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Šiukšlių svėrimo Jaunimui trūksta dėmesio
Sigitas
PETRAVIČIUS,
idėja nėra
Anykščių socialinės gerovės
nurašyta
centro vadovas:

,,Rotariečiai“
dalijo dovanas ir
rinko valdžią

,,...optimalus variantas steigti atvirą Jaunimo centrą..."
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šiupinys
Uodai. Portalo ,,Delfi“ sudaryta-

me uodų žemėlapyje Anykščiai kartu su Marijampole, Druskininkais,
Elektrėnais ir Panevėžiu priskiriami
teritorijoms, kuriose ,,skaitytojai
uodų teigia nesutikę visai“. ,,Uodingiausiais“ skelbiami Ignalinos, Varėnos ir Molėtų rajonai bei Pabradės
apylinkės. Gaila, jog, sudarant savivaldybių reitingus, ,,uodingumo“
faktorius nėra įskaičiuojamas. Kiltume reitinge aukštyn!
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Anykščių košmaras: darbo netenka 150
vidmantas.s@anyksta.lt
žmonių
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Paskelbta, jog veiklą nutraukė elektrodų gamintojas UAB
,,Anykščių varis“, Anykščių statybų bendrovė UAB,,Termotaupa“
teismo pripažinta bankrutavusia, o kitoje statybininkų bendrovėje - UAB ,,Anrestas“ vyksta restruktūrizacija. Šis procesas, specialistų teigimu, dažniausiai taip pat baigiasi bankrotu.

Sausra. Vyriausybės ekstremalių

situacijų komisija siūlo Vyriausybei
skelbti ekstremalią situaciją šalies
mastu dėl užsitęsusios sausros. Žemės ūkio ministerija, reaguodama
į susidariusią situaciją, jau kreipėsi
į savivaldybes su prašymu sudaryti
komisijas ir, gavus informaciją iš
žemdirbių, patikrinti vietoje ir įvertinti nukentėjusių augalų plotus.

Pagalba. Svėdasų seniūnijos
Daujočių kaime parduotuvę turintis verslininkas, Daujočių kaimo
bendruomenės pirmininkas Aleksas Aleksiūnas birželį per karščius
sumanė akciją senjorams - jiems
užsakytos prekės buvo nemokamai
pristatomos į namus.
Vanduo. Nacionalinės visuo-

menės sveikatos priežiūros laboratorija nustatė, kad Šventosios upės
Šeimyniškėlių g. maudykloje (prie
Šeimyniškėlių g. 15 ) maudytis
nerekomenduojama, nes šios maudyklos vanduo neatitinka nustatytų
mikrobiologinių parametrų reikšmių (viršytas žarninių enterokokų
kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml).
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Bankrutavusi UAB,,Termotaupa“ gyvavo 25-erius metus.

Apytikslis visų trijų įmonių darbuotojų bendras skaičius - apie 150
žmonių. ,,Anykščių varyje“ gamyba jau nutraukta, ,,Termotaupos“
kolektyvas taip pat jau išsivaikščiojo. Pasak socialinio draudimo
specialisto Alvydo Janicko, visos
trys iš rinkos besitraukiančios įmonės buvo tvarkingos mokesčių mokėtojos. ,,Prarandame darbuotojus,
prarandame rajono biudžeto pinigus, kurie ateidavo per mokesčius.
Buvę darbininkai pirmiausia tampa
darbo biržos klientais, o rudenį jie
ateis į Savivaldybės Socialinės paramos skyrių“, - ,,Anykštai“ sakė
A.Janickas.
,,Anykščių varį“ likviduoti nusprendė įmonės akcininkai iš Izraelio. Anykštėnų įmonės gamintus
tradicinius elektrodus iš rinkų išstūmė naujos technologijos, ilgus

Kaimynėliai susitiko Svėdasuose

Taikdarys. Anykščių rajono
vicemeras Dainius Žiogelis ėmėsi
originalių veiksmų - bando ,,suvesti“ Anykščių ligoninės ir Anykščių
pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) kolektyvus. Šią savaitę
vyko Anykščių ligoninės gydytojų susitikimas su Anykščių PSPC
direktore Sonata Steniuliene.bei
ligoninės direktoriaus Audriaus Vasiliausko pokalbis su PSPC darbuotojais. Liepos pradžioje planuojama
abu vadovus ir abiejų įstaigų kolektyvus sukviesti į bendrą pasitarimą.

Tradicinę „kaimynėlių“ šventę pagyvino „Saulašarės“ kolektyvo šokėjos.

metus pagrindinės elektrodų eksporto kryptys vedė į buvusios Tarybų Sąjungos valstybes.
Kita vertus, Anykščių statybininkų nesėkmėms įtakos turėjo ir buvusios Anykščių rajono
valdžios pozicija. Su ,,Anrestu“
Savivaldybė kelis kartus susitiko
teismuose, ,,Termotaupa“ vargo
atlikdama Anykščių J.Jablonskio
gatvės projektą. Buvęs vienas iš
UAB ,,Termotaupa“ akcininkų
Romualdas Vitkus ,,Anykštai“
sakė, jog jis vienareikšmiškai nedrįstų apkaltinti rajono valdžios
dėl įmonės bankroto, bet neslėpė,
kad jos požiūris į vietos verslą
bendrovei buvo žalingas. Netgi
už atliktus darbus Savivaldybė su
UAB,,Termotaupa“ iki galo atsiskaitė tik prasidėjus įmonės bankroto procedūroms.

Vytautas BAGDONAS

Jau devyniolikti metai iš eilės
penkiose kaimyninėse seniūnijose organizuojamos meno
kolektyvų šventės „Sveiki, kaimynėliai!“, kiekvieną vasarą
vykstančios vis kitoje vietoje.
Šiųmetinė „kaimynėlių“ šventė organizuota birželio 29-ąją
Svėdasuose.
Šeštadienio popietę tradicinio
renginio šeimininkai svėdasiškiai, taip pat mūsų rajono Debeikių, Utenos rajono Užpalių
ir Vyžuonų bei Rokiškio rajono
Kamajų seniūnijų meno kolektyvų nariai su savo vadovais,
seniūnijų atstovais susirinko
miestelio aikštėje, šalia paminklo lietuvių literatūros klasikui,
kanauninkui Juozui Tumui Vaižgantui.
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„Deimančiukai“ susibūrė vienuoliktą kartą
Birželio pabaigoje Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius,
asociacija Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ ir Svėdasų krašto
(Vaižganto) muziejus organizavo tradicinį talentų sambūrį „Ieškokime „deimančiukų“ savyje ir šalia savęs“. Susiburta irgi tradicinėje vietoje – Kunigiškių I kaime veikiančiame muziejuje.

Belaukiant pasirodymo... Iš kairės į dešinę - jaunieji talentai
Aušrinė Neniškytė, Vasarė Budreikaitė ir Nojus Jakubonis
Jau vienuoliktą kartą organizuojamo renginio dalyvius į jaukų muziejaus kiemelį pakvietė, skambindama
senu mokykliniu varpeliu, sambūrio
organizatorė ir vedėja Anykščių kultūros centro Vaitkūnų padalinio vadovė Aldona Bagdonienė. Visiems
susirinkus, nuaidėjo „deimančiukų“
himnas, kurį kartu su jo autore, sambūrio seniūne Ona Jėckiene, atliko
Renata Buzėnaitė, Irena Guobienė ir
Algimantas Baronas.
Tradicinę „deimančiukų“ šventę
pradėjusi A.Bagdonienė neatsitiktinai pacitavo kraštiečio, lietuvių literatūros klasiko, kanauninko Juozo
Tumo-Vaižganto žodžius: „Tikras
kūrėjas, idėjos gimdytojas kuria laisvėje ir nelaisvėje, klėty ir prieklėty,
nes negali nekurti, kas sieloje susidaro, turi pasireikšti.“ Juk šitas talentų

sambūris skiriamas artėjančiam jo
– talentų globėjo, „deimančiukų“
ieškotojo – gimimo 150-osioms metinėms ir Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems Vaižganto metams.
Neatsitiktinai renginio pradžioje
nuskardeno ir mokyklinio varpelio
garsai: čia anksčiau veikusioje Kunigiškių pradžios mokykloje Tumų
Juozukas vaikystėje mokėsi, vėliau savąją mokyklą jis globojo, o
1930-aisiais metais mokykla buvo
pavadinta kanauninko Juozo Tumo
-Vaižganto vardu. Beje, kad susirinkta neeiline proga, liudijo ir ant
muziejaus sienos iškabinta meninė
kompozicija su skaičiumi „150“,
kurią sukūrė butėniškė auksarankė
Domicelė Augutienė. O svėdasiškė
Irena Guobienė nepagailėjo laiko,
jėgų ir išmonės, kurdama įspūdin-

go dydžio sveikinimą „deimančiukams“, kuris taip pat papuošė muziejaus fasadą.
Talentų pasirodymą muziejaus
kiemelyje pirmoji pradėjo vyriausia
sambūrio dalyvė, literatė, rankdarbių
kūrėja, svėdasiškė šviesuolė, Vaižganto mažosios premijos „Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui“
laureatė mokytoja Irena Guobienė,
išraiškingai papasakojusi girdėtą
nuotaikingą istoriją. Savo sukurtus
eilėračius skaitė Dalia Dagienė iš
Gudonių, prasmingais ir jausmingais posmais pradžiugino žiūrovus
literatės: Kupiškyje dabar gyvenanti buvusi svėdasiškė Ona Jėckienė,
Vaitkūnų seniūnaitė Zita Berkevičienė, Nepriklausomų rašytojų sąjungos narė, knygų leidėja, kūrybinių
konkursų organizatorė, labdaros ir
paramos fondo „Baltasis balandis“
įkūrėja kunigiškietė Aldona Širvinskienė. Tarp poezijos posmų, kūrėjų
išsakytų minčių labai derėjo muziejaus kiemelyje aidėjusios dainos,
muzikiniai kūriniai. Pritardamas
gitara, savo kūrybos dainą atliko
nuolatinis sambūrio dalyvis, svėdasiškis bardas Algimantas Baronas,
o Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto
gimnaziją šiemet bebaigianti aktyvi
visuomenininkė, dainų kūrėja ir atlikėja, kun. Aleksandro Papučkos vardu pavadintos „Meilės ir gerumo“
premijos laureatė Aušrinė Neniškytė, skambindama gitara, pradžiugino
net keletu įspūdingai atliktų dainų.
Pirmą kartą sambūryje dalyvavusios mergaitės - Svėdasų gimnazijos
auklėtinė, Anykščių muzikos mokyklos moksleivė Vasarė Budreikaitė gražiai smuikavo, o Utenos muzikos
mokykloje besimokantis svėdasiškis

Vytautas BAGDONAS
gimnazistas Nojus Jakubonis grojo
birbyne. Gimtuosius Kunigiškius vis
aplankanti profesionali akordeonistė, Lietuvos teatro ir muzikos akademijos auklėtinė, Utenos muzikos
mokyklos dėstytoja Renata Buzėnaitė niekuomet neatsisako atvykti ir į
„deimančiukų“ sambūrius. Ir šį kartą
muziejaus kiemelyje nuvilnijo akordeonu Renatos atliekama įspūdinga
melodija.
Visiems improvizuoto koncerto
ir meninės - literatūrinės dalies dalyviams prisiminimui buvo įteiktos
„Dėkavonės“ ir knygos. Nuoširdžiai
padėkota ir meistrams – auksarankiams, savo kūrybinius darbus pristačiusiems į parodą. Čia pat, muziejaus
kiemelyje, puikavosi įspūdingi darbai
iš metalo, kuriuos atvežė anykštėnas,
meninės kalvystės puoselėtojas, Tautodailininkų sąjungos narys Bronius
Budreika. Visus sužavėjo butėniškės
Domicelės Augutienės įspūdingos
kompozicijos iš augalų. Jos suskintos
Butėnų laukuose ir sudžiovintos žolelės, papuošusios muziejaus kiemelį,
po renginio buvo tiesiog išdovanotos.
Muziejuje savo rankdarbius eksponavo kunigiškietės Alma Kuolienė
ir Genovaitė Kovienė, Kupiškio svėdasiškė Ona Jėckienė, Utenoje gyvenanti ir dirbanti iš Kunigiškių kaimo
kilusi Dovilė Buzėnaitė, gudoniškė
Dalia Dagienė, svėdasiškiai Irena
Guobienė ir Algimantas Baronas.
Kokių tiktai grožybių čia nebuvo: ir
siuvinėti spalvingi paveikslai, ir sunkiai atskiriamos nuo tikrų tikriausių
megztos gėlės, ir karpyti ar iš sausų
žolelių komponuoti atvirukai, meniškiausios riešinės, kompozicijos
iš kempinių, medžio šakų, stirnų bei
briedžių ragų.

Ūkininkai gazolio šiemet gali įsigyti daugiau
Šiais metais daliai ūkininkų, atsižvelgiant į jų vykdomą žemės
ūkio veiklą, skiriamas papildomas lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamo, žymėto gazolio (dyzelinių degalų) kiekis. Papildomai žymėtų degalų iki birželio 30 d. galės įsigyti apie 110 tūkst.
šalies ūkininkų. Panevėžio ir Utenos apskrityse žymėtų degalų
galės įsigyti po 11 tūkst. ūkininkų (kiekvienoje apskrityje).
Papildomas žymėtų degalų kiekis skiriamas tiems ūkininkams,
kurie 2018-2019 ūkiniais metais
deklaravo bent vieną iš šių žemės
ūkio produktų rūšių: grūdinius,
ankštinius ir kitus augalus, už
kuriuos mokamos tiesioginės iš-

mokos, rapsus, bulves, daržoves,
cukrinius runkelius, pašarinius šakniavaisius.
Gazolio papildomai skiriama
Vyriausybės nutarimu, atsižvelgiant į pernai šalyje dėl sausros
skelbtą ekstremalią situaciją. Dėl

ekstremalaus kritulių kiekio sąlygos šių produktų gamybai pernai
buvo nepalankios, tai lėmė didesnį
degalų poreikį.
Grūdinius, ankštinius ir kitus
augalus auginantys ūkininkai papildomai gali įsigyti 10 l degalų
už hektarą (iš viso 125 l/ha). Auginantiems rapsus skiriama 12 l/ha
daugiau degalų (iš viso 127 l/ha),
bulves – 24 l/ha daugiau (iš viso
264 l/ha), daržoves – 58 l/ha daugiau (iš viso 298 l/ha), cukrinius
runkelius, pašarinius šakniavaisius
– 30 l/ha daugiau (iš viso 180 l/ha).

Šiukšlių svėrimo idėja nėra nurašyta
Į ,,Anykštos“ redakciją kreipėsi pagyvenęs Troškūnų seniūnijos
Nakonių kaimo gyventojas. Vyriškis skundėsi gavęs UAB Anykščių
komunalinis ūkis pranešimą, jog jeigu nesumokėsiąs 50 eurų 14 centų įsiskolinimo už atliekų išvežimą - šią sumą iš jo išieškos anstoliai.
,,Perku tik duoną ir druską. Visa
kita - savo. Per dvejus metus iš
viso pririnkau nepilną konteinerį.
Už ką aš turiu mokėti? Visi turim
mokėti lygiai, tada visiems reikia
ir tokias pat pensijas mokėti. Dabar mano metų pensija yra mažes-

nė nei Seimo narys Antanas Baura
uždirba per mėnesį. Teisngiausia
būtų atliekas sverti. Bet jie taško
pinigus ekranams ir kelionėms
po Kiniją. Net medicininio punkto Surdegyje nebėra. Nes pinigų
nėra. Autobusų maršruto į Surdegį

nebeliko taip pat todėl, kad pinigų
nėra. Tik ekranui pinigų užtenka“,
- pyko Nakonių kaimo gyventojas.
Apie atliekų svėrimą bei galimas
mokesčio lengvatas už atliekas
pensininkams pakalbinome laikinąjį UAB Anykščių komunalinis
ūkis direktorių Liną Pravilionį.
Pasak jo, moksečių lengvatos - tai
nėra komunalininkų kompetencijoje. ,,Mes išrašome sąskaitas
pagal Rajono tarybos patvirtintus

Temidės svarstyklės

uždarytas į areštinę.
Konfliktas. Birželio 22 dieną
gautas moters (g. 1958 m.), gyvenančios Anykščiuose, Dariaus ir
Girėno g., pareiškimas, kad apie
21.00 val. Anykščių mieste, J. Jablonskio g., prie Šventosios upės
esančioje maudykloje, jos globotinį (14 metų) be jokios priežasties
sumušė ir įmetė į upę iš matymo
pažįstamas nepilnametis. Pradėtas

ikiteisminis tyrimas.
Vairuotojas II. Birželio 23 dieną, apie 23.05 val., Anykščiuose, Muziejaus g., buvo sulaikytas
vyras (g. 1954 m.), gyvenantis
Anykščiuose, Muziejaus g., kuris
vairavo automobilį ,,Dacia Logan“, būdamas neblaivus (nustatytas 2,18 prom. girtumas). Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Mirtis. Birželio 23 dieną, apie

Vairuotojas. Birželio 27 dieną,
apie 23.30 val., Kurklių seniūnijos Kurklių II kaime, Antakalnio
g., vyras (g. 1971 m.), gyvenantis
Šlavėnų kaime, vairavo automobilį „Audi A6 Avant“, galimai būdamas neblaivus.Vyras tikrintis
girtumą atsisakė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir

VMI taip pat primena, kad 2017
metais pasėtų ir žuvusių žieminių
pasėlių (kviečių, miežių, kvietrugių, rugių ir rapsų) plotui apdirbti ūkininkams taip pat skiriamas
papildomas 27 l/ha degalų kiekis.
Dėl šių pasikeitimų gyventojams
jokių papildomų veiksmų atlikti
nereikia – informacija apie padidėjusį degalų kiekį degalų tiekėjams
(degalinėms, akcizais apmokestinamų prekių sandėliams, didmenininkams) pateikta.

Pranešimas spaudai
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
įkainius“, - sakė L. Pravilionis. O
kalbėdamas apie atliekų svėrimą
ir gyventojų apmokestinimą pagal
faktiškai priduotų atliekų kiekį,
UAB Anykščių komunalinis ūkis
vadovas tikino, kad ši idėja nėra
numarinta. L.Pravilionio teigimu,
naujos kartos šiušlių vežimo automobiliai turi integruotą svėrimo
įrangą, todėl tikėtina, kad atnaujinat komunalininkų ūkį bus grįžta
prie atliekų svėrimo idėjos.
13.00 val., namuose, Skiemonių
seniūnijos Pašilių kaime, Pašilių g., mirė vyras (g. 1948 m.),
smurto žymių nenustatyta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Mirtis II. Birželio 24 dieną,
apie 09.00 val., Kavarsko seniūnijos Janušavos kaime, Gintaro
g., ūkiniame pastate, rastas vyro
(g. 1982 m.) kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

spektras
Mūšis. Telšių rajone sekmadienį per Darbo partijos sąskrydį prie
Lūksto ežero neblaivus Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP)
karys sumušė ir sužalojo vyrą, pranešė vietos policija.
Apie 5.45 val. į ligoninę dėl apatinio žandikaulio lūžio kreipėsi 1995
gimęs vyras, jis paaiškino, kad tą
pačią dieną Graužų kaime jį sumušė neuniformuotas neblaivus 2000
metais gimęs Krašto apsaugos savanoris. Karys savanoris uždarytas į
areštinę. Policija pradėjo ikiteisminį
tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Eskortas. NATO naikintuvai praėjusią savaitę šešis kartus kilo lydėti
tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros skridusių Rusijos karinių
orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto
apsaugos ministerija (KAM). Oro
policijos misiją atliekantys naikintuvai praėjusį pirmadienį atpažino
ir lydėjo orlaivį Il-76, antradienį
– transportinį lėktuvą An-12 ir jį
lydėjusius du naikintuvus Su-27,
trečiadienį – orlaivius Tu-214 bei Il22, šeštadienį – naikintuvą Su-27 ir
Il-22. Kai kurie iš šių lėktuvų skrido
be veikiančio radiolokacinio atsakiklio, neturėjo skrydžio plano bei
nepalaikė radijo ryšio su Regioniniu
skrydžių valdymo centru.
Lukiškės. Pirmadienį iškeldinus
paskutinius nuteistuosius, antradienį
bus skelbiamas oficialus sostinėje
veikusio Lukiškių kalėjimo-tardymo
izoliatoriaus uždarymas. Tai pirmadienį pranešė Teisingumo ministerija. „Artimiausiu metu kalėjimas bus
perduotas Turto bankui ir tuomet bus
nuspręsta, ar objektas bus parduotas,
bet tai jau nėra ministerijos klausimas. Mūsų klausimas – iškėlimas“,
– BNS sakė teisingumo ministras
Elvinas Jankevičius.
Skenduoliai. Šių metų birželį
Lietuvos vandens telkiniuose nuskendo 32 žmonės, tarp jų – penki
nepilnamečiai. Kaip BNS sakė
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento atstovė Laura Valauskienė, pagrindinės skendimo priežastys yra maudynės nežinomuose
vandens telkiniuose ir alkoholio
vartojimas. Anot jos, vyrai skęsta
keturis kartus dažniau nei moterys.
45–64 metų žmonių grupė yra rizikingiausia. Per birželį nuskendo 26
vyrai ir šešios moterys, o nuo metų
pradžios – 52 vyrai ir devynios moterys.
Gaisras. Šilutės rajone penktadienio popietę kilęs gaisras Traksėdžių
durpyne suvaldytas, išdegė apie 20
hektarų, BNS pranešė Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento
(PAGD) atstovė Laura Valauskienė.
Pirmadienį apie 9.37 val. paskelbta
gaisro lokalizacija. „Šiuo metu dirba 30 ugniagesių ir 30 įmonės darbuotojų, vyksta žvalgyba, tikrinami
židiniai, kad ugnis vėl neįsipliekstų“, – sakė PAGD atstovė.
Netektis. Sekmadienį po sunkios
ir ilgos ligos mirė poetas, vertėjas, Nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatas Jonas Juškaitis,
pranešė Lietuvos rašytojų sąjunga.
Jonas Juškaitis gimė 1933 metų gegužės 30 dieną Kuturiuose, Jurbarko
rajone. 1958 metais baigė lietuvių
kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Dirbo mokytoju, 1958–1962
metais – „Literatūros ir meno“ redakcijoje. Nuo 1971 m. – Lietuvos
rašytojų sąjungos narys.
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spektras
Plėšimas. Vilkaviškio rajone
grasinant susidorojimu iš ūkininko
paimtos dvi karvės ir du veršiukai,
pirmadienį pranešė Marijampolės
policija. Policija penktadienį gavo
pranešimą, kad trečiadienį Vidgirių
kaime į vieno gyventojo į namus
atvyko du asmenys dėl anksčiau
sutartų arklių mainų.
Tačiau vėliau asmenys, įtariama,
pradėjo grasinti vyrui susidorojimu ir savavališkai pasiėmė jam
priklausančius gyvulius.Nuostolis
siekia 3 tūkst. eurų.
Avarija. Šiaulių rajone, kelyje Kuršėnai-Palanga, šeštadienio
rytą susidūrė keleivinis autobusas
ir automobilis „Nissan“. Automobilio vairuotojas žuvo, dar dešimt
žmonių sužeisti. Apie avariją Kuršėnų kaimiškoje seniūnijoje, Pakumulšių kaime bendruoju pagalbos
telefonu pranešta 7.37 val., BNS
informavo Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamentas.„Atvykus iš automobilio ištrauktas 1972
metų gimimo vyras, lengvasis automobilis buvo prispaustas tarp
medžio ir autobuso. Vairuotojas
žuvo“, – BNS nurodė departamentas. Autobusu važiavo 48 keleiviai, trys išvežti į ligoninę, dar septyniems medikai suteikė pagalbą
įvykio vietoje.

komentarai

Komunaliniame ūkyje - dvigubas
vidmantas.s@anyksta.lt
tarpuvaldis
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Kadenciją baigė UAB Anykščių komunalinis ūkis valdyba, o
nauja valdyba nėra sudaryta. Paskelbta nauja Anykščių savivaldybės valdomos bendrovės valdybos narių atranka. Bendrovė
neturi ir nuolatinio vadovo - laikinojo direktoriaus pareigas jau
beveik metai atlieka Linas Pravilionis.
Anykščių rajono vicemeras Dainius Žiogelis ,,Anykštai“ sakė, jog
paskelbus pirmąją UAB Anykščių
komunalinis ūkis valdybos narių
atranką buvo gauti 4 pretendentų dokumentai. Tačiau visi keturi
pretendavo į administratoriaus nominaciją. O pagal reikalavimus tik
vienas iš valdybos narių turi būti
administratorius, kitas - inžinierius, trečias - ekonomistas.
Pasikeitus įstatymams, Savivaldybės bendrovių valdybose nebegali būti Savivaldybės administracijos darbuotojų bei Rajono tarybos
narių. Taigi, reikia rasti žmonių ,,iš
šalies“. Kol kas nėra mechanizmo,
kaip bus atsilyginama Savivaldybių bendrovių valdybos nariams.
Jiems lyg ir gali būti mokamos tantjemos iš bendrovės pelno, tačiau,

Juozas RATAUTAS, anykštėnas:
- Man išvis keistai atrodo, kai
žmonės skirstomi pagal amžių.
Suprask: jaunas - gerai, senas ne. Kas tie jaunimo reikalai ir
kuo jie skiriasi nuo kitų anykštėnų lūkesčių? Viena Savivaldybės tarnautoja socialiniame
tinkle džiūgavo, jog sulauksime
jaunos šeimos. Tuomet noriu žinoti, kur ta amžiaus riba ir kuo
geresnė dvidešimtmečių šeima
nei keturiasdešimties sulaukusi?
Praeitos kadencijos Savivaldybės
subkultūroje ryškiai dominavo
vyresnio amžiaus paniekos kultas. Meras savo veiklą pradėjo
nuo dirbančių senjorų ,,valymo“,
agresyvi retorika sklido ir iš kai
kurių valdininkų: tipo, jei senas,
tai durnas. Kelis dešimtmečius
dirbau įvairaus lygio vadovu ir

pvz., UAB Anykščių komunalinis
ūkis jau ne pirmus metus dirba
nuostolingai.
Kitų dviejų Anykščių savivaldybės valdomų bendrovių - UAB
,,Anykščių vandenys“ bei UAB
,,Anykščių šiluma“ valdybų kadencijos baigiasi rudenį.
Paklaustas apie UAB Anykščių
komunalinis ūkis darbo specifiką, nesant valdybos, D.Žiogelis
,,Anykštai“ sakė, kad paprasčiausiai tie sprendimai, kurie priskiriami bendrovės valdybos kompetencijai, nėra priimami.
Iki šiol UAB Anykščių komunalinis ūkis valdybos pirmininke buvo Anykščių savivaldybės
administracijos Viešųjų pirkimų
ir turto skyriaus vedėja Audronė Savickienė. Ji neslėpė, kad ši

Anykščių rajono vicemeras Dainius Žiogelis ,,Anykštai“ sakė,
jog norinčių būti UAB Anykščių komunalinis ūkis valdybos nariais atsirado, tačiau pretendentų išsilavinimas neatitiko reikalavimų.

pozicija yra didelis galvos skausmas, nes komunalininkų vadovai, ypač pernai vasarą iš darbo

Ko trūksta Anykščių jaunimui?

Jauniausias Anykščių rajono tarybos narys Šarūnas Grigonis
paskutiniame Tarybos posėdyje atkreipė dėmesį, kad Anykščių
rajone prastai sprendžiami jaunimo reikalai, per keletą paskutinių metų nesusikūrė nė viena nauja jaunimo organizacija. Jaunasis politikas įžvelgia, kad tai gali lemti prastai Savivaldybės
Jaunimo reikalų koordinatorės Ingos Beresnevčiūtės atliekamos
pareigos, ši atkerta, kad pačiam jaunimui trūksta iniciatyvumo.
Kaip, Jūsų akimis, šiandien atrodo jaunimo situacija Anykščių
rajone? Ar įžvelgiate kažkokias su tuo susijusias problemas? O
gal Anykščių jaunimui visko pakanka, jais ir taip pasirūpinta?

Kas tie jaunimo
reikalai?
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nė kiek nenusivyliau vyresnių
žmonių darbu. Atvirkščiai, labai
sveika, kai kolektyve išlaikoma
proporcija tarp jauno ir vyresnio
amžiaus, tarp moterų ir vyrų, tarp
įvairaus charakterio žmonių. Tuomet vienas kitą papildo patirtimi,
entuziazmu, iniciatyvom. Sutikit,
jog yra dvidešimtmečių, besitrinančių apie aludes, ir septyniasdešimtmečių, siekiančių, dirbančių, kuriančių... Kai man pasako,
jog esu nebe jaunuolis, visados
amžių pasiūlau pasitikrinti stadione. Kita vertus, niekas nedraudžia
burtis jauniems anykštėnams ir
kalbėtis apie jų specifines problemas, organizuoti renginius, rengti
projektus, netgi prašyti paramos iš
valdžios. Negali būti taip: Rajono
taryba ar Savivaldybė siūlo, o jaunimas laukia.

Sigitas
PETRAVIČIUS,
Anykščių socialinės gerovės centro vadovas:
- Mano nuomone, Anykščių rajono tarybos narys Šarūnas Grigonis teisingai pastebi, kad iniciatyvų su jaunimu Anykščių rajone
trūksta. Manau, jaunimas rajone
yra iniciatyvus, tik trūksta jam
dėmesio ir paskatinimo. Iniciatyvumo pavyzdys yra pats Tarybos
narys Šarūnas Grigonis. Teko su
juo bendradarbiauti socialinio užimtumo veiklose, tai parodė, kad
jaunimas yra neabejingas veikti.
Pasigendama aktyvios jaunimo
politikos, įgalinant tą patį jaunimą. Mano nuomone, w, kur jie
galėtų neformaliai leisti laiką, o
Savivaldybė tuo pačiu taip įgyvendintų ir prisidėtų prie jaunimo
politikos formavimo.

Rezultatus
pastebėsime
greitu metu

žmonės joje reikštis pradės daugiau. Manau, geriausiai, ko šiai
dienai trūksta jaunimui Anykščiuose, gali pasakyti tik pats jaunimas. Pats dirbdamas šioje Taryboje galiu pastebėti, kad dažnai
jaunimas iki šios Tarybos negeba
atnešti žinios, kas jiems šiai dienai yra aktualu. Reikia rasti kitų
būdų, kaip prie jauno žmogaus
prieiti, kad jis nebijotų reikšti savo
idėjų. Dėl organizacijų steigimosi,
tai norėčiau pastebėti, kad Anykščiuose jaunimo mažėja, o aktyvaus
jaunimo skaičius dažniausiai išlieka panašus, todėl, manau, ir nematome naujų organizacijų kūrimosi.
Reikia dirbti, kad esamos jaunimo
organizacijos būtų aktyvesnės, ir
jose pakaks vietos visiems. Ingai
vienai nešti Jaunimo reikalų koordinatorės vėliavą yra tikrai nelengva. Dažnai sprendimai dėl įvairių galimų projektų Anykščiuose
priklauso ne nuo jos vienos, taip
pat ir nuo administracijos vadovų
sprendimo. Anksčiau tikrai nebuvo skiriama pakankamai administracijos dėmesio jaunimo reikalams, bet dabar, su atsinaujinusia
komanda, tikiu, šie reikalai pajudės teigiama linkme.

Aktualus
Jaunimo centro
įkūrimo
klausimas

Jaunimui
trūksta dėmesio
Mindaugas
SARGŪNAS,
Anykščių rajono Tarybos narys:
- Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad Jaunimo reikalų taryba stipriai atsinaujino ir ateina
dirbti daug aktyvių žmonių, kurių
darbo rezultatus, labai viliuosi,
stebėsime jau greitu metu. Šarūnas
dabar turi visus įrankius aktyvinti šią Tarybą, tad tikiu, kad jauni

atleistas Jonas Žukauskas, nėra
linkę lengvai paklusti bendrovės
valdybai.

Gabrielė GRIAUZDAITĖ PATUMSIENĖ, Anykščių rajono mero patarėja:
- Iš tiesų, per pastaruosius metus neįkurta nė viena nauja jaunimo organizacija. Tačiau, mano
nuomone, nebūtinai vien naujų
organizacijų kūrimasis rodo, jog
jaunimas yra aktyvus. Pirmiausia, pritarčiau Tarybos posėdyje
išsakytai Tarybos narės Dangiros
Nefienės nuomonei, jog yra labai
svarbu jau veikiančių jaunimo
organizacijų veiklų stiprinimas.
Galbūt viena iš pagrindinių problemų yra komunikacijoje, kai
netikslingai ištransliuojama informacija apie vykdomas veiklas,
pačias organizacijas. Ne paslaptis,
jog šių dienų informaciniai srautai yra didžiuliai, kartais tampa
sudėtinga atsirinkti aktualią informaciją ar pasirinkti konkrečias veiklas, todėl Savivaldybės
Jaunimo reikalų koordinatorius ir
turi stengtis palaikyti tą nuolatinį ryšį su jaunimo atstovais, juos
informuoti, paskatinti, nukreipti.
Kalbant konkrečiai apie jaunimui
skirtas veiklas Anykščiuose, norėčiau pastebėti, kad jų yra tikrai
daug. Tačiau ne visi jaunuoliai
nori ir pasiryžta lankyti būrelius.
Todėl Anykščiams vis dar labai
aktualus Jaunimo centro arba
Atviros jaunimo erdvės įkūrimo
klausimas. Ši vieta būtų patraukli ne tik aktyviems jaunuoliams,
bet dėmesys akcentuojamas į mažiau galimybių turinčius, mažiau
motyvuotus jaunuolius, kurie dėl
įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo
veiklos pasiūlymus. Pabaigoje norėčiau pridurti, jog Anykščių rajono savivaldybės vadovai didelį
dėmesį skiria visoms bendruomenių, jaunimo problemoms, tačiau
dėl laiko stokos retkarčiais lieka
neišspręstų klausimų. Iš jaunimo
pusės rodoma iniciatyva, bendradarbiavimas ir domėjimasis jaunimo reikalais rajone užtikrintų
sklandesnį problemų sprendimą,
idėjų generavimą bei nuoseklią
jaunimo veiklą.
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Jurgita Vitkovskaja: „Gera prisidėti prie kitų
džiaugsmo ir geros savijautos!”

Lina DAPKIENĖ

Su charizmatiškąja, energija trykštančia jauna zumbos trenere Jurgita Vitkovskaja susipažinome
Kavarske, kur ji veda treniruotes norintiems smagiai pasportuoti. Po vienos iš treniruočių susėdome šnektelėti apie gyvenimą, sportą, darbą ir ne tik.

Zumbos trenerė Jurgita Vitkovskaja kiekvieną rytą pradeda kūno mankšta.
(Atkelta iš 1 psl.)
- Jurgita, kaip gyvenate?
- Gera man būti ten, kur esu!
Drąsiai galiu pasakyti, kad esu
laiminga, džiaugiuosi kiekviena
gyvenimo akimirka. Gyvenime,
manau, nėra nieko nepasiekiamo, yra tik netinkamas nusiteikimas. Bet kurioje padėtyje galima
surasti sprendimą. Vadovaujuosi taisykle - „Jei negali pakeisti situacijos, keisk požiūrį į ją“.
Mėgstama veikla ir aplinka įkrauna geros energijos, motyvacijos
svajoti, kurti ir atrasti naujų, neatrastų dalykų. Domiuosi literatūra:
saviugdos, asmeninio tobulėjimo ir
daugybe kitų įdomių bei populiarių žanrų. Kai darai tai, kas tau patinka, ir kai tavo hobis tampa tavo
darbu, dirbti nebereikia - natūraliai
jautiesi laimingas, spinduliuoji,
tada pozityvumą, gerą energiją
gali perduoti ir kitiems. Žinoma,
būna ir tamsių debesų, bet jie greit
išsisklaido ir po gero, audringo lietaus visada šviečia saulė.
- Papasakokite apie save. Kur gimusi, kiek metų gyvenate Anykščiuose? Kaip ir kada atradote
sportą, kaip sau malonią veiklą?
- Esu kilusi iš Ignalinos, Anykščiuose gyvenu maždaug 16 metų.
Visą laiką, nuo pat mokyklos, buvau aktyvi, dalyvavau įvairiose
mokyklos rengiamose šventėse,
konkursuose, mėgdavau sportuoti,
vaidinti, dainuoti. Sportuoti pradėjau prieš 15 metų. Tuo metu turėjau antsvorio ir tai paskatino mane
domėtis sportu, sveika mityba.
Dabar tai mano gyvenimo būdas.
Iš pradžių dariau jėgos pratimus su
svoriais, bėgiodavau, daug vaikščiodavau. Dariau viską, siekdama
savo tikslo. Man pavyko! Vėliau
atradau Zumbos treniruotes, įtraukiau jas į savo sporto programą.
Zumbos treniruočių dienos buvo
skirtos ,,cardio“ dienoms, kai intensyvios fizinės veiklos metu į darbą
yra įtraukiami plaučiai, kraujagyslės, širdis. Dvejus metus lankiau,

o trečiaisiais išsilaikiau licenciją
ir dabar šiomis džiaugsmingomis
treniruotėmis džiuginu kitus.
Nuo 2018 metų esu sertifikuota
zumbos instruktorė. Galiu pasigirti
Zumba (Basic 1) ir Zumba Toning
programų licencijomis. Esu baigusi
VšĮ ,,Lietuvos sporto akademijos“
kursus ,,Sportuojančiųjų mityba:
mokslo įrodymai“. Šie mokslai
padėjo suprasti mitybos principus
ir sudėlioti viską „į lentynėles“.
Dabar galiu padėti ne tik sau, bet
ir tiems, kurie nori sureguliuoti ar
palaikyti savo kūno svorį. Labiausiai mane džiugina, kad viso to
galima pasiekti natūraliais būdais,
be cheminių papildų, tik tam reikia
noro, ryžto ir kantrybės, o rezultatai ateis savaime.
Zumba atitinka mano temperamentą. Tai – šokis, o kartu ir
užburiantis, įtraukiantis menas.
Šokdama išreiškiu emocijas, nuotaiką, jausmus, minčių interpretaciją kūnu. Šokyje kūną, protą
ir sielą galima sujungti į visumą, kad pasiektume jų harmoniją. Treniruočių metu atiduodu
savo „dūšią“, energiją, bet netrukus atgaunu viską su kaupu.
- Kiekvieną rytą pradedate
kūno mankšta?
- Patinka man ankstyvi rytai ir
mankštą darau, bet pirma įsiklausau į savo pojūčius, kokios mankštos reikalauja mano organizmas
- ar dvasinės mankštos, ar fizinės,
kurią atlieku du, tris kartus per savaitę rytais VšĮ „Sveikatos oazės“
sporto salėje. Po treniruotės atsigaivinu Šventosios upėje.
- Ar anykštėnai noriai sportuoja? Kur dar vedate treniruotes?
Kas lanko?
- Anykštėnai yra aktyvūs, tačiau
juos reikia motyvuoti. Kavarskietės irgi nė kiek nenusileidžia – šaunus būrelis sportuojančių susibūrė
nuo pat pirmo mūsų pasimatymo.
Valandos trukmės treniruotes
vedu Anykščiuose, Vienuolio progimnazijoje, ir Kavarsko pagrin-

dinėje mokykloje - daugiafunkciame centre. Šiek tiek treniruočių
vedžiau Anykščių rajono Šeimos
ir vaiko gerovės centre, Anykščių
Vaikų užimtumo centre ir savo
tėviškėje, Duokiškio miestelyje
(Ignalinos r.). Susibūrė šaunios
draugijos. Daugiausia lanko merginos ir moterys, tiesa, yra ir vyrukų. Manau, kad ateityje šokančių
vyrukų atsiras daugiau. Zumba
treniruotes veda be galo daug šaunių trenerių - ir moterų, ir vyrų,
tad galiu paneigti įsitikinimus, jog
šokiai skirti tik moterims (šypsosi
– red. past.). Vienas iš itin gerbiamų trenerių yra Zumbos įkūrėjas
Beto Pérez.
Jaunos mamos atsiveda vaikučius. Jie linksminasi, būna šalia, o
neretai stoja šalia sportuojančių ir
bando atkartoti lygiai tuos pačius
pratimus, net ir su svareliais (šypsosi – red. past.).
Muziką kūrybai ir choreografiją
renkuosi pagal savo stilių. Malonu vesti treniruotes, o ypač lauke,
gryname ore. Džiaugiuosi matydama besišypsančius šokėjus, gera
žinoti, kad prie jų džiaugsmo ir
geros savijautos prisidedu ir savo
nuoširdžiomis pastangomis. Atiduota energija po treniruotės grįžta
atgal su kaupu, o tai labai džiugina.
- Kinų filosofas, pedagogas
Konfucijus yra sakęs: „Pasirink
mėgstamą darbą ir tau gyvenime
nė vienos dienos nereikės dirbti“.
- Tikrai taip, mėgstamas darbas
žmogui – tai ir savirealizacija, ir
prasmingai leidžiamas laikas. Ne
kiekvienas gali tuo pasigirti. Smagu, nes jaučiuosi atradusi aukso
viduriuką.
Birželio mėnesį kartu su Lietuvos
sveikatingumo asociacija paminėjome pasaulinę sveikatos dieną,
kuri vyko birželio 8-ąją. Dovanojau
nemokamas treniruotes Kavarsko,
Anykščių Vaikų ir jaunimo užimtumo centro vaikams, Duokiškio
miestelio gyventojams. Taip pat
džiaugiuosi galimybe prisidėti prie

Trenerė teigia, kad anykštėnai yra aktyvūs, tačiau juos reikia
motyvuoti.
Visuomenės sveikatos stiprinimo
kartu su Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.
- Ką patartumėte abejojančiam,
vis randančiam pasiteisinimų:
„neturiu laiko“, „gal kitais metais“?
- Nereikia ieškoti tinkamo laiko
užsiimti aktyvia veikla, reikia tiesiog
daugiau įsiklausyti į savo poreikius,
pajusti, ką duoda aktyvus judėjimas,
sportas. Kiekvienas pribręsta savyje.
Negali žmogui nurodyti - „eik“: jis
pats turi norėti ateiti. Kita vertus, labai sveika pabūti tarp optimizmą ir
gerą energiją spinduliuojančių, sportuojančių žmonių, nes tampi toks
pat, žodžiu, čia lyg ir toks dėsnis, o
liepimas „eik“ tikrai nieko nelemia.
- Be to, kad esate trenerė, dar

dirbate Anykščių turizmo ir verslo informacijos centre. Kuo dažniausiai domisi čia užsukantys
žmonės?
- Turizmo sezonas įsibėgėjo, tad
žmonės daugiausia domisi lankytinais objektais, aktyviu poilsiu
gamtoje, interaktyviais dalykais,
renginiais, kokios organizuojamos
ekskursijos. Vis daugiau atvyksta užsieniečių. Vasarą to smalsaus
šurmulio tikrai netrūksta. Daugybė
renginių, daugybė įdomių lankytinų
vietų įtinka ir traukia skirtingų interesų žmones. Norintiems būti gamtoje, „po žvaigždėm“, yra kaimo
turizmo sodybų bei kempingų tiek
mieste, tiek užmiestyje. Anykščiai
– viliojamai patrauklus miestas. Čia
gera gyventi!
- Dėkoju už pokalbį!

Pernai Jurgita Vitkovskaja tapo sertifikuota zumbos tremere.
Nuotr. iš asmeninio archyvo
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Kaimynėliai susitiko Svėdasuose

Dainuoja Anykščių kultūros centro Leliūnų skyriaus ansamblis.
Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis „Sveiki, kaimynėliai!” šventės organizavimo regalijas perdavė Kamajų kultūros darbuotojai Sigitai Gasiūnienei.
(Atkelta iš 1 psl.)
Iš čia, nešini savo miestelių vėliavomis, su skambia daina visi
atžygiavo į prie Svėdasų kultūros
namų įrengtą jaukią pramogų aikštelę, kur jau laukė gausiai susirinkę
žiūrovai.
Visiems meno kolektyvams atlikus šventės himną „Sveiki, kaimynėliai, sveiki“, šventės vedėja
Ramunė Lapienytė į sceną pakvietė sveikinimo žodžiui Svėdasų seniūnijos seniūną Valentiną Neniškį.
Susibūrusius į tokį prasmingą bendrą renginį pasveikino ir Anykščių
rajono savivaldybės vicemeras
Dainius Žiogelis, Anykščių kultūros centro direktorės pavaduotoja Vilma Paulauskaitė. Vėliau,
kolektyvams atliekant koncertinę
programą, turėjo progos ant scenos
pakilti, visus pasveikinti, pristatyti
saviškius meno mėgėjus ir Debeikių seniūnas Alvydas Simonavičius, Užpalių seniūnas Eugenijus

savaitgalio diskusija

Keraminas.
Svėdasuose organizuoto „kaimynėlių“ sambūrio tema buvo
meilė, tad dainos, poezijos posmai,
šmaikštūs pasakorių pokštai tą kilnų jausmą ir atspindėjo.
Utenos kultūros centro Vyžuonų ir Užpalių skyrių meno mėgėjų
kolektyvai, vadovaujami Ramunės
Miečiūtės ir Birutės Minutkienės,
parodė bendrą programą, kurioje
skambėjo ne tiktai dainos, bet ir eilėraščiai aukštaičių tarme. Darniai
į moterų ansamblio dainų atlikimą
įsipynė ir jaunųjų užpaliečių kanklininkų ansamblio „Pasagėlė“,
vadovaujamo Jolitos Novikienės,
pasirodymas. Plojimų susilaukė ir
Anykščių kultūros centro Leliūnų
skyriaus (Debeikių seniūnija) meno
mėgėjų kolektyvo (vadovės Irena
Kuliavienė ir Vida Miškeliūnienė)
pasirodymas. Dainomis, skambiomis muzikos melodijomis žiūrovus pradžiugino ir kaimynėliai iš
Rokiškio rajono. Duokiškėnai ir

kamajiškiai, vadovaujami kultūros darbuotojų Giedrės Dagienės
ir Sigitos Gasiūnienės padainavo,
o Kalvių kultūros namų kapela
(vadovės Stasė Gruoblienė ir Aušra Barauskienė) bei Aukštakalnių
kultūros namų kapela „Barškutis“
(vadovė Esmeralda Smalstienė)
griežė visokias melodijas, atliko
dainas. Neatsiliko nuo kolegų ir
Anykščių kultūros centro Debeikių skyriaus meno mėgėjų kolektyvas, vadovaujamas Esmeraldos
Juodelienės. „Kaimynėlių“ šventę
užbaigė šeimininkai svėdasiškiai,
vadovaujami Rožės Lapienienės.
Tarp kaimyninių seniūnijų
meno mėgėjų kolektyvų prisistatymų labai tiko ir pritiko Anykščių kultūros centro šokių kolektyvo „Saulašarė“ (vadovė Irma
Baukytė) įspūdingas pasirodymas. Turėjo progos palinksminti
visus ir į smalsių ,,pletkininkių
bobelių“ Stasės ir Mikasės vaidmenį įsijautusios svėdasiškės
Alma Švelnienė ir Ramunė Lapienytė.
Devynioliktoji šventė „Sveiki,
kaimynėliai!” buvo baigta bendra visų dalyvių daina. O Svėda-

krašto politikai. Įdomu, kiek iš tų,
kurie permainas ir pokyčius bei
proveržius veržlius žadėjo, yra nors
bent kartą rankose laikę dalgį. Vyresnioji karta šioje srityje save jau
įrodė. Kažin ką čia galėtų nuveikti
jaunieji ir ne pirmos jaunystės politikos ichtiandrai??
Agronomas: „Manau, kad vagos
savininkai gali nuganyti žolę braidančiais galvijais ar auginamais
žolėdžiais žvėrimis bei už plotą
gauti mokamas ES išmokas kaip
už ganomų užliejamų pievų plotus.
Plačiau galėtų pakomentuoti mūsų
deleguotas partijos atstovas savivaldybėje.“

X - man: „Savaime aišku, kad
tvarkyti: išravint perteklinę upės
augmeniją, nes šabakštynas ir fon-

riaus vadovei Sigitai Gasiūnienei,
nes ateinančiais metais „kaimynėliai“ rinksis Kamajuose.

Sveikinimo žodį taria vicemeras Dainius Žiogelis.

Šventosios upė laukia ,,šienpjovių“

Štai taip šiandien atrodo Šventosios upė Anykščių miesto centre. Kaip vertinate tokį vaizdą? Kaip manote, ar jau laikas į darbą ,,pakinkyti“ Anykščių rajono savivaldybės nupirktą amfibiją
ir šiuos žolynus nupjauti? O gal pasiilgote dalgiais mojuojančių
politikų ar net patys prisijungtumėte prie Šventosios upės tvarkymo talkos? O gal pasidžiaukime natūralia gamta?

Siauras mąstymas: „Čia problema ne apžėlusioje upėje, čia problema sprendimus priimančių asmenų
galvose.“

sų seniūnijos seniūnas tradicinio
renginio regalijas perdavė Rokiškio kultūros centro Kamajų sky-

tanai absoliučiai nesuderinami dalykai. Kas liečia politikus, gal jie
tegul savo tiesiogine paskirtimi
- politika, visgi kaip ne kaip, bet
darbų pasiskirstymas - evoliucijos
variklis. Nors iš kitos pusės, gal
nieko visai iniciatyva būtų, jei upėje dalgiais pamojuotų jaunieji mūsų

#ANYKŠČIAI...:
„Kadangi
biudžeto projekte nebuvo numatyta tikslinių lėšų upės vagos tvarkymui, o dabartinė padėtis su lėšų
surinkimu į biudžetą nėra džiuginanti, tai nupirkta upės žoliapjovė
negali išvažiuoti iš AKū kiemo.
Siūloma vietos verslininkams, esantiems rajono valdžioje, parodyti
savo rūpestį miesto gerbūvio kūrime
ir paremti tuos, kas pagal konkursą
įsipareigotų sutvarkyti uptės vagą.
Šiam projektui galėtų būti atidaroma speciali sąskaita paramai dėl
Šventosios vagos.“
Nu jo: „Bus Šapoka direktorius,

savivaldybė duos daugiau pinigų
ir parodys, kaip visi gerai dirba. O
jeigu rimtai,tai geras gaspadorius
turi šeštą ryto miestą pėsčias apeiti, o ne aštuntą kabinete nutūpti. Jei
rajono vadams nerūpi,tai niekam
nerūpi.“
Patriotas: „Žinoma, tvarkyti.
Kaip atrodome, anykštėnai? Centrinė dalis miesto juk. Gal eikime
žmonės į upę. Išrausim rankomis......“
Stanislovas: „reikia tvarkyti,
negalima taip palikti, negaspadoriškai atrodo, o Šapoka tai buvo
gaspadorius tikrai, anksti ryte
begiodamas dažnai matydavau,
kaip jis apžiūri miesto tvarką“
anykštėnas:„galima buvo pasamdyti įmonę, tuo užsiimančią,
ir būtų nušienavę, o ne anfibiją
pirkti.“
Juozas: „Anos savivaldybės
sprendimas pirkti amfibiją, švelniai tariant, keistokas. Kam mokėti už daiktą, kurį panaudosi vos
kelias dienas į metus? Žymiai paprasčiau konkurso būdu nusipirk-

ti paslaugą. Kita vertus, nemanau,
kad gera išeitis valdininkams su
dalgiais lįsti į vandenį ir šaldyti
prostatas- valdžios reprodukcinė
sveikata svarbi visiems“
Vladas: „Ech, gražus vaizdelis. Sukelia nostalgiškus prisiminimus apie laistomas pievas. Tegul purškia... laistomi švendrai....
originalu, gražu, dar vienas dėmesio vertas turistinis objektas.“
Robke: „Šiaip siūlyčiau Ponam
gamtos inspektoriams pasiimti
dalgius... Kodėl Moku už bilietus visokius papildomai valstybei žvejybai plius dar mokesčiai
įvairūs???34 metus žvejoju, nesu
sutikęs jokio pareigūno... Ką veikia Anykščių aplinkos apsauga...
Nieko...Kas pjauti turi ir prižiūrėti gamta ????Aplinkos apsauga...Pravartu būtų ir sportas, ir
sveikata.Viskas apleista, tik mokesčiai, mokesčiai..Nu seniau gal
ir blogiau buvo,bet Paupis buvo
prižiūrėtas daugmaž nors,o dabar
šabakstynas - nei žuvies nei maudynių”
(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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Vyskupas Linas kvietė švęsti
sekmadienius

Raimondas Guobis

Šeštadienį Svėdasuose lankėsi ir Sutvirtinimo sakramentą teikė
Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. Ganytojas paprastais
žodžiais, tačiau labai įtaigiai mokė gyventi su Dievu, rengtis šviesiai Amžinybei, kovoti su silpnybėmis, pagundomis, mylėti artimą savo ir branginti sekmadienio šventumą. Atvykus garbingam
svečiui, Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai švęsti dvi dienas – sekmadienį jie vainikuoti iškilminga procesija.
Tai buvo paprasta vyskupo Lino
viešnagė, be iškilmingo sutikimo,
be garbės vartų, tiesiog ganytojiškas susitikimas su bendruomene ir
Sutvirtinimo sakramento teikimas.
Katalikiškos brandos sakramentą
priėmė 25 jaunuoliai. Be skubos,
kiek prikimusiu balsu, paprastais,
net labai paprastais pavyzdžiais, be
pykčio, su atlaidžiu švelnumu labai
įtaigiai mokė Vyskupas į Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią gausiai susirinkusius.
Pasak Ekscelencijos, tikėjimas
prasideda su krikštu. Jis būna nesąmoningas, jis tėvų valia įspaudžiamas į širdį kaip ženklas, kurio nei
atsisakysi, nei nusiplausi. Tikėjimą
reikia auginti įveikiant gyvenimo
kelyje užklumpančias pagundas.
Malda, kurios mus pats Viešpats
išmokė – „Tėve mūsų“, ja meldžiamas , ja garbinamas Dievas,
prašoma kasdienės duonos, duonos
ne kada nors, bet šiandien. Taip ir

– skirtas Dievui, artimiesiems ir
sau. Tai kaip Trejybė, taisyklė, kurios negalima pažeisti. Dar nieko,
jei išpildomi du punktai – Dievo
pagarbinimas ir pagalba artimiesiems, tačiau kuomet pasilieka tik
artimieji ir pats žmogus, o atsisakoma laiko Dievui, žmogaus gyvenimas griūva. Nelabasis džiūgauja,
jis tiesiogiai neliepia neiti į šventovę, jis tik pasistengia, kad žmogus
ir šventadienį būtų užimtas niekuomet nepabaigiamais darbais ir pamirštų Dievą.
Žmogus yra kaip svečias, ir ateis laikas, kuomet reikės iškeliauti.
Įsivaizduokite, kad turite pasą, kad
yra viza, kad sėkmingai perskridote
per vandenyną, jau tuoj pakliūsite į
svajonių šalį. Paskutinė patikra, kur
yra įvairiai atrodančių – ir šviesių,
ir tamsių, ir siauraakių tikrintojų, ir
netikėtai dokumentas užverčiamas,
grąžinamas ištariant: „Amerika
jūsų nelaukia“. Taip gali atsitikti
ir gyvenimui pasibaigus, ties dangaus vartais patikrinus dokumentą,
kuriame yra Krikšto, Komunijos,
Sutvirtinimo spaudai, tačiau visi
kiti puslapiai tušti – krikščioniško
gyvenimo, gerų darbų stinga - jis
bus užverstas su ištara, kad Dievo
namuose esi nepageidautinas.
Kryželis ant kaklo ir gebėjimas

pasakyti, kodėl tu jį nešioji, yra
labai svarbus simbolis, kuris kalba apie tave, o pavojingi simboliai
bei paiki tikėjimai horoskopais, didžiuojantis, kad vienas yra skorpionas, kitas - gyvatė ar kiaulė. Visi
juk esame ne kiaulės, vištos ar gaidžiai, o Dievo vaikai.
Klaidos, paslydimai beveik neišvengiami, tad svarbiausia - gebėjimas savo klaidas pripažinti,
atgailauti, nuoširdžiai atsiprašyti
ir sugrįžti į gyvenimą su pasiryžimais daugiau nebenusidėti. Juk net

apaštalas Petras išsigandęs išsigynė
Jėzaus, tačiau savo poelgio menkumą supratęs verkė, gailėjosi, tapo
stipriu tikėjimo nešėju, pasirengusiu už savo tiesą numirti katalikų
bažnyčios tėvu.
Po šventiškų pietų vyskupas
Linas namo nesiskubino – buvo
nukeliavęs į Uteną bei susitiko su
Kalvių bendruomenės Kamajų parapijoje tikinčiaisiais, apžiūrėjo jų
gyvenvietės kapinėse statomą koplyčią ir tik tuomet sugrįžo į vyskupijos sostinę Panevėžį.

Lama.
„Bet kad visa Europa ilgainiui
taptų musulmoniška šalimi? Neįmanoma. Arba afrikietiška šalimi? Taip
pat neįmanoma... Išsaugokite Europą europiečiams“, – sakė jis.
Indijoje Dalai Lama gyvena nuo
1959 metų, kai būdamas 23 metų
pabėgo iš Tibeto sostinės Lhasos,
Pekinui pasiuntus į regioną karius
malšinti sukilimo prieš Kinijos valdymą. Kinija laiko Dalai Lamą „vilku ėriuko kailyje“ ir kaltina jį bandymu suskaldyti Kiniją.
Vis tik interviu BBC Dalai Lama
sakė manąs, kad Kinija „keičiasi“.
Jis nurodė, kad palaiko „visiškai privačius“ ryšius su buvusiais Kinijos
pareigūnais ir mokslininkais, turinčiais ryšių su Pekino valdžia.
„Manau, kad patys kinai keičia
savo požiūrį“, – kalbėjo jis. Vis dėlto Dalai Lama pridūrė, kad Kinijos
prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) "kol kas" neprašė su juo susitikti.

Kalifornijoje rastas savaitę miške klaidžioję 73 metų vyras

pų“ stoka.
„Vieną dieną jis kalba viena, kitą
dieną – kita, – sakė 83 metų budistų
vienuolis, kalbėdamas apie JAV vadovą.
"Tačiau manau, kad (jam) trūksta
moralės principų“, - pridūrė jis, duodamas daug temų apėmusį interviu

britų visuomeniniam transliuotojui
BBC. „Tapęs prezidentu jis paskelbė
„Pirmiausiai – Amerika“. Tai neteisinga. Amerika turi prisiimti atsakomybę pasaulyje“, – kalbėjo Dalai
Lama. Jis pridūrė, kad D. Trumpo
emocijos yra „taip pat truputį... per
daug sudėtingos“.Indijos šiauriniame Dharamšalos mieste su BBC
kalbėjęs tremtyje gyvenantis Nobelio taikos laureatas taip pat sakė, kad
jeigu jo vietą ateityje užimtų moteris, ji turėtų būti patraukli.
„Jeigu ateitų moteris Dalai Lama,
ji turėtų būti patrauklesnė, – kalbėjo
jis. – Jeigu Dalai Lama būtų moteris,
oi, oi... žmonės, manau, norėtų jos
nematyti, jos veido“, - kalbėjo jis.
Kalbėdamas apie savo požiūrį į imigraciją į Europą jis pakartojo, kad tik
„ribotam skaičiui“ pabėgėlių turėtų
būti leista pasilikti šiame žemyne.
„Europos šalys turėtų priimti tuos
pabėgėlius, suteikti jiems išsilavinimą, apmokyti, o tada siekti juos sugrąžinti į savo šalis“, – kalbėjo Dalai

kite sutvarkyti visus nebaigtus reikalus, nes antradienį ir trečiadienį
vargu ar būsite darbingai nusiteikęs. Finansinės investicijos darbo
savaitės pabaigoje bus pelningos.
Savaitgalį laukia intensyvus, bet
konfliktiškas asmeninis gyvenimas. Nesitikėkite tobulo sutarimo
su partneriu, siekite kompromiso.
VĖŽYS. Įvykiai šeimoje ar darbe pirmoje savaitės pusėje atims
daug laiko ir jėgų. Emocinis chaosas sieloje gali labai išvarginti
psichologiškai. Paramos sulauksite
iš artimo draugo ar mylimo žmogaus. Antroji savaitės pusė bus labai produktyvi. Nuveiksite kur kas
daugiau, nei planavote ir tikėjotės.
LIŪTAS. Pirmosiomis savaitės
dienomis laukite malonių finansinių naujienų. Netikėtai galite gauti
pinigų ar kitokių materialinių vertybių. Nuo savaitės vidurio ryžtingai imkite reikalus į savo rankas

- seksis organizuoti darbus ir vadovauti.
MERGELĖ. Savaitės pradžia
labai tinka keliauti, mokytis ar tiesiog ieškoti, kuo čia save užėmus...
Dalykinė kelionė savaitės viduryje
bus sėkminga. Savo intuicija pasitikėkite labiau nei kitų. Antroje
savaitės pusėje būsite itin komunikabilus ir draugiškai nusiteikęs.
Tikėtina, kad užmegsite ilgalaikę
draugystę.
SVARSTYKLĖS. Pirmoje savaitės pusėje užsiimkite naujo
verslo projektais ar nekilnojamojo turto reikalais. Jums gali būti
pasiūlytas iš tiesų perspektyvus
planas, bet savo asmeninių pinigų
verčiau neinvestuokite. Savaitgalį
mylimo žmogaus ar vaikų poreikiai gali gerokai paploninti jūsų piniginę, užtat bendravimas bus kur
kas malonesnis nei pastarąsias dvi
savaites.

SKORPIONAS.
Kolektyvinė veikla pirmoje savaitės pusėje
bus produktyvi. Savaitės viduryje būsite gana emocionalus. Savo
nuomonę ginsite labai energingai,
nesirinkdamas žodžių nei priemonių. Pasistenkite nepadaryti nieko
tokio, ko vėliau tektų gailėtis. Savaitgalį tikriausiai neatsispirsite
pagundai kiek paišdykauti.
ŠAULYS. Pirmoje savaitės pusėje rimtai užsiimkite darbo reikalais,
namuose praleiskite kuo mažiau
laiko. Atidžiai įsiklausykite į visus
patarimus - tarp jų gali pasitaikyti labai vertingų. Apskritai darbas
komandoje turėtų būti našus ir vaisingas. Namams daugiau dėmesio
skirkite savaitės pabaigoje.
OŽIARAGIS. Pirmoje savaitės pusėje verslo reikalus stenkitės tvarkyti viešai ir legaliai. Jei
nerasite sau naujų veiklos sričių,
savaitės viduryje gali apimti ne-

numaldomas nuobodulys. Savaitgalį daugiau bendraukite su šeima,
stenkitės, kad jūsų ketinimai būtų
visiems žinomi ir suprantami.
VANDENIS. Neatviraukite su
bendradarbiais, ypač jei anksčiau
to nedarydavote. Savaitės viduryje mokėjimas bendrauti jums
atvers duris, anksčiau aklinai uždarytas. Venkite bambeklių ir per
daug klausinėjančių - jie prišauks
bėdą. Nepriimkite už gryną pinigą
kiekvienos išgirstos istorijos, ypač
savaitgalį.
ŽUVYS. Jei savo finansinius
reikalus patikėsite tvarkyti kitiems,
pirmoje savaitės pusėje tikriausiai
turėsite materialinių nuostolių.
Teks nemažai rūpintis karjeros reikalais. Turite gerai pasiruošti kitam
žingsniui. Nepamirškite vienaip ar
kitaip padėkoti visiems jums padėjusiems. Savaitgalį laukia maloni
poilsinė kelionė.

mūsų bendrystė su Dievu reikalinga
dabar, šiandien, o ne kada nors.
Būtina mokėti dėkoti. Pradėti dieną dėkojant Dievui. Už tai, kad atsikėlei, kad gali vaikščioti, kad gali
matyti, gali daryti gerus darbus, gali
pagelbėti artimam. Juk kiekviena
minutė ir kiekviena diena gali būti
paskutinė, koks tu bebūtum , kiek
turto valdytum - neišvengiamai
ateis akimirka, kuomet dangiškasis
Valdovas pasakys, kad laikas žemėje baigėsi, ir pakvies pas save.
„Sutvarkiau vaikus“ - taip pasako daugelis po to, kai jų atžalos
priima Komuniją ar Sutvirtinimo
sakramentą. Galima sutvarkyti daržus, reikalus, tačiau ne vaikus. Sutvirtinimo sakramentas ne tam, kad
juo apdovanotieji iki pat vedybų
ar kitokio neišvengiamo atėjimo į
bažnyčią pamirštų Dievą, bet kad į
tikėjimą gilintųsi, kad gyventų kaip
Dievo vaikai, tobulėtų
Sekmadienis turi būti švenčiamas

MOZAIKA

Dalai Lama: D. Trumpui
„trūksta moralės principų“
Tibeto dvasinis lyderis Dalai
Lama penktadienį paskelbtame interviu britų žiniasklaidai apkaltino
JAV prezidentą Donaldą Trampą
(Donaldą Trampą) „moralės princi-

horoskopai
AVINAS. Už sąžiningumą savaitės pradžioje bus su kaupu atlyginta. Penktadienio vakarą ir šeštadienį verčiau praleiskite su šeima
ar artimais draugais. Jei turite daug
darbo namų ūkyje, organizuokite
talką. Viską padarysite greitai ir
linksmai.
JAUTIS. Netikėkite viskuo, ką
išgirsite pirmoje savaitės pusėje, ypač apie savo būsimą darbą
ar sutartį. Būkite kritiškesnis ir
atidesnis. Ketvirtadienį ir penktadienį bendradarbiavimas su meno
žmonėmis būtų įdomus ir vaisingas. Artimas draugas ar giminaitis
pasidalys su jumis paslaptimi, kurios jūs norėtumėt verčiau nežinoti. Savaitgalio kelionėje tikriausiai
pavyks suderinti malonumą su reikalais.
DVYNIAI. Pirmadienį pasisten-

Vyskupas Linas mokė švelniai ir bičiuliškai, jo žodžiai tiesiog palietė širdį... Teikiant Suvirtinimo sakramentą, Ganytojui asistavo
kartu atvykęs diakonas Raimundas Zimka (dešinėje) ir Svėdasų
klebonas Raimondas Simonavičius. Autoriaus nuotr..

Kalifornijoje gelbėtojai šeštadienį
surado 73 metų žygeivį, prieš savaitę
dingusį vienoje girioje. Birželio 22
dieną Eugene'as Jo (Judžinas Džo)
atsiskyrė nuo žygeivių grupės Andželo nacionaliniame miške Kalifornijos valstijos pietinėje dalyje. Šeštadienį gelbėtojai rado jį gyvą – vyras
įstengė eiti ir su jais kalbėtis, nurodė
Montroso paieškų ir gelbėjimo grupė. Pasiklydęs vyras penkias dienas
nieko nevalgė ir gėrė vandenį iš
upokšnio, sakoma gelbėtojų „Twitter“ žinutėje. „Temperatūra buvo
švelni, o vandens lygis – aukštesnis
po šių metų gausesnio lietaus“, – pridūrė jie. Paieškų operacijoje dalyvavo daugiau kaip 70 žmonių.
E. Jo nepatyrė jokių traumų; vyras buvo sraigtasparniu išgabentas
į ligoninę, pranešė televizija CNN,
remdamasi Los Andželo apygardos
šerifo departamento informacija.
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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

Sodybą ar namą, mieste ar kaime. Siūlyti įvairius variantus. Gali
būti su mišku ir didesniu žemės
sklypu.
Tel. (8-646) 47841.
Automobiliai
Važiuojančius,
nevažiuojančius automobilius, visureigius.
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
Gyvuliai

Brangiai miškus: jaunus, malkinius ir brandžius. Žemę apaugusią medžiais ar krūmais.
Tel. (8-615) 16617.

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

Skubiai, brangiai (moka pasaulinėmis kainomis) - mišką. Siūlyti
įvairius variantus. Tarpininkams
atsilygins.
Tel. (8-608) 44340.

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

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

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

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

parduoda

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

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

Kuras
Alksnio, uosio, klevo ir maišytas
malkas kaladėlėmis. Pristatymas
nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.

Įvairią pjautą statybinę medieną
(gegnės, įvairios lentos, kt.).
Tel. (8-630) 57490.

Reikalingi grybų, uogų,
obuolių supirkėjai.
Tel. (8-629) 23761.

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

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.

Skubiai - vairuotojui "C" kat.
dirbti savivarčiu automobiliu
karjere.
Tel. (8-630) 18530.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

Tel. (8-662) 50592.

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

ąžuolinius rąstus

JAUNOS VIŠTAITĖS!

Liepos 4 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, Didžiuliškėse 11.25, Padvarninkuose
11.30, Andrioniškyje 11.35, Piktagalyje 11.45,
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus)
12.00, N. Elmininkuose 12.15, 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 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, Titeikiuose
17.00, Kirmėliuose 17.05.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Kita

Sodybą Anykščių r. Troškūnų
sen. Žiedonių k. Gera vieta.
Nebrangiai.
Tel. (8-679) 34044.

Brangiai visoje
Lietuvoje superka
galvijus:

Brangiai perkame

siūlo darbą

Nekilnojamasis turtas

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.

Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217.

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Dovanoja
Du išauklėtus 2 mėn. kačiukus.
Tel. (8-617) 57058.
Paslaugos
Iš akmenų mūrija tvoras, pamatus, deda grindinius, kloja trinkeles.
Tel. (8-653) 82839.
UAB „Jonroka“ organizuoja:

Fasadų šiltinimas, fasadų apdaila. Šiltina fasadus, tinkuoja, deda
dekoratyvinį tinką. Dengia šlaitinius stogus. Mūro darbai.
Tel. (8-676) 52289.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.

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

A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;

Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir praradusiems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba Liudiškių
g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų registracija
tel. (8-657) 68156.

gimė

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

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami
„Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

Teleloto. Žaidimas nr. 1212 Žaidimo data: 2019-06-30 Skaičiai: 74 71 52 30 03 66 34 05 57 69 18
10 63 09 36 42 28 61 48 50 46 12 22 26 56 65 40 31 47 55 75 21 02 49 06 70 68 32 (keturi kampai,
eilutė, įstrižainės) 27 07 37 29 44 17 23 04 25 24 15 20 39 45 (visa lentelė) PrizaiŽaidimas Laimėjimas
Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 3538.00€ 5 Užbraukus įstrižaines 21.00€ 499 Užbraukus eilutę 2.00€ 10381 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 30338 Papildomi prizai Bilietas Prizas 038*214
Baseinas su filtru BESTWAY 006*883 Dviratis Azimut Classic 28" 0011428 Elektrinis paspirtukas Xiaomi
0022829 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0090244 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0207820 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0118863 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 013*306 Hamakas Spokey Zuni 009*498 Hamakas
Spokey Zuni 039*021 Hamakas Spokey Zuni 035*423 Hamakas Spokey Zuni 024*781 Išmanioji apyrankė
Xiaomi 016*826 Išmanioji apyrankė Xiaomi 035*388 Išmanioji apyrankė Xiaomi 043*957 Išmanioji apyrankė Xiaomi 034*996 Išmanusis tel. SAMSUNG J4 Plus 020*722 Kelioninių baldų komplektas 018*749
Knyga NEREGĖTA LIETUVA 043*827 Knyga NEREGĖTA LIETUVA 020*633 Knyga NEREGĖTA LIETUVA
025*920 Knyga NEREGĖTA LIETUVA 040*926 Lauko kepsninė Mustang 43cm 012*823 Lauko kepsninė
Mustang 43cm 000*819 Ledų gaminimo aparatas TRISTAR 001*404 Ledų gaminimo aparatas TRISTAR
0281823 Mercedes Benz GLA180 0388612 Mercedes Benz GLA180 032*622 Pakvietimas į TV studiją
013*996 Pakvietimas į TV studiją 026*146 Pakvietimas į TV studiją 029*854 Pakvietimas į TV studiją 013*998
Planšetė LENOVO TB-7104F 0360565 Pretendentas į 120 000 Eur 009*969 Sodininko rinkinys GARDENA
015*584 Sodininko rinkinys GARDENA 008*230 Trintuvas Nutribullet 008*113 Trintuvas Nutribullet
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IŠ ARTI

vardadieniai

šiandien
Martinijonas, Jotvingas,
Gantautė, Marijonas, Martys.
liepos 3 d.
Anatolijus, Leonas, Tomas,
Vaidilas, Liaudmina.
liepos 4 d.
Berta, Elžbieta, Ulrikas,
Skalvis, Gedgailė, Teodoras,
Malvina.

mėnulis

liepos 2 - 4 d. - jaunatis
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,,Rotariečiai“ dalijo dovanas ir rinko
vidmantas.s@anyksta.lt
valdžią
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Praėjęs penktadienis, birželio 28-oji, Anykščių ,,Rotary“ klubui buvo ypač darbinga diena - Anykščių bibliotekoje atidaryta
,,Rotary“ knygų lentyna, Jokubavos vaikų sodyboje vyko vandentvarkos sistemos, kurios įrengimą finansavo ,,Rotary“ klubai,
atidarymas.
Vakare Anykščių ,,Rotary“ klubas savo prezidentu 2020-2021
metų kadencijai išsirininko verslininką, UAB,,Sodrugestvo Baltija“ vadovą Darių Čypą.

anekdotas

Vieno kalinio žmona po pasimatymo su vyru skundžiasi kalėjimo
viršininkui:
- Jūs turėtumėte duoti mano vyrui kokį nors lengvesnį darbą, nes
jis jau vos ant kojų bepastovi.
Viršininkas:
- Bet nuo vokų klijavimo dar
niekas nenumirė.
Žmona:
- Taip, bet juk naktimis jis dar
kasa kažkokį tunelį.

Šeimynos tėvai Simona ir Nerijus Tubiai.

***
Australas sėdi kavinėje, geria
kavą, valgo bandelę su uogiene.
Įeina į kavinę kramtydamas gumą
amerikietis turistas, atsisėda prie
australo ir užkalbina:
- Ar jūs, australai, suvalgote visą
riekelę duonos?
- Žinoma, - atsako australas.
Amerikietis šypsodamasis išpučia gumos burbulą ir sako:
- Mes tai ne. Amerikoje valgome
tiktai minkštą duonos dalį, o plutas
surenkame, siunčiame į fabriką,
ten sumala, iš jų daro bandeles, kurias eksportuojame į Australiją. O
gal valgote uogienę su duona?
- Taip, - pykteli australas.
- O mes ne. Valgome tiktai šviežius vaisius. Sėklas, žievę bei kitas
liekanas surenkame, siunčiame i
fabriką, ten sumala, iš jų daro uogienę, kurią eksportuojame į Australiją.
Tada australas paklausia amerikiečio:
- O jūs užsiimate seksu Amerikoje?
Amerikietis nusišypso:
- Žinoma, kad taip.
Australas prisiartina prie turisto
ir tyliai klausia:
- O ką jūs darote su panaudotais
prezervatyvais?
- Išmetame, – atsako amerikietis.
Tada australas šypteli:
- Mes tai ne. Australijoje surenkame visus sunaudotus, siunčiame
juos į fabriką, ten sumala ir iš jų
daro kramtomą gumą, kurią eksportuojame į Ameriką...

,,Rotary“ renginiuose dalyvavo Anykščių rajono meras Sigutis
Obelevičius bei vicemeras Dainius Žiogelis. Pastarasis yra ir
Anykščių ,,Rotary“ klubo narys.
Anykščiuose penktadienį lankėsi grupė danų - kelių Danijos
,,Rotary“ klubų atstovai. Jokubavos vaikų sodybos vandentvarkos
projektas didžiąja dalimi finansuotas Danijos rotariečių. Šio projekto
vertė 10 tūkst. eurų: 8 tūkst. skyrė danai, po tūkstantį - Anykščių
,,Rotary“ klubas ir Lietuvos ,,Rotary“.
Simonos ir Nerijaus Tubių Jokubavos vaikų šeimynai ,,Rotary“
padeda nuolat - prieš kurį laiką šis
klubas šeimynai padovanojo traktorių.
Kanalizacijos sistemą Jokubavos vaikų sodyboje įrengė anykštėno Romualdo Vitkaus įmonė
,,Motorsportas“. Atidarymo iškilmėse žodį tarė kadenciją baigęs
Anykščių ,,Rotary“ prezidentas,
UAB,,Jaros prekyba“ direktorius
Rolandas Musteikis, būsimasis
prezidentas D.Čypas, Anykščių
rajono vadovai. Meras Sigutis
Obelevičius dėkodamas danams
sakė, jog investicija - dvigubas gėris. ,,Viena vertus, tai investicija į
vaikus, kita vertus - į ekologiją“, kalbėjo S.Obelevičius. Rotarietis,

vicemeras Dainius Žiogelis, dėkojo S. ir N.Tubiams, kurie nuolat
augina ir auklėja apie dešimt svetimų vaikų. Beje, N.Tubis, priimdamas svečius, šypsojosi, kad ne visi
vaikai yra namuose, nes vyresnieji
nusprendė užsidirbti ir pas ūkininką skina braškes.
Danų vardu kalbėjęs Karsten
Michail Sorensen sakė, jog turįs
atsiprašyti, nes vylėsi, kad projektas bus atliktas per šešis mėnesius
nuo to laiko, kada buvo sugalvota
jį atlikti, tačiau užtruko šiek tiek
ilgiau. ,,Tikiu, kad šita investicija
palengvins gyvenimą. Noriu padėkoti, kad leidote mums prisidėti“,
- kalbėjo K.M.Sorensen.
Anykščių rotariečiai broliams
danams (,,Rotary“ klubų nariai
vieni kitus vadina broliais) dovanojo anykštėno menininko Valdo
Pelegrimo sukurtus angelus.
Renginyje Jokubavoje dalyvavo
ir kitų Lietuvos ,,Rotary“ klubų atstovai, o kad į buvusią Ažuožerių
mokyklą (Jokubavos sodyba įkurta
būtent tame pastate) susirinko neeiliniai žmonės, liudijo jų automobiliai. Nedrįstume spėlioti, kokia

buvo bendra ten buvusių transporto priemonių vertė.
Tarp svečių buvo ir Lietuvos
,,Rotary“ komiteto pirmininkas dr.
Juozas Šarkus.
Bibliotekai perduodant knygas,
renginį moderavo pirmasis Anykščių ,,Rotary“ prezidentas, gydytojas Kęstutis Jacunskas. Jis sakė,
kad klubo dovanojamos knygos
- tai rotariečių indėlis į edukaciją. Meras S.Obelevičius knygų
perdavimo ceremonijoje juokavo,
kad jam ši akcija patinka ir dėl to,
kad ir ,,pats kartais kokią knygą“
parašo...
,,Rotary“ dovanotų knygų lentynoje - keliasdešimt knygų (nuo
socialdemokratijos istorijos iki populiarių romanų).
Anykščių ,,Rotary“ prezidento

rinkimai 2020-2021 metų kadencijai buvo trečiasis rotariečių renginys penktadienį. Kadenciją baigė
UAB ,,Jaros prekyba“ direktorius
Rolandas Musteikis, o 2019-2020
metų prezidento kadenciją pradėjo Žemės ūkio kooperatyvo
,,Ažuožerių sultys“ administracijos vadovas, 40-metis Regimantas Butvydas. Buvęs krepšininkas
R.Butvydas dešimtmetį gyveno
JAV. Šioje šalyje jis baigė universitetą, žaidė krepšinį, dirbo.
,,Rotary“ klubai prezidentus renka metams į priekį, taip palikdami
pereinamąjį periodą būsimajam
klubo vadovui pasiruošti. Prezidentas renkamas vienerių metų kadencijai. Anykščių ,,Rotary“ klubas įkurtas prieš penkerius metus,
jis vienija 26 narius.

,,Rotary“ knygų lentyna.

oras
+21

+11

Svečiai iš Danijos bei dr. Juozas Šarkus (pirmasis iš dešinės).

Jokubavos vaikų šeimynoje paprastai gyvena apie dešimt vaikų.

