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Ar tikėtinas
apiterapinis
sanatorinis
gydymas
Anykščiuose?

2 psl.
šiupinys
KONCERTAS. Birželio 7 d. 18

val. Koplyčioje - Pasaulio anykštėnų kūrybos centre akustinis ,,Baltų
varnų" koncertas. Bilieto kaina 8
eurai, pensininkams, moksleiviams
ir studentams - 6 eurai.

Ir aukštesnis
teismas
konstatavo:
atleidimas iš
darbo - teisėtas

Anykštėnai džiaugiasi, kad atsirado Vyrai,
meška
Sigitas KINDERIS, buvęs besikaunantys
Anykščių urėdas:
su ,,raudonuoju
,,Skaičiau apie meškų irštvą
gaidžiu“
prie Vilniaus“

3 psl.

Žirgelio šventėje taurę
laimėjo ir Meras

pedė, Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos narė Stasė Danilavičienė. Mokytojai ėjo 77-ieji
metai. Su vyru, garsiu mokytoju,
vadovėlių autoriumi Juozu Danilavičiumi ji užaugino sūnų ir keturias
dukras.

Vegetarai. Iki birželio 3-iosios vilkai nenuskriaudė nė vieno
Anykščių rajono ūkininko. Arba
vilkai tapo vegetarais, arba patys iš
Anykščių miškų pasitraukė, sužinoję, kad rajone jau yra meškų.
Darbas. Balandžio viduryje
įspėjimą apie atleidimą iš darbo
gavęs Alfrydas Savickas tebedirba
UAB Anykščių komunalinis ūkis.
Jis apie atleidimą iš darbo įspėtas
prieš tris mėnesius ir dirbs iki liepos vidurio. Kartu su juo įspėjimą
dėl atleidimo gavusi Aušra Gervinskienė jau pasitraukė iš komunalinio ūkio. Ji apie atleidimą buvo
įspėta prieš mėnesį.
Gegužės 30 dieną
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros ir
edukacijos skyriuje skaitymo akcijoje „Tėčiai skaito vaikams“ mokiniams skaitė du tėčiai – Anykščių
rajono meras Sigutis Obelevičius ir
Anykščių menų centro direktorius
Tomas Tuskenis.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Birželio 1 dieną, šeštadienį,
Niūronyse šurmuliavo tradicinė ,,Bėk bėk, žirgeli“ šventė.
Pirmą kartą žirgų konkūro
varžybos vyko atnaujintame hipodrome, kuris dengtas minkšta danga. Žirgelio šventėje pasirodė ir karo rekonstrukcijos
klubo ,,Grenadierius“ aktoriai,
kurie demonstravo ginkluotę,
prieškario Lietuvos kariuomenės uniformas bei rodė savo
jojimo meistriškumą, kardu
kapodami ant kuolų sudėtas
daržoves.

Netektis. Mirė pedagogė, logo-

Skaitė.

5 psl.

3 psl.

,,Grenadieriaus“ klubo artistai
jau yra surengę 197 pasirodymus
ir mūšių rekonstrukcijas, klubas
yra dalyvavęs televizijos ir kino
projektuose.

5 psl.

Anykštėnė Augustė Baužaitė su žirgu Menson laimėjo vaikų iki 14 metų konkūro varžybas.

Pasikeitė specialiųjų poreikių nustatymo tvarka
„Įsigaliojusi tvarka yra paprastesnė pensinio amžiaus žmonėms,
kuriems yra nustatomi specialieji slaugos ar pagalbos (priežiūros) poreikiai, dabar užtenka kreiptis tik į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT)
– ši institucija nustato specialiuosius poreikius ir jų lygį bei išduoda
neįgaliojo pažymėjimą,“ – sakė Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Ieva Gražytė.

Švaru. Visų Anykščių rajone
stebimų maudyklų: Šventosios upė
prie Dainuvos slėnio, Šventosios
upė prie Šeimyniškėlių g., Rubikių
ežere prie Kriokšlio k., Nevėžos
ežere prie Palionių k., Alaušo ežere
(Svėdasų sen.), Viešinto ežere (Viešintų sen.), - vanduo yra švarus ir
atitinka nustatytus reikalavimus.
Informuojama, kad mėginių ėmimo metu, 2019 m. gegužės 22 d.,
stebimų maudyklų vandens temperatūra buvo 17-18 °C.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Ieva Gražytė teigė, kad naujoji tvarka bus
paprastesnė pensinio amžiaus žmonėms.

Pasak vedėjos, anksčiau žmonėms reikėdavo kreiptis į 2 institucijas: į NDNT, kad ši nustatytų specialiuosius poreikius, ir į
Savivaldybę, kad būtų nustatytas
specialiųjų poreikių lygis.
Specialieji poreikiai nustatomi
asmeniui atvykus į NDNT teritorinį skyrių: anykštėnams artimiausi skyriai yra arba Utenoje,
arba Panevėžyje.
NDNT nustato kelias diagnozes. Pirmojo lygio slaugos
poreikis nustatomas asmeniui,
kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutri-

kimo išsivysto negalia, visiškai
apribojanti jo savarankiškumą,
galimybes orientuotis, judėti, ir
kuriam reikalinga nuolatinė 8 valandų per parą ar ilgesnės trukmės
slauga.
Antrojo lygio slaugos poreikis yra nustatomas tada, kai dėl
pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, žymiai apribojanti
jo savarankiškumą, galimybes
orientuotis, judėti, ir kuriam reikalinga nuolatinė 6–7 valandų
per parą slauga.

4 psl.

KONKREČIAI

2019 m. birželio 4 d.

Citatas iš Vaižganto kūrybinio palikimo
rinko gausus būrys talkininkų
Vytautas BAGDONAS
Anykščių A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus šiemet – Vaižganto metais – pasiryžo parengti ir
išleisti žymiojo lietuvių literatūros klasiko, publicisto, visuomenės
veikėjo, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto kūrybinio palikimo
citatų rinkinį „Vaižgantas apie...“.
Šio unikalaus projekto vadovas,
muziejaus kuratorius, žurnalistas
Tautvydas Kontrimavičius subūrė
savanorių grupę, kuri peržiūrėjo visus 24 naujausių Vaižganto
„Raštų“ tomus, išleistus Lietuvių
literatūros ir tautosakos instituto,
taip pat atskira knyga išspausdintus „Vaižganto laiškus Klimams“.
Tokiu būdu arti trijų dešimčių talkininkų iš Juozo Tumo-Vaižganto
grožinės literatūros kūrinių, publicistikos rašinių, literatūros kritikos
publikacijų, laiškų, pamokslų bei
kitokio kūrybinio palikimo išrinko
citatas, kurios tilpo į 125 kompiuterio puslapius.

Citatų knygoje, kuri jau rengiama spaudai ir turėtų pasirodyti dar
prieš rugsėjo mėnesį planuojamą
iškilmingai paminėti Juozo TumoVaižganto 150-ąjį gimtadienį, visa
savanorių surinkta, susisteminta
medžiaga netilps. Iš kelių šimtų ir
net tūkstančių citatų bus atrinkta
tik jų dalis. Tačiau dabar kiekvienas šiam projektui talkinęs savanoris iš anykštėnų muziejininkų gavo
elektroniniu paštu dovaną – visas
į vieną vietą surinktas Vaižganto
citatas, kurias be didelių pastangų,
paieškų, knygų vartymo, prireikus
dabar bus galima rasti sudėtas vienoje vietoje, viename bendrame

rinkinyje.
Kaip ir pridera, aktyviai į šį
projektą įsijungė Vaižganto gimtojo Svėdasų krašto pedagogės
– Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytojos Joana
Gutmanienė, Regina Žvirblienė,
Rimutė Kniežienė ir A. Baranausko pagrindinės mokyklos
mokytojai - Dangira Nefienė,
Asta Striogienė, Rimutė Šerepkienė, Skirmantė Banienė bei bibliotekininkė Gitana Karvelienė.
Taip pat - anykštėnas, Vytauto
Didžiojo universiteto Švietimo
akademijos lektorius dr. Mindaugas Nefas, Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinio muziejaus darbuotoja Rasa Bražėnaitė. Vaižganto
citatų rinkėjų sąraše ir Rokiškio,
Mažeikių, Radviliškio, Vilniaus,
Kretingos, Šėtos, Palangos mokyklų mokytojai.

Vaižgantas gyvenime buvo
labai unikali, daugybėje
veiklos sričių besireiškusi
įvairiapusiška
asmenybė.
Todėl ir citatas iš gausaus
kūrybinio palikimo galima
pritaikyti bet kokiems gyvenimiškiems atvejams, bet
kokiems žmonių poelgiams,
darbams, veiksmams, charakterio bruožams apibūdinti.

Yra darbų ir su labai gerais atlyginimais
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Anykščių skyrius skelbia, kad birželio 3 d. mūsų rajone yra 51 laisva darbo vieta, o bedarbių registruota 2 500.
Bent kelios darbo vietos siūlomos Anykščiuose ir rajone esančiose maitinimo įstaigose. Neseniai
Skiemonyse duris atvėrusi kavinė
„Šaulių namai“ ieško virėjo, atlyginimas nenurodamas. Taip pat
MB „Anykščių dvaras“ siūlo darbą konditeriui ir ruošiasi mokėti
557 Eur (neatskaičius mokesčių).

Nemažą atlyginimą virėjui – 1 300
Eur (neatskaičius mokesčių) siūlo
Niūronyse veikianti II „Laimos pasagėlė“. Gastrobaras „Perino“ taip
pat ieško virėjo.
Metalo apdirbimo įmonė „Adovis“ taip siūlo bent kelias darbo pozicijas su „normaliais“ atlyginimais:
pavyzdžiui, technologui siūlo 1 500

Eur atlyginimą, metalo apdirbimo
staklininkui – 1 300 Eur, šaltkalviui – 800 Eur, gamybos meistrui
– 1 500 Eur, elektrikui – įrengimų
remontininkui – 1 100 Eur.
Anykščiuose reikalingas ir fotografas, kuriam siūlomas 780 Eur
atlyginimas. Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras ieško
psichologo, galinčio dirbti ketvirčiu
etato. Už tai siūloma 282 Eur. Šeimos gydytojo ieško ir Anykščių Pirminės sveikatos priežiūros centras.
Vienas didžiausių rajono darbdavių
- Anykščių ligoninė - įdarbintų šių

sričių gydytojus: radiologą, urologą, kardiologą, kraujagyslių chirurgą, vidaus ligų gydytoją.
Tarp ieškančių darbo yra ir labai
įdomių „ieškotojų“. Pavyzdžiui,
Užimtumo tarnybos internetiniame puslapyje darbo ieško ir anglakalbiai - už 1 600 Eur per mėnesį
pasiryžęs dirbti administracijos direktorius.
Vasaros laikotarpiu prekybos
centrai, maitinimo įstaigos įdarbina
ir moksleivius bei studentus.

- ANYKŠTA

Pasikeitė pieno transportavimo tvarka
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) skelbia,
kad nuo birželio 1 d. keičiasi pieno transportavimo iki pieno supirkimo punkto tvarka.
Pieno transportavimo iki pieno
supirkimo punkto tvarka nustato reikalavimus pieno supirkėjų
teikiamai paslaugai – žalio pieno
transportavimui iki pieno supirkimo punkto.
Tokia paslauga naudojasi nedideli, kelias melžiamas karves
laikantys pieno ūkiai, kurie patys
neturi galimybės transportuoti.
Pagrindinis smulkiųjų pieno

gamintojų laukiantis pakeitimas apibrėžtas pieno paėmimo iš pieno ūkio (pakrovimo į transporto
priemonę) ir pristatymo į pieno
supirkimo punktą laikas. Nustatytas laiko limitas - 1 val. 30 min,
per kurį pienas iš pieno ūkio turi
būti pristatomas į paskirties vietą
- pieno supirkimo punktą.
Pieno supirkėjas galės pasirinkti
transportui taikomą reikalavimą:

atstumo (ne toliau kaip 15 km)
arba laiko (ne ilgiau kaip 1 val. 30
min) intervalą. Pieno paėmimo ir
pristatymo laikas turės būti nurodytas pieno supirkėjų ir pieno gamintojų susitarime.
„Pieno sektorius, jo struktūra
keičiasi, atsiranda naujų poreikių,
todėl su Žemės ūkio ministerija,
Pieno taryba ir kitais socialiniais
partneriais peržiūrėjome ir suderinome atitinkamus pakeitimus.
Manau, kad aiškesnės pieno transportavimo iki pieno supirkimo
punkto sąlygos padės užtikrinti, kad superkamas žalias pienas

atitiktų nustatytus kokybės reikalavimus. Naujasis teisės aktas
turėtų palengvinti pieno ūkių ir
pieno supirkimo punktų, teikiančių pieno transportavimo paslaugą, tarpusavio susitarimus. Be to,
leis ūkininkui tiksliai žinoti, kada
pienas bus pristatytas į pieno supirkimo punktą“, – sako VMVT
direktorius Darius Remeika.
VMVT duomenimis, šalyje iš
viso registruoti 358 pieno supirkimo punktai, kurie pieno transportavimo paslaugą teikia beveik
5 tūkst. mažųjų pieno ūkių.

Pranešimas spaudai

Ar tikėtinas apiterapinis sanatorinis gydymas Anykščiuose?
Kaip ir kiekvienais metais,
prasidėjus bitininkystės sezonui, aktyvios tampa ne tik
bitės, bet ir jų šeimininkai.
Šiemet Anykščių bitininkų
draugija atliko draugijos narių (senjorų) amžiaus analizę.
Anykščių bitininkų draugija
yra subūrusi 250 narių. 78iems iš jų yra daugiau kaip
80 metų, jie gana aktyviai prižiūri bičių ūkį, atlieka visus
bitininkystės darbus. 28-iems
bitininkams yra jau per 90
metų, tačiau jie dar bitininkauja arba padeda bitininkauti savo atžaloms.
Draugijos valdyba išana-

lizavo šias bitininkų ilgaamžiškumo priežastis. Prieita
prie išvados, kad didelę įtaką
ilgaamžiškumui turi ne tik bičių produktų vartojimas, bet
ir pats bitininkystės procesas, sąveikaujant su bitėmis.
Dauguma ilgaamžių bitininkų
vartoja visus bičių produktus:
medų, propolį, žiedadulkes,
duonelę, bičių pienelį, bičių
nuodus ir vašką. Tačiau sąveikaujant su bitėmis taip pat didelės įtakos turi ir bičių skleidžiami biolaukai.
Anykščių bitininkų draugijos nariai aktyviai bendradarbiauja su Kauno moksli-

ninkais apiterapeutais, kurie
konsultuoja, kaip tinkamai
vartoti bičių produktus, kad
jie teiktų visokeriopą naudą
žmogaus organizmui. Daug
vertingų patarimų taip pat
teikia UAB „Medicata Filia“
specialistai.
Ilgaamžių anykštėnų kartai įtakos turėjo Anykščiuose
veikusi „Šilelio“ sanatorija.
Daugelis senjorų nurodė, kad
ne sykį ilsėjosi ir gydėsi šioje
sanatorijoje, kadangi ji buvo
prieinama ir įperkama kiekvienam norinčiam. Uždarius
šią sanatoriją, padaryta didelė
skriauda ne tik anykštėnams,

bet ir miesto svečiams. Šios
sanatorijos uždarymas prilygintinas nusikaltimui.
Visų
kraštiečių
vardu
Anykščių bitininkų draugija
kreipiasi į įvairias institucijas
dėl panašaus pobūdžio sanatorijos atkūrimo ir siūlo šios
sanatorijos veiklą susieti su
apiterapijos gydymu.
Anykščių bitininkų draugijos pirmininkas
Albertas ŽARSKUS

spektras
Sprendimas. Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų
sąjunga (LLRA-KŠS) penktadienį
žada priimti sprendimą, ar derėsis
dėl prisidėjimo prie valdančiosios
koalicijos. „Penktadienį vyks mūsų
tarybos posėdis ir penktadienį vakare gali būti priimtas sprendimas,
ar mes pradedame derybas“, – per
spaudos konferenciją Seime pirmadienį sakė LLRA-KŠS pirmininkas
Valdemaras Tomaševskis. Jis teigė
dar neturintis savo asmeninės pozicijos, ar partijai reikėtų dalyvauti
koalicijoje.
Nuomonė. Seimo pirmininkas
„valstietis“ Viktoras Pranckietis
mano, kad jam partijos vadovo
Ramūno Karbauskio žadama nepasitikėjimo procedūra išsikvėps
ir tikriausiai nė nebus surengta.
„Taip atrodo, kad situacija įgyja
lengvesnį pobūdį ir turbūt jau šią
savaitę ta situacija pasibaigs“, –
sakė V. Pranckietis. Perklaustas,
kuo ta situacija baigsis, Seimo pirmininkas pridūrė: „Išsisems“. „Aš
labai daug palaikymo sulaukiau ir
iš partijos narių, ir šiaip iš žmonių,
pasakymų, kad jūs neturite leisti
vykti tokiems veiksmams, mes turime užtikrinti stabilumą“, – sakė
V. Pranckietis ir kartojo savo valia
nesitrauksiantis.
Analizė. Savivaldybėse socialinės globos srityje dirba asmenys,
susiję su privačiomis globos įstaigomis, tai kelia korupcijos riziką,
pirmadienį skelbia Specialiųjų
tyrimų tarnyba (STT). STT pareigūnai atliko korupcijos rizikos
analizę Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai pavaldžiuose
Socialinių paslaugų priežiūros bei
Neįgaliųjų reikalų departamentuose, tiriant socialinės globos veiklos
licencijavimo ir kontrolės sritis bei
siuntimų asmenims apsigyventi
valstybės socialinės globos namuose išdavimą.
Nutraukta. Viešųjų pirkimų
tarnyba (VPT) nurodė Vyriausybei
nutraukti visuomenės informavimo
kampanijos paslaugų pirkimą už
beveik milijoną eurų. Vyriausybės
kanceliarija vasarį buvo paskelbusi dviejų dalių pirkimą įgyvendinti
kibernetinį ir informacinį atsparumą stiprinančią kampaniją nacionalinėje ir regioninėje žiniasklaidoje. Planuota pirkimo vertė siekė
988 tūkst. eurų. Pirkimų tarnyba
konstatavo, kad tiekėjų vertinimo
kriterijai ir procesas pažeidė lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei
skaidrumo principus.
Korekcijos. Švietimo, mokslo
ir sporto ministras Algirdas Monkevičius sako, kad stojimo į meno
specialybes aukštosiose mokyklose
tvarka bus peržiūrima jau artimiausiu metu. Ministras reagavo į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
(LMTA) bei Vilniaus dailės akademijos raginimus atsisakyti šiemet
atsiradusių reikalavimų, kad skiriant valstybinį finansavimą meno
krypties studentams būtų vertinami ir pažymiai brandos atestate.
„Artimiausiu metu mes ketiname
peržiūrėti priėmimo tvarką, pirmiausia ten, kur yra menai, kur yra
tam tikri specifiniai reikalavimai,
labiau pasitikint pačiomis aukštosiomis mokyklomis. Mano galva,
sutartys su aukštosiomis mokyklomis bus tas instrumentas, kuris leis
labiau pasitikėti mokyklomis“, –
sakė A. Monkevičius.

SITUACIJA
IŠ
ARTI

spektras
Partija. Seimo narė Aušrinė
Armonaitė ir Vilniaus meras Remigijus Šimašius su bendražygiais
šeštadienį įsteigė naują liberalios
krypties Laisvės partiją. Partija
savo įstatuose žada skleisti liberalizmo politines idėjas, deklaruoja
pagarbos įvairovei ir ekonominei
iniciatyvai principus bei vakarietišką geopolitinę kryptį. Partijos
pirmininke pretenduojanti tapti trisdešimtmetė A. Armonaitė
suvažiavime kalbėjo, kad XXI amžius gali tapti Lietuvai naujų galimybių amžiumi.
Kaina. Seimo teisininkai sukritikavo Susisiekimo ministerijos
siūlymą uždrausti pavėžėjams kelionės metu keisti klientui iš anksto
mobiliojoje programėlėje nurodytą
kainą. „Įvertinus tai, kad kelionės
kaina priklauso ne tik nuo nuvažiuoto kilometražo, bet ir važiavimo trukmės bei iš anksto nenumatytų kitų aplinkybių, diskutuotina,
ar minėtas reikalavimas yra teisingas“, – nurodė Seimo Teisės departamentas.
Padės. Nykstančią meldinę nendrinukę globojantiems ūkininkams
bus padedama nušienauti laukus ir
susidariusią biomasę išvežti, pirmadienį praneša Baltijos aplinkos
forumas. Anot viešosios įstaigos
vadovo Žymanto Morkvėno, kasmet ūkininkai susidurdavo su problemomis dėl atidedamo šienavimo meldinės nendrinukės perėjimo
vietose. „Šienavimą atliks speciali
darbams šlapynėse skirta technika.
Taip pat šiemet jau galime ir priimti jų vėlai nušienautą ir pašarui
netinkamą biomasę į naujai pastatytą cechą Drevernoje. Šios dvi sąlygos turėtų pašalinti paskutinius
nepatogumus ūkininkams saugoti
paukščius“, – įstaigos pranešime
cituojamas Ž. Morkvėnas.
Vizitas. JAV prezidento Donaldo Trumpo lėktuvas „AirForce
One“ pirmadienį nusileido Stanstedo oro uoste šalia Londono,
Amerikos lyderiui pradedant savaitę truksiančią savaitę Europoje.
Per šią kelionę D. Trumpas dalyvaus tiek reprezentaciniuose, tiek
oficialiuose renginiuose: susitiks
su Didžiosios Britanijos karaliene
Elizabeth II, dalyvaus arbatėlėje
su sosto įpėdiniu princu Charlesu,
minės Sąjungininkų išsilaipinimo
Normandijoje 75-ąsias metines
abipus Lamanšo sąsiaurio, taip pat
pirmąkart kaip prezidentas apsilankys Airijoje ir pabuvos šioje šalyje
veikiančiame jam priklausančiame
golfo klube.
Partnerė. Europos Sąjunga lieka svarbiausia Rusijos partnerė,
pirmadienį pareiškė Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas
Dmitrijus Peskovas. Interviu televizijos RT laidai „SophieCo“ D.
Peskovas sakė, kad Kinija yra Rusijos labai artima partnerė, su kuria sėkmingai bendradarbiaujama.
„Kinija dar ne mūsų partnerė Nr.
1. Europos Sąjungos šalys ir toliau
mums Nr. 1, ir negaliu sutikti su sakančiais, kad Rusija gręžiasi į Rytus“, – pažymėjo prezidento atstovas. „Tikiuosi, kad Rusija niekada
neatsigręš į Rytus. Rusijos erelis
visada žiūri į dvi puses: į Rytus ir į
Vakarus. Tai Rusijos politikos – ir
diplomatinės, ir ekonominės – prigimtis“, – pridūrė jis.
mieste.
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Ir aukštesnis teismas konstatavo:
vidmantas.s@anyksta.lt
atleidimas iš darbo - teisėtas
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Panevėžio apygardos teismas atmetė buvusio UAB Anykščių
komunalinis ūkis laikinojo vadovo Jono Žukausko apeliacinį
skundą ir paliko galioti Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų
sprendimą. Anykščių teismo rūmai nusprendė, jog J.Žukausko
atleidimas iš darbo buvęs teisėtas.
UAB Anykščių komunalinis ūkis valdybos sprendimu,
J.Žukauskas iš pareigų atleistas
pernai liepos mėnesį. Jis įmonei
vadovavo tik kiek ilgiau nei pusmetį. Pagrindinis laikinojo vadovo iš darbo atleidimo motyvas
buvo blogėjantys įmonės finansiniai rezultatai.
J.Žukausko įsitikinimu, jis iš
darbo buvo atleistas nepagrįstai,
todėl kreipėsi į Utenos apylinkės
teismo Anykščių rūmus. Jis teismo prašė grąžinti jį į darbą, priteisti 5000 eurų neturtinės žalos
bei išmokėti atlyginimą už priverstinio nedarbo laiką, taip pat 5
proc. palūkanų.
Anykščių rūmai (bylą nagrinėjo teisėja Jolanta Gasparavičienė)
J.Žukausko ieškinį atmetė. Beje,
atsakovas šioje byloje buvo UAB
Anykščių komunalinis ūkis, nes
laikinasis vadovas iš darbo atleistas bendrovės valdybos sprendimu. Anykščių rajono savivaldybė
į teismą buvo pakviesta trečiuoju

komentarai

asmeniu
Buvęs
laikinasis
Anykščių komunalinio ūkio vadovas
J.Žukauskas, rašydamas apeliacinį skundą Panevėžio apygardos
teismui, pabrėžė, ,,kad pirmosios
instancijos teimas tendencingai ir
šališkai vertino pateiktus rašytinius įrodymus.“ Tačiau aukštesnės
instancijos teismas konstatavo, kad
Utenos apylinkės teismo Anykščių
rūmų priimtas sprendimas yra teisėtas, ir paliko jį galioti. Panevėžio
apygardos teismas nurodė, kad ,,atmetus apeliacinį skundą apelianto
patirtos byloje išlaidos neatlygintinos“. Panevėžio apygardos teisme
J.Žukausko apeliaciją nagrinėjo
teisėjų kolegija.
Priminsime, jog laikinuoju UAB
Anykščių komunalinis ūkis vadovu
buvusio Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
Audroniaus Gališankos grupiokas
J.Žukauskas buvo paskirtas be
konkurso, prieš tai iš darbo atleidus
ilgametį komunalininkų vadovą

Irena VAITKIENĖ, ,,Miško
festivalio“ Anykščiuose organizatorė:
- Mes, ,,Miško festivalio“ organizatoriai, džiaugiamės, kad meškos grįžta į mūsų miškus. Įdomu,
iš kur ji atklydo? Ar apsigyvens
Anykščių giriose, ar trauks kur
toliau? Smagi naujiena. Dabar
rengiame ,,Miško festivalio“, vyksiančio birželio 19-23 dienomis
Anykščiuose, programą. Šio festivalio devizas - ,,Visi nori išlikti“.
Nori gyventi ne tik žmonės, bet ir
paukščiai, vabaliukai, augalai. Mes
norime atkreipti dėmesį į nykstančias rūšis ir raginame tausoti aplinką. Festivalio metu archeologas,
profesorius Vykintas Vitkevičius
rengs žygį į Kavarską. Ką gi, eisime triukšmaudami, kad atbaidytume mešką. Nors mes, žmonės,
dažnai esame pavojingesni.

Kazį Šapoką. Bendrovės valdybos
pirmininkė, Anykščių savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja Audronė Savickienė, dar iki J.Žukausko
atleidimo iš darbo kalbėdama su
,,Anykšta“ neslėpė, kad laikinasis
UAB Anykščių komunalinis ūkis
vadovas, priimdamas sprendimus,
nesiskaito su bendrovės valdyba.
Po J.Žukausko atleidimo iš darbo kitu laikinuoju UAB Anykščių

komunalinis ūkis vadovu buvo paskirtas Linas Pravilionis, įmonei
vadovaujantis iki šiol.
Ir J.Žukauskas, ir L.Pravilionis,
ir paskutinis nuolatinis komunalininkų vadovas K.Šapoka skirtinguose sąrašuose kandidatavo į
Anykščių rajono tarybą 2019 metų
savivaldos rinkimuose. Iš šio trejeto vienintelis K.Šapoka, ėjęs
su ,,valstiečiais“, pelnė deputato
mandatą.

Anykštėnai džiaugiasi, kad atsirado meška

Gegužės 28 –osios naktį kavarskiečio medžiotojo Alvydo Eimonto kamera Dabužių miške nufilmavo mešką. Lepečkojė, kaip ir
dera gerai išauklėtam šiuolaikiniam žvėriui, apsilankė medžiotojų
įrengtoje žvėrių ,,valgykloje“.
Ar bijote meškų? Kaip elgtis jas sutikus? – teiravosi ,,Anykšta“.

Žmonės kartais
pavojingesni už
meškas

Buvęs UAB Anykščių komunalinis ūkis laikinasis vadovas Jonas Žukauskas prašė teismo grąžinti jį į darbą, priteisti 5000
eurų neturtinės žalos bei išmokėti atlyginimą už priverstinio nedarbo laiką bei 5 proc. palūkanų.

,,Skaičiau apie
meškų irštvą
prie Vilniaus“

Bitininkams
meška gali pridaryti rūpesčių

Albertas ŽARSKUS, Anykščių bitininkų draugijos pirmininkas:
Nė kiek. Meška žmonių draugas.
Vaikystėje man teko matyti po
kaimus vedžiojamas meškas. Buvo
tokie žmonės - meškininkai. Aš
buvau dar vaikas, kai turėjau progą matyti, kaip nuo meškininko
meška vaiko muses, atlieka įvairius triukus. Esu tikras, kad meška
- žmonių draugas. Ji mėgsta medų,
todėl reikia duoti saldumynų ir susidraugauti.
Žinoma, bitininkai gali turėti dėl
to rūpesčių, nes medžių drevėse
laukinių bičių beveik neliko. Todėl
meškos gali pasirodyti bitynuose ir
pašeimininkauti.
Lietuvoje senovėje buvo meškų,
todėl nieko baisaus, jie šis žvėris
vėl sugrįžo į mūsų miškus.

kanka. Nors nebeliko šernų, bet
yra daug stirnų, briedžių, o be to,
meškos labai mėgsta ir uogas. Jeigu mėlyniaudami ar brukniaudami
išvysite netoli tokią kaimynę, linkiu malonios pažinties (juokiasi).
Todėl patarimas – eidami į mišką, triukšmaukite ir šūkaukite.

Daugėja žvėrelių – daugėja
plėšrūnų

Sigitas KINDERIS, buvęs
Anykščių urėdas:
- Oi, man labai patinka meškutės.
Gera žinia, kad Lietuvoje atsiranda
meškų. Į mišką eiti dėl to nereikėtų
bijoti, nes sveikos, geros meškos
žmonių vengia, o jeigu lepečkoję
sutiktumėte, rekomenduoju pasieškoti aukšto medžio. Nuo meškos
pabėgti labai sudėtinga.
Per mano trisdešimties metų
darbo praktiką Anykščių miškuose buvo atvejis, gal prieš kokią
dešimtį metų, ,,Anykšta“ tuomet
apie tai taip pat rašė, kai Pavarių
girininkijoje buvo aptiktas meškos
pėdsakas. Bet nuotraukų tada neturėjome.
Deja, greičiausiai nufilmuotoji
meškutė tik praėjo pro Dabužių
girias. Jeigu tai jaunas patinėlis ar
patelė, instinktas juos vers ieškotis
sau poros, todėl Anykščių miškuose žvėris ilgiau neužsilaikys.
Nors esu skaitęs, kad neseniai
Vilniaus regione tarsi rasta meškų
irštva. Mokslininkai šio fakto nepatvirtino, tačiau jeigu irštva yra,
galima tikėtis, kad meškų Lietuvoje atsiras, nes maisto joms pa-

Raimondas BALSYS ūkininkas, Anykščių rajono Tarybos
narys:
-Niekaip nevertinu šios žinios.
Manau, smagi naujiena, ir tiek.
Esu girdėjęs, kad Estijoje meškų
yra daug, gal atsitiktinai užlydo ir
pas mus. Gamtoje daugėja smulkių
žvėrelių – kiškių, stirnų, todėl ir
stambiems plėšrūnams atsiranda
maisto.
O vilkų tai tikrai per daug ir jie
įsidrąsinę taip, kad ateina į sodybas ir puldinėja šunis. Juos globojančios organizacijos teigia, kad
Lietuvoje yra tik apie 200 vilkų,
bet vien kupiškėnai medžiotojai
savo medžioklės plotuose suskaičiuoja kelias dešimtis vilkų. Vilkai
- atsargūs žvėrys, lengvai jų nesuskaičiuosi.
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Pasikeitė specialiųjų poreikių
nustatymo tvarka
(Atkelta iš 1 psl.)
NDNT gali nustatyti ir pirmojo
lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį. Jis nustatomas
asmeniui, kuriam dėl pastovaus,
negrįžtamo organizmo funkcijų
sutrikimo išsivysto negalia, iš dalies apribojanti jo savarankiškumą
ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, ir kuriam reikalinga nuolatinė
4–5 valandų per parą kitų asmenų
teikiama pagalba.
Antrojo lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nusta-

tomas, kai asmeniui dėl pastovaus,
negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, nežymiai
apribojanti jo savarankiškumą ir
dalyvavimą visuomenės gyvenime, ir kuriam reikalinga nuolatinė,
ne ilgesnė negu 3 valandų per parą
atliekama priežiūra (pagalba).
NDNT taip pat nustato lengvojo
automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikį.
Ne visada žmogus gali atvykti
į NDNT teritorinį skyrių. Tokiais

atvejais, kai prognozuojamas asmens bazinis funkcionavimo lygmuo bus ne didesnis kaip 20 balų
ir dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo į NDNT atvykti negalės, jį NDNT darbuotojai apžiūrės
namuose, ligoninėje ar socialinės
globos įstaigoje, kurioje asmuo
gyvena. Specialieji poreikiai asmeniui nedalyvaujant galės būti
nustatyti tada, kai jie bus vertinami
pakartotinai ir iš pateiktų dokumentų nekils abejonių, kad prognozuojamas asmens bazinis funk-

cionavimo lygmuo yra 10 balų, jo
savarankiškumas nepakitęs ir dėl
organizmo funkcijų sutrikimo jis
negali atvykti į NDNT.
„NDNT teritorinis skyrius, senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims nustatęs specialiuosius poreikius, kartu priims
sprendimą ir dėl specialiųjų poreikių lygio ir išduos neįgaliojo
pažymėjimą.
Asmenims, kuriems iki senatvės
pensijos amžiaus sukakties dienos
buvo nustatytas darbingumo ly-

gis, NDNT nustatys neterminuotą
specialiųjų poreikių lygį. Jei tokio
asmens darbingumo lygis buvo
0–30 proc., jam bus nustatytas
didelių specialiųjų poreikių lygis, jei 35–55 proc. – vidutinių,“
– naująją tvarką komentavo Socialinės paramos skyriaus vedėja I.
Gražytė.
Beje, anksčiau nustatyti specialieji poreikiai galios iki nustatyto
termino – iš naujo jų nustatinėti
nereikia.

-ANYKŠTA

Karštas garas, vantos kvapas naujai...

Ištikimi Svėdasų pirties lankytojai Zenonas ir Vytautas, mėgę ir
senąjį interjerą, naujovėmis taip pat labai patenkinti.
					

Autoriaus nuotr.

Svarstoma Seimo rinkimus surengti 2020 metų pavasarį, likus
pusmečiui iki kadencijos pabaigos. Konstitucijos 57 straipsnis numato, kad „eiliniai Seimo rinkimai rengiami Seimo narių įgaliojimų pabaigos metais spalio mėnesio antrą sekmadienį“. Būtent šį
straipsnį reiktų keisti arba balsavimu Seime, arba referendumu.
Jei dėl šio straipsnio pakeitimo būtų balsuojama Seime, tam turėtų pritarti mažiausiai 94 Seimo nariai iš 141. Jei būtų rengiamas
referendumas, reiktų surinkti mažiausiai 300 tūkst. pritarimo
balsų. Ar tikėtina, kad net 94 Seimo nariai savo noru gali atsisakyti parlamentaro mandato anksčiau laiko?

Algis: „Pirmalaikiai Seimo rinkimai būtų naudingi konservatoriams ir socialdemokratams. Valstiečiai bent tiek skaičiuoti moka,
todėl Seimas Seimo paleidimui
jokiu būdu nepritars“.
Prezidentas: „Prezidentas, jeigu
yra rimtas vyras, Seimą paleis!“
Manau: „Seimas kaip niekad
dirba gerai. Nereikia kelt sumaišties, visus šunis kabinant ant Karbauskio“.

jas, todėl ir bandau vertinti.
Šiek tiek atnaujinta katilinė, o
persirengimo ir prausimosi patalpos pasikeitė neatpažįstamai. Naujomis pilkšvomis, žalsvomis plytelėmis išklijuotos sienos, nauja
ir grindų danga. Beje, ji šiek tiek
slidoka, pirmą kartą žengdamas
per slenkstį į prausyklą vos neišsitiesiau. Reikia būti atsargesniam,
pasak piratiško posakio - kas įspėtas, tas apsaugotas. Naujos, metalinės, su rakinamomis durimis spintutės drabužiams, naujoviški dušai,
nauja garinės krosnies akmenų
krūsnis, šviesūs, kvapiu medžiu
dvelkiantys garinės laiptai, naujas
ir samtelis vandeniui užpilti. Atsirado ir tualetas, tad panorusiam
nusilengvinti nebereikės žvarboje
bėgti į lauką.
Abu šeštadienius prausėsi bene
po keturiasdešimt piliečių, patenkinti, tačiau priekabesni vis dar negali priprasti prie naujų spintučių,
naujų grindų. Nelengva įprasti ir
prie ryškios šviesos – juk, kaip so-

diečiai, esame įpratę maudytis jaukioje prieblandoje. Tačiau palengva visos naujovės ,,apsišlifuos“ ir
viskas bus puiku.
Džiugina, kad po ilgokai užtrukusio remonto lankytojų nesumažėjo, jų kas šeštadienį nusiprausia
apie keturias dešimtis, o kaina pasiliko stabili - suaugęs asmuo moka
3 eurus 30 centų, didelė dalis naudojasi socialinėmos lengvatomis,
prausiasi perpus pigiau ar visai be
mokesčio, tik pateikę taloną.
Vertėtų užsukti į mūsų pirtį,
įvertinti garą ir anykštėnams bei
rajono ir aplinkinių seniūnijų gyventojams.  
L. Pravilionis išsitarė, kad norėtųsi atnaujinti ir pirties pastato
išorę, mat vietomis`rausvų plytų
sienos suskilusios, varganai atrodo
ir stogas. Norėtųsi įrengti terasą,
kad lankytojai galėtų pasėdėti, pasižvalgyti į šalia banguojantį Alaušo ežerą. Būtų galima įrengti ir patogią maudymvietę, gal net lieptas
galėtų atsirasti.

Ar gali Seimas pats save pasileisti?

savaitgalio diskusija

Tai: „Visos tos kalbos tik žaidimai. Niekas nepasileis. Atėjus reikalui iki Seimo paleidimo, staiga
visos partijos rastų bendrą kalbą.
Jei ne partijos - tai absoliuti dauguma Seimo narių. Netikiu, kad nors
vienas iš jų dirba ne sau, o Lietuvai. Tik gražiai kalba“.

Beveik penkis mėnesius užsitęsęs Svėdasų viešosios pirties
remontas užbaigtas ir atnaujinta
švaros bei sveikatingumo įstaiga
svėdasiškiams ir tolimesnių vietovių kvapnaus garo mylėtojams duris atvėrė balandžio viduryje, Verbų šventės išvakarėse. Tradiciškai
ji veikia kas antrą šeštadienį: iki
ankstyvo popiečio prausiasi moterys, o pavakarys skirtas vyrams.
Naujoje pirtyje praustis miela, nors
daug kas pasigenda įprastų dalykų
- prie naujovių priprasti reikia laiko.
Pasak laikinojo įmonės ,,Anykščių komunalinis ūkis“ vadovo Lino
Pravilionio, Svėdasų pirtį atnaujinti reikėjo jau anksčiau, dėl įvairių
trukdžių darbai užtruko, visas projektas kaštavo apie 22 tūkstančius
eurų iš kurių 20 tūkstančių skyrė
Savivaldybė, o du pridėjo pati įmonė. Kaip pavyko, koks renovacijos
poveikis, geriausiai įvertins pirties
lankytojai...
Aš taip pat šios pirties lankyto-

Raimondas GUOBIS

Taigi atsakymas Manau:
„Labai gerai toliau Lietuvos valstybę per visokias reformas plėšia. Žinoma, juk valstybę plėšia,
tai kam rūpi, nes nėra supratimo,
kad skurdi valstybė, tai skurdas ir
žmonėms. O tik atėję priėmė darbdaviams naudingą Darbo kodeksą,
padidino pensinį amžių, apsaugojo
turtinguosius, įvesdami didesnes
Sodros lubas“.
Taigi: „Koks tikslas Seimą paleisti, lyg kitas bus geresnis. Nebus
geresnis, todėl ir nėra jokio tikslo
Seimo rinkimus rengti anksčiau
nei numatyta. Todėl kam tos išlaidos nereikalingiems rinkimams.
300 tūkst. parašų referendumui galėtų surinkti tik didžiosios
partijos, nes jos turi valdžią, o ji
suteikia galimybę paimti pinigus
iš valstybės biudžeto referendu-

mo viešinimui, taip pat valdžios
rankose yra masinės informacijos
priemonės, per kurias viešinamas
referendumas. Be to, žmonės klauso tik valdžios, valdžia pasakys ir
pasirašys. Jeigu prašytų pasirašyti
koks nors nežinomas žmogus, tai
vargiai rašytųsi, nes žmonės yra
avys, jiems reikia žinomo piemens
raginimų, tokios pat avies, kaip jie
patys, jie negirdi ir neklauso. Partijos turi pinigų, vienas iš finansavimo šaltinių yra pinigai iš valstybės biudžeto, todėl turi apmokamų
žmonių aparatų, kurie gali dirbti
parašų rinkimo organizacinį darbą. 300 tūkst. parašų skaičių gali
surinkti tik valdžios referendumas.
Tokį parašų skaičių labai sunkiai
įmanoma surinkti piliečių inicijuotam referendumui, reikia didžiulių
pastangų ir savo lėšų, piliečiams
norint surengti referendumą. Bet
ir tai, net jeigu piliečiai ir surinktų
parašus, tai po 2014 m. antikonstitucinio Konstitucinio Teismo nutarimo Seimas labai lengvai gali
piliečiams spjauti į veidus ir neskelbti referendumo, jeigu valdžiai
jis bus netinkamas. Tai yra nedemokratinėje valstybėje iniciatyvos
eina tik iš viršaus, iš apačios iniciatyvos yra neįmanomos“.
Hipo atsakymas Taigi: „Labai
gerai, kad referendumų negali or-

ganizuoti kas nori. Organizavo
neraštingi kaimiečiai referendumą
dėl žemės pardavimo užsieniečiams, didesnio absurdo susigalvoti nebuvo galima. Išleista tam reikalui apie 3 milijonus eurų. Ačiū
Dievui, referendumas neįvyko, ir
užsieniečiai gali įsigyti žemę. Ir
per tris metus norą pareiškė įsigyti vienas užsienietis. Ir dėl to reikėjo išleisti 3 milijonus eurų? Per
tokius referendumų organizavimo

kvailius neturime naujos Visagino
elektrinės, užtat turime Astravo atominę, kurią stato tauta, negalinti
pagaminti normalaus automobilio
ar atsuktuvo, o čia stato atominį
reaktorių, kurie garsėja savo rukožopost. Jokių bereikalingų referendumų, kurie padeda neišmanėliams pasijusti svarbiems ir taip tik
pridaryti žalos valstybei“.
(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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Vyrai, besikaunantys su ,,raudonuoju gaidžiu“

Lina DAPKIENĖ

rėk, nesvarbu, kur parūkyti, kad ir
lovoje... Gaisras labai greitai viską
pasiglemžia. Kiekviena minutė
matančiam gaisrą, bet laukiančiam
gaisrinės, atrodo kažin kokia ilga.
Būna, nulekiam į įvykio vietą, o
žmonės pykdami klausia: „Kodėl
taip ilgai važiavot?“ Visi, regėdami gaisrą, labai matuoja laiką. O
juk mes darome viską, kad atvyktume kaip įmanoma greičiau.

Gražią, šiltą pasavario dieną, turėdama laiko, vaikštinėjau netoli nuo Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro
ir pastebėjau Kavarsko gaisrinės pastatą.
„Kaip įdomu būtų pakalbinti čia dirbančius! Apie gyvenimą,
apie jų darbo specifiką“, – pagalvojau ir ilgai nelaukusi pasukau
link pastato. Viduje du vyrai ramiai leido laiką, žiūrėdami televizorių prikūrentoje patalpoje.
Prisistačiusi ir maloniai pakviesta į vidų, praeinu pro dvi didžiules gaisrines mašinas. Kodėl gi nepakalbėjus, jei jie turi, pasirodo, visą parą laiko? Jei tik nebus jokių iškvietimų, žinoma.

- Ar yra amžiaus limitas ir vadinamoji gaisrininkų pensija?
- Gaisrininkų pensija yra sukarintoje tarnyboje, čia tokios nėra.
- Ar atsimenate patį pirmąjį
šiame darbe iškvietimą?
- Ne, matyt, tai buvo eilinis nedidelis gaisras. O štai mano kolega
iki šiol atsimena pirmąjį išvažiavimą, nes buvo minus 28 laipsniai.

Kavarsko gaisrinės pastatas.
negailestingi, ypač jei kyla ir įsiplieskia naktį, o ugniagesiai ne iš
karto gauna pranešimą.

Vytautas Jasikonis turi 20 metų gaisrininko darbo patirtį. Tačiau
ugniagesys fotografuotis atsisakė.
- Kaip jūs gyvenate, kaip sekasi, kuo savitas jūsų darbas?
– klausiu vyresniojo darbuotojo,
64 metų Vytauto Jasikonio.
- Mūsų tarnyba pavojinga, bet
įdomi. Gesinam gaisrus, padedam
žmonėms gaisro vietoje. Be to,
pasitaiko gelbėjimo darbų ekstremaliose situacijose. Turim du kovinius automobilius.
- Kodėl kovinius?
- Einame į kovą su ,,raudonuoju gaidžiu“. Reikia saugotis jo, to
raudonskiauterio, ant stogo užskridusio, nes ugnis visada per stogą
pereina.
- Kokia darbo specifika?
- Atidirbam visą parą, tada trys
paros laisvos. Dabar prasidėjo žolės, krūmų deginimai, rudenį, būna,

nemažai bėdų nutinka dėl kaminų.
Kartais būna taip, kad visą mėnesį
nėra jokio iškvietimo, o būna, kad
vos ne per kiekvieną budėjimą tenka važiuoti. Gaisro gesinti išsiruošiam per minutę. Norėdamas dirbti
tokį darbą, turi turėti pašaukimą
padėti žmogui. Be to, reikia turėti
tokių universalių savybių, kaip vikrumas, organizuotumas, gera ir
greita orientacija.
- Ar tikrai įmanoma išsiruošti
per minutę, jei jums paskambina
naktį?
- Taip, viskas paruošta, sudėta
(kitas kolega gaisrininkas atsineša
ir pademonstruoja aprangą – red.
past.). Negesinamas gaisras labai
greitai išsiplečia, negalim užtrukti nė vienos sekundės. Dabar, kai
toks sausas pavasaris, gaisrai labai

- Kokio dydžio yra ši ugniagesių įstaiga?
- Be mūsų – Kavarsko – komandos, Anykščių rajone dar yra
šie ugniagesių padaliniai: Debeikių, Kurklių, Troškūnų, Skiemonių, Svėdasų, Traupio, Viešintų.
Kavarsko ugniagesių komandoje
dirba devyni žmonės. Jei nuvykę į
iškvietimo vietą matom, kad reikia
daugiau pajėgų, turim iš kur kviestis pagalbos.
- Budėsite parą, o tada?
- Po budėjimo bus trys laisvos
paros.
- Visada dirbate po du?
- Mes dviese taip dirbame jau
beveik 15 metų. Mano, kaip gaisrininko, darbo stažas jau gal net
20 metų siekia. Visą parą esame
lyg uždaryti – negalim nė žingsnio žengti iš darbo vietos, turim

būti pasirengę reaguoti. Pažiūrim
televiziją, paskaitinėjam ką nors.
Neretai tenka „atsėdėti“ tą laiką, o
kartais labai įtemptas laikas būna
ir fiziškai, ir psichologiškai. Retai,
bet būna budėjimų, kai ir po vieną
dirbame.
- Papasakokit dar ką nors apie
savo darbo specifiką.
- Pagalbos centras 112 iškviečia
gaisrininkus, jei reikia – ir policiją, greitąją. Jei namas dega, tada
visada važiuoja gaisrinė iš Anykščių bei iš ten, kur arčiau. Tie, kurie
pirmi nuvažiuoja, mato, ar reikia
dar didinti pajėgas. Turim radijo
stoteles, jos susietos su Pagalbos
centru. Vartai atsidaro automatiškai. Mašinoje sudėta visa reikalinga įranga. Turim devynių metrų
ilgio kopėčias, rezervuare vežamės
tris kubinius metrus vandens. Jei
neprivažiuojam, tiesiam linijines
žarnas.
Patys žmonės nesisaugo ugnies.
Juk reikia dūmų detektorius įsirengti, o ar visi turi? Kitam, žiū-

Žirgelio šventėje taurę laimėjo ir Meras
(Atkelta iš 1 psl.)
Šventės vėliavą kėlė trijų Ladigų
kartų atstovai - generolo Kazio Ladigos anūkas - profesorius, operos
solistas, Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas Tomas Ladiga, jo
sūnus Jurgis ir anūkas Rapolas.
Šventės dalyvius sveikino Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius bei Žemės ūkio viceministras
Venantas Griciūnas. Meras džiaugėsi rekonstruotu hipodromu, kuriame, pasak jo, dabar galės vykti
aukščiausio lygio žirginio sporto
važybos, o viceministras žemdirbiams linkėjo lietaus.
Prieš varžybas hipodrome finišavo jau tradicinio, penktojo žygio
žemaitukais per Lietuvą dalyviai.
Aštuoni arklių traukiami vežimai
startavo prieš savaitę Luokėje (Telšių rajonas). Kiekvieną dieną jie
įveikė 50-60 kilometrų.
Tradiciškai šventės renginiai
buvo ,,išbarstyti“ po visus Niūronis.
Striukų sodybos kluone vienas po

kito vyko keturi spektakliai, o ant
pakylos, sumontuotos šalia Arklio
muziejaus daržinės, - aštuonių muzikos ir šokių kolektyvų pasirodymai. Koncertavo ir svečiai iš Latvijos miestų - Madonos ir Cesvainės.
Šventės pradžioje ,,siautėjo“ seniūnijų meno mėgėjai. Smetoniniais personažais persirėdę artistai
į bendrą stichišką spektaklį bandė
įtraukti ir žiūrovus. Vyko kelios
parodos bei tradicinių amatų demonstravimas.
Tradicinėje mugėje šį kartą vyravo lietuviška tautodailininkų produkcija, o ,,chinatown“-as nebuvo
gausus ir įkurdintas kiek atokiau
amatininkų. Arčiau hipodromo
buvo įkurdinti alaus pardavėjai, tarp
kurių dominavo mažųjų daryklų atstovai. Poroje kioskų buvo siūlama
chalvos.
Šventėje lankėsi bent dviejų kaimyninių rajonų merų pavaduotojai
- rokiškėnas Tadas Barauskas ir
molėtiškė Vaida Saugūnienė.

Sportininkai, atstovaujantys įvairioms rungtims ir klasėms, hipodrome rungėsi kelias valandas. Varžybos dėl pagrindinės - Anykščių
rajono mero Sigučio Obelevičiaus taurės vyko jau gerokai žiūrovams
prasiskirsčius.
Šetlando ponių varžybas laimėjo ... Meras. Tiksliau, anykštėnas,
,,Mikadoro“ klubo atstovas Adas
Imbrasas, jojęs mažuoju arkliuku,
kuriam kažkodėl suteiktas Mero
vardas. Meras pelnė ir dar vieną
apdovanojimą - trečiąją vietą vaikų
iki 14 metų konkūre su šiuo poniu
iškovojo kita ,,Mikadoro“ atstovė Augustė Baužaitė. Ji tapo ir šių varžybų nugalėtoja su žirgu Menson.
Pasirodo, taisyklės vaikų varžybose leidžia ,,poniukams" varžytis su
žirgais. Atvirosios klasės konkuro
Nr.3 varžybas laimėjo Anykščių
klubo ,,Vilartas“ atstovas Povilas
Mikelskas su Laceta.
(Nukelta į 8 psl.)

Mažų žirgų maži raiteliai...

- Ar sunku dirbti gaisrininku?
Gal dažnai vyksta kokie nors patikrinimai?
- Kai pripranti – nesunku, bet,
nuvykus į gaisro vietą, būna visokių situacijų. Pasitaiko ir melagingų iškvietimų, tiesa, vis mažiau,
nes šiais laikais jau nesunkiai viskas atsekama, nustatoma. Vyksta
mokymai prie vandens telkinio,
teoriniai ir praktiniai užsiėmimai.
- Kada statytas šis gaisrinės
pastatas?
- Aš dar į mokyklą ėjau, kai statė.
Apžvalgos bokštas jau nenaudojamas pagal paskirtį - būtų pavojinga net bandyti į jį įkopti.
- Ar jūsų šeimoje, giminėje yra
daugiau gaisrininkų? Ir kaip
reaguoja žmona, kai vyras visai
parai išvažiuoja iš namų? Ar labai jaudinasi?
- Mano tėtis dirbo gaisrininku
„Gintaro“ kolūkyje, buvo atsakingas už priešgaisrinę būklę. Tuo
metu kiekvienas kolūkis turėjo
gaisrinę. Žmonai, kad vyro nebus
namie visą parą, privilegija - gali
daryt, ką tik nori (šypsosi – red.
past.).
Dėkoju už pokalbį! Sėkmės ir
ramių dienų bei naktų, be ,,raudonojo gaidžio” keliamų gaisro
pašvaisčių!
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Seimas įteisino miestelių ir etnografinių regionų vėliavas
Vilnius, birželio 2 d. Parlamentarai
šią savaitę įteisino miestų, miestelių,
kaimų, etnografinių regionų, kariuomenės vėliavas.
Už atitinkamas įstatymo pataisas
balsavo 108 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš ir nesusilaikė.
Į Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų
įstatymą įrašyta, kad savo vėliavas
gali turėti statutinės institucijos, kariuomenė, Lietuvos etnografiniai regionai, miestai, miesteliai ir kaimai,
užsienio lietuvių bendruomenės. Iki
šiol įstatymu pripažįstamos valstybinė vėliava, istorinė vėliava, užsienio
valstybių vėliavos, Europos Sąjungos
vėliava, tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavos, prezidento vėliava, apskričių ir savivaldybių vėliavos. Pagal
priimtas pataisas, miestų, miestelių ir
kaimų vėliavų naudojimo tvarką nustatys savivaldybės taryba, Lietuvos
etnografinių regionų – Aukštaitijos,
Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos
(Sūduvos), Žemaitijos ir Mažosios
Lietuvos – Etninės kultūros globos
taryba. Užsienio valstybių (kraštų)
lietuvių bendruomenių vėliavas tvirtintų užsienio lietuvių bendruomenių
valdymo institucijos, suderinusios su

horoskopai
AVINAS. Būkite šią savaitę itin
dėmesingas. Gali būti bandoma įvelti
jus į neaiškius reikalus. Pagalvokite
apie teisinius dalykus. Ar tikrai verta
rizikuoti? Laikas jūsų pusėje, verčiau
luktelėkite, kol padėtis išaiškės.
JAUTIS. Kad ir ko šią savaitę imsitės, darbai degte degs jūsų rankose.
Jūs užsitarnavote patikimo žmogaus
vardą ir, labai galimas daiktas, tai atsilieps jūsų karjerai. Labai atsargiai
leiskite pinigus - galite net nepastebėti, kaip išlaidos viršys pajamas.
DVYNIAI. Retsykiais sandėriai
turi malonią finansinę pusę. Bent
vienas toks šią savaitę laukia ir jūsų.
Būkite atsargus, slapti priešai jau
savaitės pradžioje regs intrigas, siekdami pristatyti jus nepalankioje šviesoje. Antradienį ir trečiadienį galite
būti emociškai nestabilus.

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba. „Dabar įstatyme bus numatyta
vėliavų iškėlimo eiliškumo tvarka“,
– per įstatymo priėmimo procedūra
atkreipė dėmesį „valstietis“ Stasys
Tumėnas.
Kitu įstatymo pakeitimu įteisintas
etnografinio regiono herbas.
Naujos nuostatos įsigalios spalio
1-osios.
Popiežius Pranciškus Katalikų
Bažnyčios vardu atsiprašė už romų
diskriminaciją
Blažas, Rumunija, birželio 2 d.
Popiežius Pranciškus sekmadienį Rumunijoje susitiko su romų bendruomenės atstovais ir paprašė visų romų
tautybės žmonių atleidimo už Romos
Katalikų Bažnyčios jų atžvilgiu vykdytą diskriminaciją.
Roma sudaro apie 10 proc. iš 20
mln. Rumunijos gyventojų. Daugelis
romų yra marginalizuojami ir gyvena
skurdžiomis sąlygomis. Ištįsus amžiaus šios tautybės žmonės kenkia
nuo diskriminacijos ir įžeidimų.
„Bažnyčios vardu prašau atleidimo
... už tuos laikus, kai anksčiau mes
diskriminavome, blogai elgėmės ar
nepasitikėjome“ romų žmonėmis,
kreipdamasis į romų bendruomenė
Rumunijos centriniame Blažo miessritimis ir per tai galutinai ateisite į
protą. Būtų puiku, kad išties pasimokytumėte. Ketvirtadienis ir penktadienis bus labai vaisingos dienos
kūrybos žmonėms.
MERGELĖ. Toks progresas,
kokį jūs įsivaizduojate, deja, neįmanomas. Teks susitaikyti su ribotomis
savo galimybėmis. Savaitės viduryje
labai tikėtinos dar ir finansinės problemos. Savaitgalį būtinai pasportuokite. Ypač seksis komandiniai
žaidimai.
SVARSTYKLĖS. Jūs žinote, ką
turite padaryti, tačiau savaitės pradžioje galite susidurti su netikėtomis
kliūtimis. Jei norite, kad jūsų darbai
ir toliau išsiskirtų kokybe, teks atmesti visus prašymus prisiimti dar
papildomų darbų. Patikėkite, realus
pelnas vis vien nebūtų toks didelis,
kokį jums žada.

VĖŽYS. Energiją švaistote nenaudingai ir neracionaliai. Turite
įvairiausių norų ir norėtumėte, kad
jie visi išsipildytų iš karto. Bent
kiek kruopščiau planuodamas galite
tikėtis stebuklo. Pabandykite viską
pradėti iš naujo. Kad ir nuo pirmadienio. Saugokite piniginę

SKORPIONAS. Jums teks susidurti su grėsmingu priešininku. Būkite atsargus ir nekelkite dulkių be
tikro reikalo. Truputis egoizmo taip
pat praverstų. Nepamirškite apgalvoti ne tik puolimo, bet ir saugaus
atsitraukimo kelius. Antradienį ir
trečiadienį ypač venkite konflikto su
giminaičiais.

LIŪTAS. Akistatoje su tam tikrais
asmenimis turėsite progos susipažinti su jums svetimomis gyvenimo

ŠAULYS. Nuobodulys - jūsų
priešas, tad venkite jo. . Nebandykite auklėti suaugusių ir nesileiskite
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te.
„Man skauda širdį. Ją skaudina
daugybė diskriminacijos, segregacijos ir blogo elgesio atvejų, su kuriais
susidūrė jūsų bendruomenė. Istorija
mums rodo, kad krikščionims taip
pat, įskaitant ir katalikams, toks blogis nėra svetimas“, – sakė jis.
„Abejingumas gimdo išankstinį
nusistatymą ir skatina pyktį ir pagiežą. Kaip dažnai mes neapdairiais
smerkiame geliančiu žodžiu, savo
požiūriu, kuris sieja neapykantą ir
skaldo!“ – sakė pontifikas.
„Kur mes beeitume – į rotušę, policiją ar mokyklą, mums užveriamos
durys“, – AFP agentūrai sakė 72 metų
romas Ionas. Romai Rumunijoje išlieka skurdžia ir visuomenės pakraštyje esančia bendruomene, nors pastaraisiais metais jų gyvenamuosiuose
rajonuose ir asfaltuojamos gatvės bei
pradėtas tiekti vanduo ir elektra.
Ištekėjo Monako princesės Caroline duktė
Monakas, birželio 2 d. Monako
princesės Caroline (Karolinos) 32
metų duktė Charlotte Casiraghi (Šarlotė Kaziragi) šeštadienį ištekėjo už
37 metų prancūzų filmų prodiuserio
Dimitri Rassam (Dimitrio Rasamo),
su kuriuo spalį susilaukė sūnaus. Apie
tai pranešta Monako kunigaikštystės
„Facebook“ paskyroje. Skelbiama,
kad vestuvių ceremonija įvyko Monako rūmuose, o vėliau prabangioje
viloje netoli esančiame Prancūzijos
Rokenbriuno mieste, kuri anksčiau
priklausė legendiniam prancūzų dizaineriui Carlui Lagerfeldui (Karlui
Lagerfeldui), vyko vestuvių pokylis.
„Yves Saint Laurent“ mados namai
vėliau pranešė, kad jaunoji per ceremonija vilkėjo pilko gipiūro suknelę, kurią sukūrė Anthony Vaccarello
(Entonis Vakarelas) ir avėjo satino
basutes. O pokyliui ji pasipuošė balta
suknia ir plaukus susišukavo šeštojo
dešimtmečio stiliumi, primenančiu
jos močiute Holivudo aktore Grace
Keli (Greis Keli).
D. Rassamas yra prancūzų aktorės
Carole Bouquet (Karol Bukė) ir taip
pat filmų prodiuserio Jeano-Pierre'o
Rassamo (Žano-Pjero Rasamo),
auklėjamas pats. Kad žmonės galėtų rasti bendrą kalbą, jie nebūtinai
turi būti panašūs. Savaitės viduryje
žadėdamas būkite tikras, kad tikrai
sugebėsite tesėti žodį, kitaip galite
turėti nemenkų rūpesčių.
OŽIARAGIS. Savaitės pradžioje pagaliau nudirbsite beprotišką darbą. Jus vilioja dideli
siekiai ir kilnūs tikslai. Daug ką iš
savo aplinkos kaip reikiant nustebinsite neišsenkama energija ir or-

kuris mirė 1985 metais, sūnus.Ch.
Casiraghi taip pat auginą 2013 metais gimusį sūnų, kurio susilaukė su
prancūzų komiku ir aktoriumi Gad
Elmalah.
Indija sumažino dingusių alpinistų paieškų zoną
Delis, birželio 3 d. Indijos tarnybos
pirmadienį sumažino zoną ant antrosios pagal aukštį šalies viršukalnės,
kurioje ieškoma aštuonių alpinistų,
prieš kelias dienas dingusių nuslinkus
lavinai.Gelbėtojai sakė „apytikriai
numanantys“, kur gali būti dingusieji,
remdamiesi informacija, gauta iš kitos išgelbėtos grupės.Keturi britai, du
amerikiečiai, indas ir australas penktadienį negrįžo į bazinę stovyklą ant
7 826 metrų aukščio Nanda Devės
viršukalnės Indijos Himalajuose.
Pirmadienį, trečiąją paieškų dieną,
veiksmus kelias valandas trikdė tiršti
debesys, bet vėliau oro pajėgų sraigtasparniai pakilo ir pradėjo naršyti
apie 50 kv. km teritoriją.
Paieškų zoną pavyko susiaurinti
gavus informacijos iš keturi britų alpinistų, sekmadienį evakuotų iš Nanda Devės bazinės stovyklos..
Jie buvo įstrigę dėl blogų orų, bet
iki gegužės 26-osios palaikė ryšį su
minėta didesne grupe, kol viršukalnę

sprintas
Plaukimas. Gegužės 29 dieną
Ignalinoje vyko Lietuvos regionų
taurės plaukimo varžybos. Andželika Zlatkutė laimėjo 200 m. plaukimo laisvuoju stiliumi plaukimą.
100 m. plaukimo peteliške rungtyje Laura Matiukaitė finišavo 2-oji,
Monika Burneikaitė užėmė 3-iąją
vietą. 100 m. plaukimo krūtine
distancijoje Austėja Pupelytė užėmė 2-ąją, Viltė Morkūnaitė - 3-iąją
vietą. Estafetėje 4 po 100 Anykščių kūno kultūros ir sporto centro
komanda liko antra.
Žaidynės. Šeštadienį, birželio
8-ąją, vyks tradicinės Anykščių seniūnijų sporto žaidynės. Renginio
pradžia - 9 valandą,
ganizuotumu. Savaitgalio poilsis
taip pat turėtų būti aktyvus, šeštadienį - pageidautina su šeima.
VANDENIS. Į pabaigą einantys darbai gali pareikalauti papildomų investicijų. Teks peržiūrėti
savo finansinę padėti ir pataisyti
biudžetą. Savaitės viduryje jokiu
būdu nepraleiskite progos kur
nors nukeliauti. Netgi turint galvoje šiaip jau nemažas pinigines
išlaidas šią savaitę, dar turėtų likti

apėmė smarkus snygis ir įvyko kelios
sniego griūtys.„Remdamiesi keturių
išgelbėtų alpinistų informacija apytikriai numanome, kurioje vietoje ėjo“
[dingusi grupė], naujienų agentūrai
AFP sakė Pitorgaro rajono policijos
viršinnkas R. C. Rajguru (R. K. Radžguru).
Pasak pareigūno, sraigtasparniai
ieškos bet kokių pėdsakų, galinčių padėti nustatyti žygeivių buvimo vietą,
kad į tą teritoriją būtų galima pasiųsti
kalnų gelbėtojus. Atskira gelbėtojų
grupė kopia į bazinę stovyklą, bet jie
dar neaptiko jokių dingusių alpinistų
pėdsakų. Dingusi grupė, vadovaujama brito Martino Morano, anksčiau
dukart sėkmingai įkopusio į šią viršukalnę, gegužės 13 dieną iškeliavo į
Nanda Devės rytinę viršūnę.
Tačiau gegužės 22 dieną M. Morano vadovaujamos alpinistų ekspedicijas organizuojančios įmonės „Moran
Mountain“ feisbuko paskyroje buvo
paskelbta žinutė, kurioje sakoma, kad
grupė mėgins pasiekti „dar niekieno
neįveiktą viršūnę“, esančią 6 477
metrų aukštyje. Planuota, kad jie į
bazinę stovyklą grįš gegužės 26-ąją,
bet vienas iš ten laukusių nešikų pranešė tarnyboms, kad gegužės 31-ąją
grupė dar negrįžo ir kad ryšys su ja
nutrūkęs, todėl buvo pradėta paieškų
operacija.

Krepšinis. Praėjusį savaitgalį jaunieji Anykščių KKSC krepšininkai
baigė pasirodymą 2018/2019 m.
Aukštaitijos krepšinio pirmenybėse. Reguliariajame sezone tarp aštuonių ekipų užėmę trečiąją vietą,
Pauliaus Leonavičiaus auklėtiniai
nesutriko ir Panevėžyje vykusiose
finalinio ketverto varžybose. Pusfinalio rungtynėse anykštėnai pralaimėjo antrajai Panevėžio ekipai,
o varžybose dėl trečiosios vietos
62-49 įveikė Kupiškio ekipą. Rezultatyviausiai Anykščių KKSC
komandos gretose žaidė J.Zlatkus
ir A.Vogulis, pelnę po 22 taškus.
Pastarasis krepšininkas sulaukė ir
asmeninio prizo - jis buvo išrinktas
naudingiausiu žaidėju anykštėnų
ekipoje.
ir savaitgalio poilsio planams įgyvendinti...
ŽUVYS. Kažkas esminio, bet
dar labai neapibrėžto kirba jūsų
galvoje, todėl užsispyręs laikotės
savo tariamos tiesos. Labai nenustebkite, jei nesulauksite pritarimo. Būtų tikrai protinga iš jūsų
pusės išklausyti ir kitas pasaulio
aiškinimo versijas. Savaitgalį geras metas pradėti seniai planuotus fizinius užsiėmimus.

2019 m. birželio 4 d.

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
Ūkininkas brangiai - įvairaus
brandumo miškus. Greitas atsiskaitymas.
Tel. (8-604) 53507.
Miškus, namus, sodybas, butus,
žemę. Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662.
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.

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: alksnis 20 Eur,
drebulė - eglė 18 Eur, beržas 23
Eur už kub.m. Veža miškovežiu.
Tel. (8-620) 59821.

Butą. Gali būti visoks (suremontuotas ir be remonto). Žinantiems
atsilygins už informaciją.
Tekl. (8-670) 37592.
Automobiliai
Važiuojančius,
nevažiuojančius automobilius, visureigius.
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414,
(8-663) 58871.
Gyvuliai
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.
Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel. (8-600) 63820.

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

BRANGIAI PERKA
MIŠKUS IR APVALIĄ
MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.
Visoje Lietuvoje - mišką su
žeme ar išsikirtimui.
Gali būti su bendrasavininkais,
malkinis.
2000 - 10000 Eur/ha.
Padeda sutvarkyti dokumentus.
Atsiskaito iškarto.
Tel. (8-600) 29417.

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

PERKAME

arba n u o m o j a m e ž e m ė s
ūkio p a s k i r t i e s ž e m ę
Kurklių, Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
Tel. (8-687) 76191.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:
karves, bulius, telyčias.

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

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

Brangiai perkame

ąžuolinius rąstus
visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.
VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
BIRŽELIO 6 d. (ketvirtadienį) prekiausime
"Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotais, sparčiai augančiais ROSS-309 veislės vienadieniais mėsinias broile-

Kita

riais, 1-2-3-4 savaičių paaugintais mėsiniais broileriais,

Bites, naujus avilius, šių metų
motinėles.
Tel. (8-619) 41085.
JAUNOS VIŠTAITĖS! Birželio 6 d. (ketvirtadienį)
prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradedančiomis dėti vištaitėmis bei
spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414).
Viešintose

11.20,

Padvarninkuose

11.30,

Didžiuliškėse
Andrioniškyje

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.  
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.

11.25,
11.35,

Mūsų laikraštyje galite pasveikinti savo
artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Piktagalyje 11.45, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“,

ŠILŲ ŪKIS prekiauja

ROSS – 308 VEISLĖS VIŠČIUKAIS
BROILERIAIS
UŽAUGINTAIS BE ANTIBIOTIKŲ
Siūlome 1 – 5 savaičių paaugintus
viščiukus.
Prekiaujame penktadieniais ir šeštadieniais
13 - 15 val.
Užubalių k., Raguvos sen., Panevėžio raj.
Informacija ir registracija
tel. (8-613) 47475.

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Dovanoja
Ožkiukus.
Tel. (8-607) 12296.

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

senojo ūk. turgaus) 12.00, N. Elmininkuose 12.15,

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami

Elmininkuose 12.20, Čekonyse 12.30, Debeikiuose
12.35, Varkujuose 12.45, Svėdasuose (prie turgelio) 13.00, Auleliuose 13.10, Mačionyse 14.20,
Burbiškyje 14.30, Katlėriuose 14.40, Pašiliuose 14.45,
Skiemonyse 14.55, Staškuniškyje 15.15, Kurkliuose
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15.25, Šlavėnuose 15.35, Ažuožeriuose 15.55,
Pagiriuose 16.00, Dabužiuose 16.05,Janušavoje
16.15,

Pienionyse

16.20,

Repšėnuose

16.25,

Traupyje 16.30, Laukagaliuose 16.35, Troškūnuose
16.45, Mileikiškiuose 16.50, Juostininkuose 16.55,
Kirmėliuose 17.05.

Paslaugos
Brigada greitai ir kokybiškai dengia stogus, stato karkasinius pastatus, pristato visas medžiagas.
Ilgametė patirtis.
Tel. (8-687) 73069.
Tuščias šulinys? Valo, kasa, gilina šulinius. Hidroforo, vandentiekio pajungimas.
Tel. (8-646) 56967.

Pjauna pavojingai
augančius medžius,
geni šakas, tvarko
aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

gimė
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.

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.

Matininkė Raimonda Kukienė 2019-05-14 atliko žemės sklypo, kadastro Nr. 3442/0001:152,
esančio Kunigiškių I k., Svėdasų sen., Anykščių r.sav., o 2019-05-28 atliko žemės sklypo, kadastro Nr. 3426/0008:93, esančio Elmos 2-oji g. 5, Šeimyniškėlių k., Anykščių sen., Anykščių
r.sav., kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimų sklypų,
kadastro Nr.3442/0002:586, bendrasavininkę L.I. ir sklypo Nr. 3426/0008:94 savininkę V. H.
ar jų įgaliotus asmenis dėl ribų suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
Kontaktinė informacija: Dariaus ir Girėno g. 13, LT-29116 Anykščiai, tel. (8-615) 52936,
el. paštas. matininke.raimonda@gmail.com

Teleloto. Žaidimas nr. 1208 Žaidimo data: 2019-06-02 Skaičiai: 33 24 14 49 18 44 38 11 13 50 07 64
31 43 65 15 61 12 69 62 59 34 51 54 02 21 72 28 40 19 26 47 71 48 41 04 03 39 (keturi kampai, eilutė,
įstrižainės) 46 09 67 70 36 25 20 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus
visą lentelę 240472.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 28.50€ 344 Užbraukus eilutę 1.50€ 10347 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 22511 Papildomi prizai Bilietas Prizas 018*219 600 Eurų 0333784 Automobilis Citroen
C3 0079248 Automobilis Hyundai i20 0152786 Automobilis Renault Clio 0361557 FORD FOCUS 019*783
Pakvietimas į TV studiją 027*339 Pakvietimas į TV studiją 000*334 Pakvietimas į TV studiją 011*001
Pakvietimas į TV studiją
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IŠ ARTI

vardadieniai

šiandien
Pranciškus, Dausprungas,
Deimena, Kornelijus,
Vincentas, Vincė, Vincenta.
birželio 5 d.
Bonifacas, Vinfridas,
Kantautas, Kantvydė, Marcė.

Žirgelio šventėje taurę laimėjo ir Meras

birželio 6 d.
Bogumilas, Klaudijus,
Norbertas, Tauras, Mėta,
Paulina, Smiltė.
birželio 7 d.
Robertas, Ratautas, Radvydė,
Lukrecija, Roberta, Svajūnas,
Svajūnė.

mėnulis

birželio 4 - 7 d. - jaunatis

anekdotas
Interviu su milijonieriumi:
- Sakykit, kas jums padėjo užsidirbti tiek pinigų?
- Kantrybė, tik kantrybė!
- Bet mes juk žinome daugybę
dalykų, kur jokia kantrybė nepadėtų. Tarkim, jei nešiotum vandenį
rėtyje, tai kad ir kiek besistengtum,
vandens neprineštum.
- Kodėl gi ne? Tereikia sulaukti
žiemos...
***
Padavėjas:
- Kava, arbata, alus, vynas?
Klientas:
- Keistas kokteilis, bet pabandysiu!

oras
+27

+16

.,,Bėk bėk, žirgeli“ - šeimos šventė, kurioje vaikai randa ir pramogų, ir reginių.
Pintinėmis ir medumi mugėje prekiavo Kazys ir Ligita Morkūnai
iš Sedeikių.
(Atkelta iš 5psl.)
Žemaitukų konkūro nugalėtoja
tapo Faustina Padolskytė su Kajumi, o jaunučių iki 16 m. varžybas laimėjo Ugnė Veckaitė. Jaunių iki 18 metų varžybas laimėjo
ir šioje amžiaus grupėje mero
taurę iškovojo vilniečių duetas
Nojus Chmieliauskas su Zuka.
Pagrindines varžybas dėl mero
taurės po persirungimo laimėjo
joniškietis Kristupas Petraitis su
Luisa.
Hipodromas, kurio dangoje yra
ir tekstilės, per varžybas buvo nuolat liejamas vandeniu. Žirgų sporto
klubo vadovė Vilmantė Veršulienė
paaiškino, kad hipodromą reikėtų laistyti ne tik per varžybas, nes
perdžiūvusias smulkias, birias dangos detales vėjas paprasčiausiai išpustys. ,,Anykščių rajone yra keturi žirginio sporto klubai. Pagaliau
turime normalų hipodromą, kuriame galime rengti varžybas ir treniruotes, priimti kitų rajonų sportininkus į treniruočių stovyklas“,
- džiaugėsi V.Veršulienė.
Hipodromo smėlio taku per,,Bėk
bėk, žirgeli“ šventę buvo surengtos

ir parodomosios lygiosios lenktynės bei lenktynės su vežimaičiais,
kuriose dinamikos ir azarto dar
daugiau nei konkūrų varžybose.
Kavinėje ,,Pasagėlė“ vyko mero
priėmimas, o kurį laiką visų iš
šventės išvykstančių vairuotojų
blaivumą tikrino policijos pareigūnai. Dėl šio patikrinimo susidarė
šioks toks automobilių kamštis. O
pirmąjį kamštį patyrė į šventę nuo
Ukmergės pusės važiavę svečiai automobiliai dėl prie ,,Bikuvos“
esančio remontuojamo kelio ruožo
,,kimšosi“ jau ties Ažuožeriais.

Mugėje prekiauta meno kūriniais iš medžio ...

...ir molio.

Kavinėje ,,Pasagėlė“ kviestiniams svečiams Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius surengė priėmimą.

