokietija).
1992–1993 m. – Lietuvos banko
Komercinių bankų priežiūros departamento Metodikos ir analizės
skyriaus viršininko pavaduotojas.
1996–2000 m. – Lietuvos banko
Pinigų politikos departamento direktorius. 1998–2000 m. – Lietuvos banko valdybos narys. 1998
m. stažavosi Pasaulio banke Vašingtone. 1987–2004 m. – Vilniaus
universiteto Ekonomikos fakulteto
dėstytojas. 2000– 2008 m. – AB
Vilniaus banko valdybos pirmininko patarėjas. 2008–2018 m. – SEB
banko Prezidento patarėjas, vyriausiasis ekonomistas. Nuo 2009
m. iki dabar – Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos
asocijuotasis profesorius. Moka
anglų, vokiečių, rusų kalbas. Vedęs. Žmona – Diana Nausėdienė,
dukros – Ugnė ir Gedailė Nausėdaitės. Laisvalaikio pomėgiai
– šachmatai, lituanistinių leidinių
kolekcionavimas, knygų skaitymas, dainavimas, sportas.

Miestietis: „Kai meras gamtininkas, tai miestas netvarkomas,
kada sutvarkysit parką? Pernai
buvo sutvarkyti gėlynai, o šįmet
graudu žiūrėt...“
Greta: „Rezultatus pamatysim
po metų , o gal dar ir vėliau , nes
jaunimas kol ką supras, kas reikia
daryt ir ko nereikia , praeis daug
laiko.“
Chi atsakymas Gretai: „taigi
komandoje yra ir senjorų, kurių
pareigos formuoti patarimus ir
klausantis ,,patarėjų“ iš aukščiau,
perduoti jaunimui įgyvendinti.“
Juozas: „Proveržis turi įvykti
galvoje. Naujai valdžiai linkėčiau
neužsibūti turistiniame transe, o
visom jėgom kibti į darbą anykštėnų gerovei. Neginčiju, malonu,
kai ukrainietis ar gruzinas pagiria
už naują ekspoziciją muziejuje,
kai ,,Devitstone“ organizatorius
padėkoja už nerealų pelną, kai
koks Anykščių svečias pasako, jog
gražiai rodo miesto televizorius...
Tačiau merui ar tarybos nariui nepalyginamai svarbiau ir turėtų būti
maloniau išgirsti iš savo rinkėjo
komplimentą : ,,Šįkart neapsirikau
rinkdamas valdžią“.
(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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Birželio 1-ąją visi keliai į Anykščius!
TRADICINĖS KULTŪROS IR ŽIRGŲ ŠVENTĖS

„BĖK BĖK, ŽIRGELI!“
PROGRAMA
Arklio muziejaus teritorijoje:
• Vladas Ščiavinskas – fotografijų paroda „Punskas–Anykščiai, „Bėk bėk, žirgeli!” ant kluono sienos.
• Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos mokinių darbų paroda „Žirgo ir žmogaus bendrystė” ant Legų sodybos klėties.
• Arūno Vilkončiaus tapybos darbų paroda „Žirgas dailėje” ant Legų sodybos klėties.
• Prieškario Lietuvos kavalerijos husarų, ulonų, dragūnų pulkų uniformų, žirgo aprangos dalių ir ginklų demonstravimas prie hipodromo.
Nuo 9.00 val. – Tautinio paveldo ir prekybos mugė Muziejaus gatvėje ir Didžiajame aptvare.
Nuo 10.00 val. – Kryždirbystės dirbtuvės „Anykščių krašto sakralinių paminklų atkūrimas” Legų sodyboje.
Nuo 10.00 val. – Tradicinių amatų demonstravimas ir Anykščių krašto mėgėjų meno kolektyvų gyvieji paveikslai, žaidimai ir atrakcijos vaikams Didžiajame
aptvare ir muziejaus teritorijoje.
Nuo 10.00 val. – Teatralizuotas aukštaitiškas kiemas Legų sodyboje.

11.00 val. – Šventės „Bėk bėk, žirgeli!“ atidarymas hipodrome:
• Paradas.
• Šventės vėliavos pakėlimo ceremonija.
• Lietuvos Respublikos kavalerijos atkūrimo 100-ioms metinėms skirtas karo istorijos rekonstrukcijos klubo „Grenadierius” pasirodymas.
Nuo 11.30 val. – Spektakliai Striukų sodybos klojime:
• 11.30 val. – Anykščių kultūros centro Skiemonių skyriaus humoro grupės teatralizuotas vaizdelis „Iš kaimo gyvenimo” (rež. Audronė Baškauskienė ir
Regina Strolienė).
• 12.40 val. – Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos teatro spektaklis „Kalvio pasaka” pagal Martyno Vainilaičio to paties
pavadinimo pasaką (rež. Andrius Povilauskas).
• 14.00 val. – Anykščių kultūros centro Traupio skyriaus teatro „Jazminas” spektaklis Kazimiero Čyplio-Vijūno „Nepaprasta naujiena” (rež. Janina Savickienė).
• 15.00 val. – Anykščių kultūros centro Ažuožerių skyriaus teatro spektaklis J. Tumo-Vaižganto „Žemės ar moters” (rež. Alvyra Simanonienė).
Nuo 11.45 val. – Žirgų sporto varžybos hipodrome.

Žirgų konkūro varžybos:
• Žemaitukų veislės žirgai.
Dvi užskaitos: žemaitukų veislės žirgai ir vaikai iki 14 m.
• Šetlando poni veislės žirgai.
• Baltijos hanoverių veislės žirgų augintojų asociacijos taurė.
Dvi užskaitos: jaunučiai iki 16 m. ir Atvira klasė.
• Anykščių rajono mero taurė.
Dvi užskaitos: jauniai iki 18 m. ir Atvira klasė.

Parodomosios lenktynės:
• Mišrūnų žirgų lenktynės (1 ratas – 800 m).
• Žemaitukų veislės žirgų lenktynės (1 ratas – 800 m).
• Šetlando poni veislės žirgų lenktynės.

Nuo 12.00 val. – Tradicinių kinkinių žygio „Su žemaitukais – į „Bėk bėk, žirgeli!” kermošius Didžiajame aptvare.
13.00 val. – Lietuvos Respublikos kavalerijos atkūrimo 100-ioms metinėms skirtas karo istorijos rekonstrukcijos klubo „Grenadierius” pasirodymas.
13 val. - Tradicinės arklių kaustymo varžytuvės priešais kalvę.
Nuo 13.00 val. – Koncertas „Suktinis po klevais“ ant pakylos Arklio muziejaus teritorijoje:
• Maduonos (Latvija) vaikų liaudiškų šokių kolektyvas „Piparini” (vad. Gunta Bekere).
• Anykščių kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Vijurkas” (vad. Jūratė Šimkienė).
• Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų liaudiškų šokių kolektyvas „Miestelėnai”
(vad. Zita Rimkuvienė).
• Cesvainės (Latvija) moksleivių šokių kolektyvas „Spriditis” (vad. Janis Škėle).
• Anykščių kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Gojus” (vad. Jūratė Uselienė).
• Grigiškių kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Grija” (vad. Vilma Abrutytė).
15.30 val. – Aukštaitijos muzikantų grupė „Smetonos ūsai”.

Anykštėnams „Bėk bėk, žirgeli!” šventės rėmėjai
dovanoja nemokamą viešąjį transportą.
Autobusų grafikas 2019 m. birželio 1 d.
Į Niūronis (iš A. Baranausko a.) –10 val., 11val., 12 val.,13 val., 14 val.,15
val., 16.00 val., 17.00 val., 18.00 val.
Į Anykščius (iš Niūronių) –10.30 val., 11.30 val., 12.30 val., 13.30 val., 14.30
val., 15.30 val., 17.30 val., 18.30 val.
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TROŠKŪNUOSE (ANYKŠČIŲ R.) BIRŽELIO 12 – 16 DIENOMIS VYKS VAIKŲ IR
JAUNIMO TARPTAUTINĖ EDUKACINĖ STOVYKLA – FESTIVALIS
„TROŠKIMAI“
Edukacinės stovyklos metu Troškūnų Bernardinų vienuolyne vyks teatro, šokio, dailės,
muzikos, kino kūrybinės dirbtuvės, edukacinės programos. Dirbtuves ves aktoriai, režisieriai, muzikantai iš Lietuvos ir užsienio šalių.
Birželio 12 d. 19 val. Troškūnų ŠVČ. Trejybės bažnyčios požemių menė.
Gyvo garso koncertas „T@ngo in J@zz“. Tarptautinis kvintetas / international quintet
Jelle Van Giel - būgnai / drums (Belgija)
Francessco Angiuli - kontrabosas / doublebass (Italija)
Egidija Mačiulytė - vokalas / vocals (Lietuva)
Domas Žeromskas - pianinas / piano (Lietuva)
Leonardas Pilkauskas - saksofonai ir efektai / saxophone & effects (Lietuva)
Bilieto kaina – 5 EUR
Birželio 13 d. 19 val. Troškūnų ŠVČ. Trejybės bažnyčios požemių menė.
Ievos Narkutės gyvo garso koncertas
Aurimas Driukas (gitara)
Bilieto kaina – 5 EUR

horoskopai
AVINAS. Nesėkmė savaitės pradžioje jus taip paveiks, kad neišvengiamai būsite labai suirzęs. Tačiau
savo širdgėlą ir pyktį išlieti ant partnerio taip pat būtų ne pati geriausia
išeitis. Pirmiausia pasistenkite susitarti su savimi. Savaitgalį pasistenkite išmesti iš galvos visus savaitės
darbus ir tiesiog gerai pailsėti.
JAUTIS. Pirmomis savaitės dienomis tikriausiai išdidžiai atsisakinėsite draugiškai jums siūlomos
pagalbos. Ir be reikalo. Tai kenkia
jūsų reputacijai ir mažina galimybes.
Pagaliau pamažu, tačiau patikimai
pajusite ateinančias permainas. Nežiopsokite ir nesėdėkite sudėjęs rankų, imkitės iniciatyvos.
DVYNIAI. Ryžtingai meskite
šalin akivaizdžiai neperspektyvius
darbus ir ieškokite naujų sričių. Sa-

vaitės viduryje jums derėtų būti santūresniam. Būsite labai energingas ir
kūrybiškas, bet turite saugotis nepridaryti dalykų, kurių vėliau reikėtų
gailėtis.
VĖŽYS. Būkite protingas! Tikrai
nieko nenutiks, jei dabar atsisakysite
idėjos, kurios tvirtai laikėtės - iš tiesų
ji visiškai niekam tikusi. Antroje savaitės pusėje galima emocinė krizė
šeimoje. Neapgalvoti, impulsyvūs
žodžiai ar veiksmai gali turėti ilgalaikių nepageidautinų padarinių.
LIŪTAS. Ko gera, savaitė prasidės nekaip, bet nuo vidurio smulkios
nesėkmės gali atnešti didelę sėkmę,
kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų. Jei turite ką parodyti, nesivaržykite užeiti pas viršininką. Perdėtas
kuklumas nepadės kopti karjeros
laiptais. Savaitgalį imkitės iniciatyvos susitikti su seniai nematytu bičiuliu.

Birželio 14 d. 20 val. Troškūnų ŠVČ. Trejybės bažnyčios požemių menė.
Gedimino Storpirščio ir grupės koncertas
Vytis Nivinskas (kontrabosas)
Jonas Krivickas (gitara)
Darius Miniotas (perkusija)
Bilieto kaina – 5 EUR
Birželio 15 d. 20 val. Troškūnų ŠVČ. Trejybės bažnyčia.
Naujų idėjų kamerinio orkestro „NIKO“ Koncertas
Įėjimas laisvas
Birželio 15 d. 21.30 val. Troškūnų Bernardinų vienuolyno kiemas.
Vido Bareikio ir grupės, Justino Jaručio ir grupės koncertas
Bilieto kaina – 7 EUR
Vaikai iki 14 metų įleidžiami tik su suaugusiais asmenimis
Birželio 16 d.14 val. Troškūnų bernardinų vienuolyno kiemas.
„Andrijauskų trio“ koncertas
Įėjimas laisvas

MERGELĖ. Tuščias reikalas šią
savaitę eiti prieš srovę. Jausite nenumaldomą poreikį gilintis į nepažįstamas sritis. Labai tikėtini dideli
finansiniai pokyčiai, bet nebūtinai į
blogąją pusę. Savaitės pradžioje pasirūpinkite sveikata, o savaitgalį viso
jūsų dėmesio pareikalaus šeimos
reikalai. Paštu galite sulaukti gerų
naujienų.
SVARSTYKLĖS. Pirmoje savaitės pusėje pagaliau įvyks ilgai
laukti pokyčiai tarnyboje, deja, jie
tikriausiai nuvils. Jūsų elgesys gali
būti pernelyg impulsyvus ir neapgalvotas, vis dėlto trečiadienį turėsite
progą susitaikyti su žmogumi, su kuriuo susipykote praeitą savaitę. Neskaičiuokite, o juo labiau neleiskite
dar neuždirbtų pinigų.
SKORPIONAS. Savo asmeniniams reikalams šią savaitę turėtumėte teikti pirmenybę. Savaitės

viduryje netramdykite impulso improvizuoti ką nors beprotiško. Tam
turėsite pakankamai teigiamos energijos ir sėkmės. Savaitgalį sutrikęs
galite pasielgti kvailai ir neapgalvotai. Nežinomybės baimė privers
priimti sprendimą nė neišsiaiškinus,
kas iš tiesų vyksta.
ŠAULYS. Visą savaitę akivaizdžiai laikysite vadeles savo rankose.
Jūs jaučiatės neįtikėtinai energingas
ir tikitės, kad kiti jaučiasi taip pat.
Bent retkarčiais pagalvokite, ar ne
per daug reikalaujate iš kitų. Jei gerai žinote, kokio daikto jums reikia,
savaitės pradžioje drąsiai eikite į parduotuves - pirkinys bus sėkmingas.
OŽIARAGIS. Vieno susitikimo
metu šią savaitę bus vėl prisiminta
sena bjauri istorija. Kalbėkite apie
ją tik tiek, kiek yra būtina. Paskalos, kuriomis ji apipinta, ir taip jau
viską komplikuoja. Karjeros reika-

lai pagaliau pajudės į priekį, nors iš
pradžių ir patirsite stresą.
VANDENIS. Ši savaitė nebus iš
lengvųjų. Jus labai kamuoja nuotaikų kaita. Neleiskite sau plaukti
pasroviui. Pasistenkite susirasti
daugiau sau įdomių pramogų, nebūkite abejingas toks viskam. Šią
savaitę pagaliau pasitaikys proga
išsiaiškinti santykius, jau senokai
jus slegiančius. Turėtų palengvėti.
Pats laikas planuoti atostogas.
ŽUVYS. Savo sumanymui privalote gauti tam tikrų svarbių asmenų pritarimą. Savaitės viduryje
pokalbio metu turėsite gerai paprakaituoti, kad surastumėte įtikinamų
žodžių. Juk jums įdomus dalykas
turi pasirodyti patrauklus ir kitiems.
Finansiniai reikalai klostysis ne per
geriausiai, bet viską atpirks malonus bendravimas su senais bičiuliais savaitgalį.

Anykščių rajono savivaldybės administracija
parduoda nekilnojamąjį turtą
Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams internetu registruojantis VĮ Registrų
centro administruojamoje svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.
Pastatas-ūkinis
pastatas,
unikalus Nr. 3494-1002-0014,
pažymėjimas plane 2I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos
plytų mūro, aukštų skaičius – 1,
užstatytas plotas – 30,00 kv. m,
statybos metai – 1992; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr.
3494-1002-0025, pažymėjimas
plane 3I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos lentų, aukštų
skaičius – 1, užstatytas plotas
– 37,00 kv. m, statybos metai –
1992, J. Tumo-Vaižganto g. 13,
Svėdasai, Anykščių r. sav. Bendra
turto pradinė pardavimo kaina –
995 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 450 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 545 Eur.
Mažiausias kainos didinimo intervalas – 20 Eur. Aukciono dalyvio
registravimo mokesčio dydis – 60
Eur. Aukciono dalyvio garantinio
įnašo dydis – 99 Eur.
Dalyvių registracijos pradžia –
2019-07-02, 00.00 val., pabaiga
2019-07-03, 23.59 val. Aukciono
pradžia – 2019-07-08, 09.00 val.,

pabaiga 2019-07-11 13.59 val.
Turto apžiūros laikas 2019-06-10.
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos: pastatai yra
0,0705 ha žemės sklype, kuris
neparduodamas, pastatų eksploatacijai nustatyti servitutai. Kitos
daiktinės teisės: servitutas – teisė
tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis), pažymėtas simboliu
„E“; kelio servitutas teisė važiuoti
transporto priemonėmis, naudotis
pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis), pažymėtas simboliu
„S1“; statinių servitutas (tarnaujantis), pažymėtas simboliu „S“;
statinių servitutas (tarnaujantis),
pažymėtas simboliu „S2“. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: XIX. Nekilnojamųjų
kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; VI. Elektros linijų
apsaugos zonos; II. Kelių apsaugos zonos. Naudojimo paskirtis
– konservacinė, naudojimo būdas
– kultūros paveldo objektų žemės
sklypai.
Savivaldybės
nekilnojamojo
turto pirkimo – pardavimo sutartį
(toliau – Sutartis) aukciono laimėtojas turi pasirašyti ne vėliau
kaip per 25 kalendorines dienas

nuo pardavimo viešame aukcione
dienos.
Pastatas-nuotekų
valymo
stotis, unikalus Nr. 3498-10088018, pažymėjimas plane 1H1p,
paskirtis – negyvenamoji, sienos
plytų, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 198,85 kv. m, statybos metai – 1981, Šilelio g. 1A,
Naujųjų Elmininkų k., Anykščių
sen., Anykščių r. sav. Bendra turto
pradinė pardavimo kaina – 5900
Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo
kaina – 3400 Eur; žemės sklypo
pradinė pardavimo kaina metiniam
nuomos mokesčiui apskaičiuoti –
2500 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio
dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio
garantinio įnašo dydis – 340 Eur.
Dalyvių registracijos pradžia –
2019-07-16, 00.00 val., pabaiga
2019-07-17, 23.59 val. Aukciono
pradžia – 2019-07-22, 09.00 val.,
pabaiga 2019-07-25 13.59 val.
Turto apžiūros laikas 2019-06-10.
Pastatas yra 0,4000 ha žemės
sklype,
kadastro
Nr.
3426/0001:184, unikalus Nr. 34260001-0184. Žemės sklypo nuomos
terminas – 43 metai. Sprendimas
dėl žemės sklypo nuomos priimtas

atsižvelgiant į tai, kad minėto žemės sklypo dalis patenka į Anykščių regioninio parko (identifikavimo kodas 0700000000029), Elmos
kraštovaizdžio draustinio (identifikavimo kodas 0230100000055)
teritoriją, o žemės sklypo nuomos
terminas nustatytas atsižvelgiant
į ekonomiškai pagrįstą pastatonuotekų valymo stoties (unikalus
Nr. 3498-1008-8018) naudojimo
trukmę. Specialiosios žemės ir
miško naudojimo sąlygos: XXIX.
Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos
juostos; XXVIII. Vandens telkiniai; VI. Elektros linijų apsaugos
zonos. Naudojimo paskirtis – kita,
naudojimo būdas – visuomeninės
paskirties teritorijos.
Savivaldybės
nekilnojamojo
turto pirkimo – pardavimo sutartį
(toliau – Sutartis) aukciono laimėtojas turi pasirašyti ne vėliau
kaip per 25 kalendorines dienas
nuo pardavimo viešame aukcione
dienos, o valstybinės žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamajam turtui, nuomos sutartį
su VĮ Turto banku ne vėliau kaip
per 5 kalendorines dienas nuo Savivaldybės nekilnojamojo turto
pirkimo – pardavimo sutarties pa-

sirašymo.
Kitos aukciono sąlygos: visą
nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne vėliau
kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo
sutarties pasirašymo. Aukciono
laimėtojo sumokėtas garantinis
įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą.
Aukciono dalyvio registravimo
mokestis ir garantinis įnašas turi
būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji
sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui
ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti Nr. LT167182100000130648,
AB Šiaulių bankas, banko kodas
71816 (būtina nurodyti mokėtojo
kodą).
Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus
vyriausioji specialistė Alvyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 047, mob. tel.
8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt) teikia informaciją apie objektus, sutarčių projektus
bei iš anksto derina nekilnojamojo
turto apžiūros laiką. Viešo aukciono sąlygos paskelbtos Anykščių
rajono savivaldybės tinklapyje
www.anyksciai.lt.
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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.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Įvairaus amžiaus mišką visoje
Lietuvoje. Siūlyti visus variantus.
Tel. (8-609) 27149.
Brangiai mišką. Išsikirtimui arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Skubiai, brangiai (moka pasaulinėmis kainomis) - mišką. Siūlyti
įvairius variantus. Tarpininkams
atsilygins.
Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai
Važiuojančius,
nevažiuojančius automobilius, visureigius.
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

BRANGIAI PERKA
MIŠKUS IR APVALIĄ
MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Brangiai superkame

Gyvūliai
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. 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.

Miškus, namus, sodybas, butus,
žemę. Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662.

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

Sodybą ar namą, mieste ar kaime. Siūlyti įvairius variantus. Gali
būti su mišku ir didesniu žemės
sklypu.
Tel. (8-646) 47841.

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

parduoda

Nekilnojamasis turtas
3 ha žemės paskirties sklypą
Velykūnų k., Gečionių sen. Kaina
6500 Eur.
Tel.: (8-674) 48810, (8-674) 48809.
Kuras
Malkas 3 m ilgio rąsteliais,
pristatymo kiekis 30-60 erdm.
Kaladėmis, pristatymo kiekis 7
erdm.
Tel. (8-656) 01913.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel. (8-600) 63820.

RUF kokybiški
medienos briketai

Parduodame kokybiškus RUF
briketus.
Kaina nuo 115 Eur su PVM už
paletę (960 kg).
Dėl transporto teirautis telefonu.
Vežame į Anykščius, Molėtus,
Uteną ir kitus aplinkinius rajonus.
Tel. (8-646) 01050.

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Mūrija, deda grindinius iš įvairių
akmenų. Kloja trinkeles.
Tel. (8-653) 82839.
Fasadų
šiltinimas,
apdaila.
Šiltina fasadus, tinkuoja, deda dekoratyvinį tinką. Dengia šlaitinius
stogus. Mūro darbai.
Tel. (8-676) 52289.
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Brangiai perkame

ąžuolinius rąstus
visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

MB Vytauto paminklai
gamina paminklus,
antkapius, tvoreles,
kala raides, tvarko
kapavietes. Atlieka
individualius užsakymus.
Tel. (8-627) 01727.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:
karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

PERKAME

siūlo darbą

Asmeninis skelbimas,

Siūlo nuolatinį darbą su nauju
traktoriumi žemės ūkyje ir biokuro ruošoje. Atlyginimas 800-1400
Eur į rankas.
Tel. (8-652) 55898.
Reikalinga šeima (be žalingų
įpročių) gyventi sodyboje.
Tel.: (8-656) 49070, (8-656) 49075.

Rotacines šienapjoves, bulvių
kasamąsias, smulkintuvus, purkštuvus, vagotuvus, frezus, kultivatorius, lėkštinius skutikus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Tel. (8-617) 00616.

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

arba nuomojame žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių, Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
Tel. (8-687) 76191.

Naują metalinį bidoną, metalinę didelę bačką ir fotelį - lovą.
Tel.: (8-381) 5-18-90, (8-601) 21238.

Pjauna pavojingai
augančius medžius, geni
šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

MIŠKUS

Kita

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45,
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15,
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas
16:30, Svirnai 16:40.

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

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
GEGUŽĖS 30 d. (ketvirtadienį) prekiausime
“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotais, sparčiai
augančiais ROSS-309 veislės vienadieniais
mėsinias broileriais, 1-2-3-4 savaičių paaugintais mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytėmis (Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. rudomis,
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo
3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime
kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. Spec. lesalai. Jei
vėluosime, prašome palaukti. Priimami išankstiniai užsakymai tel. (8-608) 69189.  

Superkame karves,
bulius ir telyčias

ŠILŲ ŪKIS prekiauja
ROSS – 308 VEISLĖS
VIŠČIUKAIS BROILERIAIS,
UŽAUGINTAIS BE ANTIBIOTIKŲ

Siūlome 1 – 5 savaičių
paaugintus viščiukus.
Prekiaujame penktadieniais ir
šeštadieniais 13-16val.
Užubalių k., Raguvos sen.,
Panevėžio raj.
Informacija ir registracija
tel. (8-613) 47475.

Kaminų įdėklai, pristatomi
kaminai. Skarda 0,6 - 0,8
mm storio.
Kaminų remontas, galvutės
mūrijimas, skardinimas,
židinių statyba. Stogų dengimas.
Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705,
(8-652) 37118.
Atnaujiname minkštus baldus:
sofas, lovas, čiužinius, kėdes,
kampus ir kitus. Keičiame spyruokles, poroloną, gobeleną, eko
odą. Gaminame čiužinius.
Pasiimame ir parvežame.
Tel. (8-610) 10341,
atnaujinkbaldus@gmail.com.

Teleloto. Žaidimas nr. 1207 Žaidimo data: 2019-05-26 Skaičiai: 32 48 66 35 61 43 26 62 56 59 16 51 69 07 24 14 39 40 29 20 64 33
19 09 38 75 21 28 37 58 27 73 70 31 42 72 54 57 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 68 15 06 10 55 52 04 13 74 60 (visa lentelė) Prizai
Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 23466.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 64.50€ 218 Užbraukus eilutę 2.50€
10905 Užbraukus keturis kampus 6.00€ 4624 Papildomi prizai Bilietas Prizas 03**142 100 EUR piniginis prizas 05**897 100 EUR piniginis
prizas 04**726 100 EUR piniginis prizas 00**684 100 EUR piniginis prizas 00**438 100 EUR piniginis prizas 0563450 1000 EUR piniginis
prizas 0544509 1000 EUR piniginis prizas 0290203 1000 EUR piniginis prizas 0343883 1000 EUR piniginis prizas 0326213 1000 EUR piniginis prizas 0162759 1000 EUR piniginis prizas 02**705 200 EUR piniginis prizas 05**013 200 EUR piniginis prizas 04**263 200 EUR piniginis prizas 00**494 200 EUR piniginis prizas 0239053 2000 EUR piniginis prizas 0526663 2000 EUR piniginis prizas 0289532 50 000 EUR
piniginis prizas 000*531 500 EUR piniginis prizas 026*571 500 EUR piniginis prizas 038*804 500 EUR piniginis prizas 019*480 500 EUR
piniginis prizas 038*996 500 EUR piniginis prizas 037*210 500 EUR piniginis prizas 026*350 500 EUR piniginis prizas 040*461 500 EUR
piniginis prizas 003*672 500 EUR piniginis prizas 009*362 500 EUR piniginis prizas 0457529 5000 EUR piniginis prizas 0475353 5000 EUR
piniginis prizas 0283014 Automobilis Fiat 500 007*640 Pakvietimas į TV studiją 006*127 Pakvietimas į TV studiją 006*711 Pakvietimas į TV
studiją 004*103 Pakvietimas į TV studiją

Patikimas darbas namų tvarkytojoms (-ams) Anglijoje, be jokių
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083.
www.superdarbas.com

jeigu jame tik vienas
žodis ir telefono numeris,
antradienio „Anykštoje“
kainuos tik 5 eurai, šeštadienio – 6 eurai.
Skelbimai priimami
„Anykštos“ redakcijoje Vilniaus g.29, Anykščiai.
Tel. (8-686) 33036.

Mūsų laikraštyje galite pasveikinti savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami

„Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

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.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58,
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Daiva Goštautaitė, tel. (8-673) 11320,
Austėja Šmigelskaitė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
„Anykšta“ išeina
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
antradieniais,
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.
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.
Kaina 1,00 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 2500 egz.					
Užs. Nr. 403
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

2019 m. gegužės 28 d.

IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Justas, Jogirdas, Rima,
Augustinas.
gegužės 29 d.

Operacija sėkminga –
Kurkliai ir Anykščiai išvaduoti

Teodozija, Algedas, Erdvilė,
Magdalena, Magdė.
gegužės 30 d.
Ferdinandas, Joana, Žaneta,
Vyliaudas, Jomilė, Žana.
gegužės 31 d.
Petronėlė, Gintautas, Rimvilė,
Angelė, Petrė, Nojus.

mėnulis
gegužės 28 - 31 d. - delčia

anekdotas

Susijaudinusi motina skambina
gydytojui:
- Pone daktare, ką daryti, mano
sūnus prisivalgė cemento.
- Tik neduokite gerti.
***
Vyras dalijasi su žmona svajonėmis:
- Žinai, norėčiau nukeliauti kažkur, kur dar nebuvau... Ir padaryti
kažką, ko nesu daręs...
Žmona:
- Gerai, eik į virtuvę ir išplauk
indus!
***
Kalbasi dvi draugės:
- Žinai, gavau labai brangių ir
gerų vaistų.
- Nuo ko jie?
- Tiksliai nežinau, bet sako, kad
labai padeda.
***
Ryte prie kompiuterio sėdi labai
liūdnas programuotojas.
Jo klausia:
-Ko toks liūdnas?
Tas atsako:
- Vakar alų gėrėm ir pramogavom
- slaptažodžius kaitaliojom...
***
Vaikinas prikepė prie kompiuterio ir niekaip negali atsitraukti.
Tėvai pasikvietė psichologą. Šis,
pasikalbėjęs su ligoniu, aiškina:
- Teks gydyti.
- Kaip?
- Cigaretėmis, alumi, merginomis...
***
- Tau net neįdomu, kodėl aš verkiu? - priekaištauja žmona vyrui. Nori, pasakysiu?
- Ne, ne, ne, neturiu tiek pinigų!

oras
+21

Prie Antano Baranausko paminklo savanorių kuopą pasitiko Anykščių meras Sigutis Obelevičius bei anų laikų Anykščių vaduotojo Kazio Ladigos anūkas, prof. Tomas Ladiga.
(Atkelta iš 1psl.)
Po poros parų pratybų lauke,
tiesiai iš jų, nė namų pusėn neužsukę, savanoriai vidurdienį atžygiavo prie Anykščių bažnyčios.
Čia buvo miestelėnų sutikti ir
pagarbiai pasveikinti, pavaišinti
– kaip ir prieš šimtmetį Anykščiuose, toje pačioje vietoje, buvę
sutikti išlaisvinimą nešę Lietuvos
kariuomenės kariai.
Prie Antano Baranausko paminklo savanorių kuopą pasitiko ne tik
Anykščių meras Sigutis Obelevičius su padėkomis, bet ir anų laikų
Anykščių vaduotojo K. Ladigos
anūkas, prof. Tomas Ladiga, pasidžiaugęs naujosios kartos savanorių ištverme, patriotine dvasia ir
pasirengimu bet kada, iškilus reikalui, savo Tėvynę apginti. Tarytumei padėkos odės čia skambėjo
Anykščių vyrų vokalinio ansamblio „Varius“, Rimvydo Griauzdės
suburto, dainos ir giesmės.
Kurklių krašte penktadienį,
gegužės 24-ąją, iškilmės prasidėjo Didžiakaimyje, prie Pilkų
giminės pastatyto paminklo Lietuvos Nepriklausomybės kovoms
atminti. Atgimstančioje Lietuvoje, privačioje sodyboje, pastatytas iškilus akmenų mūro monumentas su geležiniu kryžiumi,
pirmiausia skirtas 1920-aisiais
žuvusiam Vyties Kryžiaus kavalieriui Povilui Pilkai atminti, vis
labiau primena svarbiausią viso
Kurklių krašto patriotinį simbolį.
Šį pavasarį jį papuošė dvi
akmeninės lentos su įrašytomis
Kurklių krašto didvyrių pavardėmis – 50 kurkliečių - Lietuvos

sprintas

Sunkioji atletika. Anykštėnė
Gintarė Bražaitė tapo Klaipėdoje
vykusių Lietuvos sunkiosios atletikos pirmenybių moterų varžybų absoliučia nugalėtoja. Svorio
kategorijoje iki 71 kg. kovojanti
G.Bražaitė išrovė 92 kg, išstūmė
-108 kg štangą, dvikovėje surinko 200 kg. Komandinėje įskaitoje tarp prizininkų visgi pateko ir
Anykščių vyrų rinktinė, užėmusi
trečiąją vietą.
Imtynės. Šeštadienį Anykščiuo-

kariuomenės savanorių - ir 13
Vyčio Kryžiaus kavalierių, aukščiausiu koviniu valstybės apdovanojimu įvertintų Nepriklausomybės kovų dalyvių. Beje, tokiu
gausiu ordininkų būriu nė vienas
kitas Anykščių krašto istorinis
valsčius negalėtų pasigirti –
kone kas antras laisvės gynėjas
anykštėnas, Vyčio Kryžių gavęs,
buvo kilęs būtent nuo Kurklių.
Prieš šimtą metų Lietuvą apgynusių ir mums ją laisvą palikusių savanorių atminimo lentas
palaimino Kavarsko, Kurklių ir
Užunvėžių parapijų klebonas

Didžiakaimyje, Pilkų giminės pastatytas paminklas žuvusiam Vyčio
Kryžiaus kavalieriui Povilui Pilkai atminti. Ant paminklo šį pavasarį pritvirtinta lenta su 50 kurkliečių - savanorių pavardėmis.
Nerijus Vyšniauskas, prie šio
paminklo aidėjo trys pagarbos
salvės – anykštėnų savanorių
saliutas šimtametės atminties
garbei.
Vėliau, kai iškilmių dalyviai
susibūrė Kurklių Stepono Kairio
pagrindinės mokyklos salėje į istorinę konferenciją, iš šio krašto
kilęs mokslininkas, istorikas dr.
Norbertas Černiauskas šalia įvykių apžvalgos prasitarė: trūksta
tik dar vieno atminimo ženklo
Didžiakaimio memoriale – ir jis
taptų itin reikšmingu šio krašto
istorijos paminklu. Tai galėtų

būti koks nors Kurklių operacijos, vykusios čia 1919 m. gegužę, atminimo simbolis – juk būtent čia, ties Didžiakaimiu, prieš
šimtą metų ir prasidėjo Aukštaitijos laisvės pavasaris.
Ano atmintino laisvės kovų
pavasario dvasią Kurkliuose po
šimto metų paliudijo dainos,
kurias drauge užtraukė abu karininko Kazio Ladigos anūkai Tomas ir Linas Ladigos. Regis,
jos, tos dainos, buvo tos pačios,
kurias prieš šimtą metų šiuose
kraštuose dainavo ir jų senelio
vedami Lietuvos kariai.

Improvizuotos karių vaišės priminė tuos laikus, kai anykštėnės su vaišėmis sutiko generolo K. Ladigos kuopą.		
						
Autoriaus nuotr.
se vyko tarptautinis graikų-romėnų imtynių turnyras ,,Anykščiai
2019“. Šiemet dėl aukso medalių
kovojo apie 200 sportininkų iš
šešių šalių - Lietuvos, Ukrainos,
Baltarusijos, Izraelio, Norvegijos ir Latvijos. Sėkmingiausiai
Anykščių KKSC sportininkų
gretose pasirodė Nojus Pupkis,
Mangirdas Braždžiūnas ir Kipras
Gvozdas, kurie pasipuošė sidabro
medaliais. ,,Užsienio komandos
turnyro organizavimą įvertino
labai gerai, sakyčiau, turėdami

tokias finansines galimybes mes
šiemet surengėme patį geriausią
turnyrą visoje Lietuvoje. Itin patenkinti buvo, pavyzdžiui, norvegai, pažadėję kitąmet atvykti su
žymiai gausesne sportininkų delegacija. Sekmadienį jaunieji imtynininkai dviračiais važiavo iki
Lajų tako, taip pat buvo surengtos draugiškos futbolo rungtynės
- lietuviai žaidė prieš pasaulio
rinktinę“, - kalbėjo vienas turnyro
organizatorių, Anykščių KKSC
treneris Renatas Puikis.

Krepšinis. Baigiantis mokslo
metams ir krepšinio sezonui, jaunosios Anykščių KKSC krepšininkės dalyvavo Kėdainių arenoje
surengtame keturių komandų turnyre ,,Pasitikime vasarą“. Anykštėnės nugalėjo Molėtų SC (52:38)
bei Kėdainių SC (58:53) ekipas,
bet 45:48 pralaimėjo Ukmergės
komandai. AKKSC komanda
buvo apdovanota taure ir medaliais, o geriausios žaidėjos Smiltė
Drevinskaitė ir Ginta Parachonkaitė - asmeniniais prizais.

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti
yra pigiau, negu pirkti!
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
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