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Pauzė. Savaitgalį rinkosi Tėvy-

nės sąjungos - Lietuvos krikščionių
demokratų Anykščių skyriaus taryba. Konservatoriai ketino svarstyti ir
klausimą dėl buvusių eksmero Kęstučio Tubio komandos narių - Audroniaus Gališankos ir Ramūno Blazarėno - priėmimo į TS-LKD frakciją
Rajono taryboje. Tačiau, pasak mero
Sigučio Obelevičiaus, partijos skyriaus tarybos posėdyje nebuvo kvorumo, todėl sprendimas dėl frakcijos
plėtros nebuvo priimtas.

Anykščiuose
planuojama
surengti
Ukrainos dienas

Pardavėjas turi
įrenginį pasiimti
atgal

Vygantas ŠLIŽYS, Anykščių
rajono Tarybos narys, ,,valstietis“: ,,...Jeigu ji nepjauna, pardavėjas turėtų įrenginį pasiimti
ir grąžinti pinigus..."
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Įtaria, jog Anykščių amfibija vidmantas.s@anyksta.lt
nelegali kopija
Vidmantas ŠMIGELSKAS

,,Kokiam čia Anykščių garažiuke pagaminta?“-iš ,,Anykštos“ gautas Anykščių amfibijos
nuotraukas pamatęs, klausė
vienos iš vandens telkinių šienavimo paslaugą atliekančios
firmos atstovas. Vyras tvirtino,
kad būtina amfibijos nuotraukas persiųsti Švedijos ir Olandijos firmoms - nes mūsiškė
yra negrabi kažkurios iš šių
firmų gaminio kopija.
Jis mano, kad dėl šio gaminio gali kilti tarptautinis skandalas.

Situacija. Nedarbas birželį
Anykščių rajone, palyginti su geguže, išaugo 0,4 punkto.Užimtumo
tarnybos duomenimis, liepos 1 dieną Anykščių rajone buvo registruoti
1568 bedarbiai, tai sudaro 11,4 proc.
rajono darbingo amžiaus gyventojų.
Pagalba. Savaitgalį Anykščių rajone degė pievos, ugniagesiai darbo
turėjo ir dėl stipraus vėjo. Liepos 5
dieną Traupio seniūnijos Surdaugių
kaime išdegė apie 1 aras žolės. Žolė
užgesinta parankinėmis priemonėmis. Įvykis tiriamas. Tą pačią dieną
Anykščių seniūnijos Šeimyniškių
kaime, Šeimyniškių g., supjaustytas
ir pašalintas nuo važiuojamosios kelio dalies nuvirtęs medis.
Išleistuvės. Anykščių rajono abiturientai išleistuves švęs liepos 12
dieną, penktadienį. Anykščių Jono
Biliūno gimnazijos 12-tokus šia proga sveikins Anykščių rajono meras
Sigutis Obelevičius. Vicemeras Dainius Žiogelis dalyvaus abiturientų
išleistuvių šventėje Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame
centre.

Turkišką amfibiją ,,Mavi Deniz“ Anykščių rajono savivaldybei pardavė UAB ,,Taiklu“. Ši Kauno
įmonė užsiima didmenine prekyba: prekių sprektras - nuo angarų iki generatarorių.

Autoriaus nuotr.

Susitarti dėl dar vieno grafičio nepavyko
Festivalio ,,Devilstone“ organizatorių planai šiemet grafičio
piešiniu papuošti dar vieną Anykščių miesto pastatą sugriuvo.
Šiemet pavasarį vienas uš festivalio organizatorių Vaidas Voronavičius ,,Anykštai“ pasakojo, kad grafičio piešiniu buvo norima
papuošti ,,Anykščių vyno“ gamyklos pastato sieną iš Dariaus ir
Girėno gatvės pusės.

Inauguracija.
Penktadienį
Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius vyks į Vilnių dalyvauti Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano
Nausėdos inauguracijos ceremonijoje.
Išvažiuojame. Pernai iš Anykščių rajono išvažiavo 233 žmonėmis
daugiau nei atvažiavo. Iš 60-ies šalies
savivaldybių 50-yje migracijos saldo buvo neigiamas. Labiausiai dėl
teigiamos migracijos augo Vilnius
(+3465), labiausiai traukėsi Panevėžys (-1100).

Prieš metus Anykščių miesto centre, ant bendrabučio sienos, nupieštas gaidys kurstė aistras. Akys priprato ir šiandien daugelis
praeivių jo net nebepastebi.

Kas nutiko, kad dar vieno grafičio
Anykščiuose nebus, ,,Devilstone“
organizatoriai paslaptingai nutyli.
,,Anykštos“ žiniomis, jau buvo suplanuotas naujojo grafičio eskizas,
tačiau panašu, kad ,,Anykščių vyno“
savininkų jis netenkino. Kito grafičio eskizo derinimas su gamyklos
atstovais užsitęsė, todėl nuspręsta
grafičio šiemet nebepiešti ir prie
šios idėjos sugrįžti kitais metais.
Tikėtina, kad grafičiais marginti
,,Anykščių vyno“ gamyklos sieną
nuspręsta ir dėl kitų priežasčių šiuo metu gamyklos administracijos
pastatas už 150 tūkst. eurų yra pardavinėjamas, todėl išpieštas pastatas
gali patikti ne kiekvienam pirkėjui.
Priminsime, kad pernai, prieš festivalį ,,Devilstone“, Anykščių miesto centre, ant bendrabučio fasado,
buvo nupieštas gaidys, kuris, kaip
byloja legenda, nuo velnio nešto
akmens išgelbėjo Anykščių bažnyčią. Legenda interpretuota šiuolaikiškai - gaidys nupieštas rožinių
grybukų fone.
„Devilstone“ festivalio organizatoriams pernai tik paskutinėmis
dienomis prieš festivalį pavyko
gauti visus leidimus, tarp jų ir Kultūros paveldo Utenos skyriaus, kaip
teigta, dėl ilgalaikio, stambios apimties meno kūrinio miesto centre
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ant namo sienos. Grafičio piešiniui
neprieštaravo namo gyventojai.
Gaidį kelias dienas piešė menininkas DZIA iš Belgijos, festivalio
organizatoriai pasirūpino dailininkui reikalingais dažais bei specialiu
kranu.
Ant bendrabučio sienos pradėjus
ryškėti gaidžio kontūrams, Anykščiuose kilo skandalas. Piešiniu ypač
buvo nepatenkinta Anykščių rajono
savivaldybės Kultūros taryba, kuri
rajone kultūros klausimais turėjo
patariamąjį balsą. Tačiau Kultūros
tarybos balso niekas neklausė. Dėl
to ją paliko muzikos pedagogas Stanislovas Aglinskas. Po šių įvykių
Kultūros taryba jau metai nebeposėdžiauja.
Nepaisant nepasitenkinimo bangos tarp kai kurių anykštėnų, nuogąstavimų, kad Anykščiai gali būti
pravardžiuojami ,,gaidžių miestu“,
pernykštis grafičio piešinys pačiam
festivaliui ,,Devilstone“ ir Anykščiams atnešė populiarumo - miesto
vardas ir vaizdai su spalvinguoju
gaidžiu mirgėjo televizijos ekranuose, respublikinių leidinių puslapiuose.
Festivalis ,,Devilstone“ jau 11-ąjį
kartą prasidės šią savaitę, ketvirtadienį, liepos 11 –ąją, ir tęsis iki sekmadienio.

KONKREČIAI
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Rajono ūkininkai ginkluojasi patrankomis?
Anykštėnai skundžiasi, kad nuo praėjusių metų naktimis jų ramybę trikdo Anykščių mieste girdimi šūviai. Lietuvos ūkininkų
sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkas Žilvinas Augustinavičius neatmeta, kad gyventojų ramybę gali trikdyti...ūkininkai.

Lietuvos ūkininkų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkas Žilvinas Augustinavičius mano, kad dujines patrankas ūkininkai
naudoja siekdami apsaugoti auginamus galvijus nuo vilkų.

,,Aš ir vis girdžiu, nesuprantu,
kas darosi, kad karts nuo karto pasigirsta garsas lyg šūvio, bet būna
ir rytais“. ,,Girdisi dažnai. Ypač rytais“. ,,Tai kad šaudo ir naktimis,
ir paryčiais... baido ką..?! Šernų
nebeliko, paukščiai miega... Ir taip
ne pirma savaitė“, - tokio turinio
komentarai tiesiog užplūdo vieną
anykštietišką forumą.
Lietuvos ūkininkų sąjungos
Anykščių skyriaus pirmininkas
Ž.Augustinavičius svarstė, kad
triukšmą greičiausiai gali kelti ūkininkų naudojamos dujinės patrankos.
,,Dujinės patrankos nustatytu
intervalu pokšteli. Bet jos pokši
labai ritmiškai, vienodais intervalais. Jeigu taip ir yra, galima daryti
prielaidą, kad pokši ta patranka“, sakė Ž.Augustinavičius.
Pasak Ž.Augustinavičiaus, dujinės patrankos - jau jokia naujiena,
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jas turi įsigijęs ne vienas ūkininkas,
tačiau jis stebėjosi, kad šūviai gali
būti girdimi net pačiuose Anykščiuose.
,,Nors, jeigu ramus vakaras, šūviai girdimi gan toli“, - pastebėjo
pašnekovas.
Lietuvos ūkininkų sąjungos
Anykščių skyriaus pirmininkas
Ž.Augustinavičius svarstė, kad
greičiausiai rajono ūkininkai dujines patrankas naudoja apsaugai
nuo vilkų.
,,Nežinau, ar šernus kas dar baidytų iš pasėlių, nes jų likę vienetai,
o paukščius nuo uogynų baidyti
naktį nėra prasmės.Tai nebent kas
vilkus nuo gyvulių taip tikisi atbaidyti“, - svarstė Ž.Augustinavičius.
Pažnekovas sakė, kad ūkininkai,
naudojantys dujines patrankas, turėtų atsižvelgti į tai, kad jos kelia
triukšmą ir trikdo gyventojų ramybę ar net gali išgąsdinti.

Anykščiuose planuojama surengti Ukrainos dienas
Penktadienį, liepos 5 dieną, Anykščiuose apsilankė Ukrainos
nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Volodymyr
Yatsenkivskyi.

rašytojų rezidencijų programa.
Ja siekiama stiprinti Lietuvos ir
Ukrainos literatūrų partnerystę,
pateikiant lietuviškąją tematiką ja
susidomėjusiems Ukrainos žodžio
meistrams, per konkrečius kontaktus stiprinti Lietuvos kultūros
ir tradicijų žinomumą tarptautiniu mastu. Jau tą pačią 2017-ųjų
vasarą Anykščių rajone rezidavo
vienas žymiausių šiuolaikinių
Ukrainos rašytojų, romanistas
Andrej Kurkov, kaip naują ir itin
lietuvišką kūrybos temą, įdomią
visam pasauliui, išskyręs knygnešystės istoriją. 2018-ųjų vasarą,
reziduodamas Anykščiuose, Lietuvos išsivadavimo kovų atmintimi domėjosi ir tų kovų liudininkus
kalbino rašytojas Vasilij Škliar.
Vidurdienį Kalbų alėjoje, Vys-

kupo skvere, ambasadorius atidengė plytelę su ukrainietišku
pasveikinimu „Доброго дня!“
(„Laba diena“). 2013 metais pradėtos kurti Kalbų alėjos grindinio
plytelėse įrašyti pasisveikinimai
užsienio kalbomis, plyteles tradiciškai atidengia užsienio šalių diplomatai. Šiuo metu Kalbų
alėjoje anykštėnus bei miesto
svečius sveikina užrašai baltarusių, čekų, estų, gruzinų, hebrajų, japonų, latvių, moldavų,
norvegų ir prancūzų kalbomis.
Po pietų ambasadorius lankėsi Angelų muziejuje–Sakralinio
meno centre. 2019 metų pradžioje
Anykščių menų centras užmezgė kultūrinius ryšius su Ukrainos liaudies ikonų ir antikvarinių daiktų muziejumi „Ukrainos
dvasia”, įsikūrusiu Radomislyje,
o gegužės 18 dieną Anykščiuose
buvo atidaryta šio muziejaus kolekcijos paroda „Angelo atvaizdas
XVIII–XIX a.
Ukrainos liaudies ikonose“.
Ukrainos ambasadorius Lietuvoje
V.Yatsenkivskyi taip pat bendravo
su anykštėnais. Į susitikimą atvyko
ir buvęs Anykščių rajono Tarybos
narys Petro Šostucha. Buvęs politikas yra gimęs Ukrainoje, Rovno
srityje, mokėsi Dolgošėjų vidurinėje mokykloje ir vėliau atvyko
gyventi į Lietuvą. Pabendrauti su
ambasadoriumi taip pat atskubėjo
ir Vaitenkovų šeimos atstovai.
,,Susitikime su Ukrainos ambasadoriumi Lietuvoje daugiausia kalbėjomės apie Lietuvos bei
Ukrainos bendradarbiavimą. Problemų ambasadoriui tikrai nekėlėme", - paklaustas apie susitikimą,
šypsojosi P.Šostucha.
Po susitikimo Anykščių rajono
meras Sigutis Obelevičius paskelbė, kad vizitas paskatino daug

žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vagystė II. Liepos 5 dieną
Troškūnų seniūnijos Raguvėlės
kaime iš vyriškiui, gim. 1971 m.,
priklausančio ūkinio pastato pavogtas benzopjūklas, 5 l. benzino
ir benzopjūklo alyvos. Padaryta
177 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Smurtas. Liepos 6 dieną, apie

19.00 val., Debeikių seniūnijos
Aknystų kaime, Miško g., Anykščių rajono socialinės globos namuose tarp vyriškio, gim. 1976 m.
(nustatytas girtumas 2,20 prom.),
ir sugyventinės, gim. 1971 m.(
nustatytas girtumas 2,16 prom.),
išgertuvių metu įvyko žodinis
konfliktas, vyriškis prieš moterį
panaudojo fizinį smurtą. Pradėtas

Susitikti su Ukrainos ambasadoriumi Lietuvoje atvyko ir buvęs
Anykščių rajono Tarybos narys Petro Šostucha ( pirmas kairėje), gimęs ir augęs Ukrainoje.
Svečią į Anykščius atlydėjo Užsienio reikalų ministerijos Rytų
kaimynystės politikos departamento Ukrainos ir Moldovos skyriaus vedėja Asta Andrijauskienė
bei Anykščių garbės ambasadorius Ukrainoje Virginijus Strolia.
Ukrainos ambasadorius Lietuvoje
V. Yatsenkivskyi lankėsi A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialiniame muziejuje, kur
vyko 2019 metų Ukrainos rašytojų
rezidencijų programos atidarymas
bei susitikimas su šių metų rezidentėmis: vaikų rašytoja Tetiana
Stus ir dailininke, knygų iliustratore Iryna Silvestrova - Panarina.
V. Strolios bei A. Baranausko ir A.
Vienuolio-Žukausko memorialinio
muziejaus iniciatyva 2017 metais
Anykščiuose prasidėjo Ukrainos

Nedžiugina. Valdančiųjų „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis
sako, kad jam nepriimtinos premjero Sauliaus Skvernelio sąlygos dėl
įstojimo į partiją ir kad poreikio ją
„gelbėti“ nėra.
Politikas tvirtino, kad kelias įstoti į
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą
S. Skverneliui yra atviras, bet pokyčių jis galėtų siekti jau tapęs partijos
nariu.„Truputį keistokai skamba sąlygos. Man negirdėtas toks dalykas,
kad kažkas stodamas į sąjungą (...)
pradeda kelti išankstines sąlygas, čia
toks įdomus žanras“, – BNS pirmadienį sakė R. Karbauskis.
Pritaria. Premjeras Saulius Skvernelis pasielgtų teisingai, jeigu įstotų
į valdančiąją Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungą (LVŽS) ir imtųsi jai
vadovauti, sako Seimo pirmininkas
„valstietis“ Viktoras Pranckietis.
„Manau, būtų teisingas veiksmas“, –
pirmadienį Seime žurnalistams sakė
parlamento vadovas, komentuodamas S. Skvernelio pasvarstymą apie
galimybę tapti LVŽS nariu ir galbūt
jos pirmininku. Sekmadienį transliuotame interviu „Lietuvos ryto“
televizijos laidai „24/7“ Vyriausybės
vadovas sakė, kad „valstiečiai“ turi
keistis, jeigu nori matyti jį kandidatu
per kitų metų Seimo rinkimus.
Bausmės.
Panevėžio apygardos teismas pirmadienį buvusiems
Šiaulių kriminalinės policijos pareigūnams skyrė nuo septynerių iki
16 metų siekiančias laisvės atėmimo bausmes, BNS sakė Panevėžio
apygardos teismo atstovė Jolita
Gudelienė. Jie pripažinti kaltais dėl
narkotinių medžiagų ir pinigų pasisavinimo per kratas, nusikalstamo
susivienijimo bei kitų nusikaltimų.
Iš viso byloje kaltais pripažinti
devyni pareigūnai ir keturi civiliai
asmenys.

Kalbų alėją papuošė dar viena plytelė su ukrainietišku
pasisveikinimu.
Anykščių rajono savivaldybės nuotr.

naujų idėjų.
,,Šiandien teko garbė kartu su
žmona bei patarėju gerą pusdienį
pabendrauti su Anykščiuose viešėjusiu Ukrainos ambasadoriumi. Nuostabūs žmonės, įdomios
asmenybės. Kartais pagalvoji,
kad sunkią ir nedėkingą mero tarnybą atperka štai tokie susitikimai. Žinoma, per pusdienį gimė
daug idėjų. Viena iš jų - Ukrainos dienos Anykščiuose“, - sakė
S.Obelevičius. Anykščių rajono
meras S.Obelevičiaus atviravo,
kad su svečiais ypač buvo malonu
ir lengva bendrauti.
,, Ekscelencija yra buvęs Ukrainos ambasadoriumi Lenkijoje,
JAV, žmona dirbusi UNESCO, o
kai bendrauji, nejauti jokio atstumo... Tai čia ir yra aukščiausia
klasė!“ - pastebėjo Anykščių rajono meras S.Obelevičius.
-ANYKŠTA

Temidės svarstyklės
Vagystė. Liepos 6 dieną gautas vyriškio, gim. 1956 m., gyvenančio Anykščiuose, Ukmergės
g., pareiškimas, kad birželio 2
dieną, apie 10.00 val,. pastebėjo,
jog iš nerakinto namo pavogti 4
paveikslai bei iš kieme esančio
nerakinto garažo pavogtas benzininis pjūklas. Padaryta 1000 eurų

spektras

ikiteisminis tyrimas. Vyriškis
uždarytas į areštinę.
Mirtis. Liepos 5 dieną, apie
21.30 val., Anykščių rajone, Desiukiškių kaime, sodyboje prie
tvenkinio, ant kranto rastas vyriškio, gim. 1954 m., gyvenusio
Ukmergėje, kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Nešė. Lietuvis Vytautas Kirkliauskas ir jo sutuoktinė Neringa laimėjo
Suomijoje vykstantį pasaulio „žmonų nešimo“ konkursą. Kad laimėtų
šį čempionatą, porai teko įveikti
253 metrų ruožą, kurios metu V.
Kirkliauskas nešė žmoną brisdamas
vandeniu iki juosmens ir šokinėdamas per rąstus.
Šeštadienį vykusiose varžybose
lietuviai įveikė kliūčių ruožą per 1
minutę ir 6,72 sekundės. Taip jie tik
viena dešimtąja sekundės aplenkė
šešiskart pasaulio čempionatą, suomį Taisto Miettineną (Taistą Mietineną) su partnere.
Medžiai. Ugniagesiai šeštadienį
21 kartą vyko šalinti vėjo nuverstų
medžių. Sekmadienį ir pirmadienio
rytą tokių iškvietimų nebuvo, BNS
informavo Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento atstovė Laura Valauskienė. Daugiausia,
po keturis kartus, ugniagesiai vyko
medžių šalinti Panevėžio ir Kauno
apskrityse. Trys medžiai ant kelio
nuvirto Utenos apskrityje.
Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės ir Tauragės apskrityse
tokių iškvietimų buvo du.
Žmonių turtas šių incidentų metu
nenukentėjo.
Aukos. Kelių policijos duomenimis, lyginant su 2018 metais Lietuvoje žuvusiųjų eismo įvykiuose sumažėjo 16 proc.. Šiais metais žuvo
72 žmonės, pernai per tą patį laikotarpį žuvo 86 žmonės. Tačiau sužeistųjų yra 19 proc. daugiau: šiemet
buvo sužeisti 1428 asmenys, pernai
per tą patį laikotarpį – 1325.
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spektras
Maniežas. Praėjusį savaitgalį Kauno horizontą papildė
neįprastas statinys – 110 metrų
ilgio, 80 metrų pločio ir net 25
metrų aukščio kupolas, dengiantis naująjį futbolo maniežą. Milžiniška konstrukcija – vienintelė
tokia Lietuvoje. Apleistą Kelininko stadioną pakeitęs statinys
pirmuosius sportininkus priims
vasaros pabaigoje.
Į apleistą Kelininko stadioną
Jovarų gatvėje keletą pastarųjų
dešimtmečių paridinėti kamuolį
užklysdavo tik pavieniai futbolo
mėgėjai.
Šiandien brūzgynais apaugusią pievą pakeitė įspūdingų matmenų baltos spalvos kupolas,
moduliniai konteineriai su rūbinėmis, tualetais, dušais ir administracinėmis patalpomis.
Avarija. Indijoje anksti pirmadienį nuo vieno judriausių
šalyje greitkelių nulėkus autobusui žuvo mažiausiai 29 žmonės,
pranešė policija.Nelaimė įvyko
maždaug 4 val. 15 min. vietos
laiku Jamunos greitkelyje, jungiančiame Delį ir Agrą. Manoma, kad vairuotojas užmigo ir
dviaukštis autobusas, pralaužęs
skiriamąją sienelę, nukrito į tarpą tarp dviejų viadukų, pranešė
policija.
Autobusu iš Naujojo Delio į
Laknau Utar Pradešo valstijoje
važiavo apie 50 žmonių. Autobusas nukrito iš daugiau kaip
12 m aukščio į upę. Antrasis jo
aukštas sumaitotas, o gelbėjimo
darbams trukdo vanduo.
Bendrai Indijos keliuose, garsėjančiuose prasta infrastruktūra
ir saugų greitį viršijančiais vairuotojais, per metus žūsta daugiau kaip 150 tūkst. žmonių.

komentarai

Liepos 6-oji prie medinio sodo

Donatas
KRIKŠTAPONIS,
Anykščių rajono Tarybos narys,
socialdemokratas:
- Ta amfibija jau galėjo būti nupirkta 2008 - 2015 metų kadencijos
Anykščių rajono valdžios, Šventosios upės tvarkymui įrenginį siūlė
įsigyti Utenos regiono plėtros taryba. Priėmėme sprendimą atsisakyti
tokio pirkinio ir projektą išmainėme
į kitą, susijusį su statybomis. Nematėme tikslo pirkti amfibiją. Kur ją pa-

Simona STRAŽINSKAITĖ

Šeštadienį, liepos 6 dieną, Anykščių miesto centre vyko Vėliavos pakėlimo ceremonija, skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo ir Lietuvos valstybės dienai paminėti, o vakare buvo
vykdoma pilietinė akcija ,,Tautiška giesmė aplink pasaulį“.

Šiais metais Lietuvos Respublikos vėliavą kėlė anykštėnai Elidijus Mažvyla ir Šarūnas Grigonis.
			
Anykščių rajono savivaldybės nuotr.
Šeštadienį, 12val., Anykščių centre vyko LR Valstybinės vėliavos
pakėlimo ceremonija.
Šiais metais Trispalvę kėlė Jono
Biliūno gimnazijos abiturientas, gimnazijos Tarybos bei buvęs Anykščių
iniciatyvinės grupės ,,Žinau, ką renku“ narys, rajoninių ir respublikinių
olimpiadų laimėtojas, pilietinių iniciatyvų ,,Kuriame Lietuvą“ laimėtojas Elidijus Mažvyla bei Anykščių
rajono savivaldybės tarybos, Savivaldybės Jaunimo reikalų, bei „Pasaulio anykštėnų“ bendrijos narys,
Jono Biliūno gimnazijos mokinių
prezidentas, projekto ,,Moksleiviai
į vyriausybę“ dalyvis, praktikavęsis
Lietuvos Respublikos Darbo ministerijoje, verslumo įgūdžius tobulinęs
Indianoje ir Vašingtone, tarptautinės

savanorystės programos ,,DofE“
bronzos ženklelio savininkas Šarūnas Grigonis. Abu vaikinai taip pat
yra Svėdasų senelių globos namų
ir Utenos rajono gyvūnų mylėtojų
draugijos savanoriai.
Patrankos salvės buvo skirtos Lietuvai - Motinai - Tėvynei, Lietuvos
valstybės dienai bei Anykščiams ir
anykštėnams. O Anykščių rajono
savivaldybės meras Sigutis Obelevičius sveikino anykštėnus šventės
proga ir sakė, kad ,,šiandien puiki
diena suvokti mūsų valstybę, valstybingumo reikšmę“, bei priminė, kad
dar neseniai šią dieną buvo draudžiama minėti ir bandoma Lietuvą ištrinti iš žemėlapio.
Vėliavos pakėlimo ceremonijos pabaigoje buvo kviečiama į 20

Anykštėno tautodailininko Jono Tvardausko išdrožtas ,,Sodas" per
Valstybės dieną papuošė Anykščių miesto centrą. Autorės nuotr.
val. vakare vyksiantį grupės ,,Išjunk
šviesą“ koncertą Antano Baranausko
aikštėje, prie Anykščių kultūros centro, o 21 val. raginta atvykti į bendrą Himno giedojimą. Taip pat buvo
dėkojama Anykščių lopšeliui darželiui ,,Žilvitis“ ir Antano Baranausko pagrindinei mokyklai už miesto
centrą puošiančius sodus bei Antano
Baranausko ir Antano Vienuolio –
Žukausko muziejui už aikštėje eksponuojamą jau mirusio anykštėno
tautodailininko Jono Tvardausko itin
meniškai sukurtą skulptūrinę kom-

poziciją ,,Sodas", kurį anykštėnai
galėjo apžiūrėti A. Baranausko aikštėje. Padėka buvo pareikšta Dariaus
ir Girėno šaulių 901-osios kuopos
patrankos komandai, atsakingai už
įspūdingas šventės salves.
Liepos 6-osios vakare vyko vilniečių grupės ,,Išjunk šviesą“ koncertas prie Anykščių kultūros centro, A. Baranausko aikštėje. Vėliau,
21 val., visi šventės dalyviai giedojo ,,Tautišką giesmę“. Sugiedojus
Himną, scenoje pasirodė vietinė
anykštėnų grupė ,,Kely“.

Už Europos Sąjungos pinigus nupirkta problema

Buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio komandos už 75
tūkst. eurų nupirkta amfibija, skirta šienauti vandens telkiniams,
nesėkmingai bandė atlikti savo darbą Šventosios upėje - per pirmąjį bandymą žolės daugiau nurauta nei nupjauta, kol galų gale
įrenginys sulūžo.
Kaip manote, ar apskritai reikėjo pirkti amfibiją? Ar dėl nevykusio pirkinio turėtų kažkas prisimti asmeninę atsakomybę? O
gal geriau prie upės tvarkymo darbų sugrįžti su dalgiais rankose,
o tai, panašu, ir laukia?

Amfibijos
atsisakėme
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naudosi? Ir dabar, nežinau, ar buvo
reikalinga amfibiją pirkti. Neturėsime kur jos dėti. Susikurta problema,
o kadangi amfibija pirkta už Europos
Sąjungos paramos lėšas, įrenginį turėsime laikyti penkerius metus.
O dėl Šventosios upės šienavimo
dalgiais...Nežinau, ar tuo ką nors
išspręsime. Pažiūrėkite, kas darosi
Lietuvos upėse. Visos jos yra stipriai
nusekusios ir apžėlusios, tų žolių tikrai nesunaikinsime. Kitas dalykas,
nušienavus, kai dabar yra mažai
upėje vandens, ta žolė gali patvanką
padaryti. Man atrodo, reikia laukti
lietaus, kuris ir išspręs visas problemas.

Pardavėjas turi
įrenginį pasiimti
atgal
Vygantas ŠLIŽYS, Anykščių rajono tarybos narys, ,,valstietis“:

rajono Tarybos narė, konservatorė:

- Nežinau, kas ten per nupirktas
įrenginys, tačiau jis lyg ir labiau tinkamas grėbstyti, o ne pjauti. Manau,
prieš perkant tokį daiktą, reikėjo nuvažiuoti į vietą ir pažiūrėti, kaip ta
amfibija šienauja. Atsakomybė tenka ir amfibijos pardavėjams. Jeigu ji
nepjauna, pardavėjas turėtų įrenginį
pasiimti ir grąžinti pinigus. Pardavėjai moka įsiūlyti, tačiau sutartyje
turi būti apibrėžta, kad, jei įrenginys
neatlieka funkcijų, kurias turėtų, tai
jau pardavėjo problemos. Juk yra
garantinis laikotarpis, per kurį prekę
galima sugrąžinti. Aš taip darau.
Šventosios upės šienavimo klausimą reikia palikti ramybėje. Man tos
žolės netrukdo ir netgi gražiau. Žuviai yra kur pasidėti. Rudenį žolė nuvysta, ją nuplauna - tokie yra gamtos
procesai.

Pirkėjai turėjo
žinoti, ką perka
Ona REPEČKIENĖ, Anykščių

Ramūnas
BLAZARĖNAS,
Anykščių rajono tarybos narys,
visuomeninio rinkimų komiteto
,,Kęstučio Tubio sąrašas ,,Anykščių
krašto labui“, atstovas:
- Prieš perkant pirkinį, reikia žinoti,
kaip jis bus naudojamas, ar jis atitinka
keliamus reikalavimus upei šienauti.
Perkantieji apie amfibijos technines
galimybes turėjo žinoti.
Aš nežinau, kam gali būti gražu
tos vešinčios žolės Šventosios upėje. Pirmiausia turėtų būti tvarka. Jei
upėje žolių priaugo, tai rodo, kad
Šventosios upė nėra švari. Kiekvienais metais būdavo žolės upėje dalgiais šienaujamos. Manau, jei kitos
galimybės padaryti tvarką nėra, kodėl
to nepdaryti ir šiemet. Nemanyčiau,
kad upė turėtų būti tvarkoma prieš
Anykščių miesto šventę. Miestas matomas kiekvieną dieną. Vasarą daug
svečių atvažiuoja, tačiau tai svarbu ir
patiems anykštėnams. Ar gražu, kai
tarp sąžalynų mėtosi buitinės atliekos? Tvarkyti upę reikia, tačiau kaip
tai padaryti, galbūt turėtų pasakyti ir
specialistai.

Ačiū, jau visko
prirašėt.

- Jau visko prirašėt. Ačiū, ačiū. (ir
staigiai baigia telefoninį pokalbį, red.
pastaba).

Negali kalbėti, nes
atostogauja

Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių rajono tarybos narys,
visuomeninio rinkimų komiteto
,,Kęstučio Tubio sąrašas ,,Anykščių
krašto labui“:
- Negaliu kalbėti, atostogauju (
perskambinęs pats, bet išgirdęs, kad
skambina ,,Anykštos“ žurnalistas,
red.pastaba).

IŠ ARTI
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Augti ir tobulėti padeda dalyvavimas projektuose
Ne vieną dešimtmetį skaičiuojanti Palangoje įsikūrusi, tačiau, plečiant veiklą, į Vydmantų gyvenvietę Kretingos r. persikėlusi bendrovė „Jovaigė“ gamina išskirtinai vieną produkciją
– nededant jokių priedų vakuume be sąlyčio su vandeniu ir oru
virtus, daug vertingų maistinių savybių išsaugančius burokėlius, supakuotus tiek į mažmeninei rinkai, tiek maisto ruošos
įmonėms skirtas pakuotes.

Iš paramos lėšų bendrovė „Jovaigė“ įsigijo automobilių svarstykles ir šį autoklavą.
Nuotrauka iš „Jovaigės“ archyvo
Klientai renkasi geriausius
Pasak įmonės komercijos
direktoriaus Tomo Osencovo,
žaliava gaunama iš Lietuvos
ūkininkų, taikančių pažangias
auginimo technologijas, ir yra
sertifikuota GLOBALG. A. P.
tarptautiniu mastu pripažintu
sertifikatu. Vakuume supakuoti
virti „Jovaigės“ burokėliai parduodami ne tik Lietuvoje, bet
daugelyje ES šalių, taip pat kai
kuriose trečiosiose šalyse.
T. Osencovo teigimu, siekiant konkuruoti užsienio rinkose, privalu užtikrinti stabilius
ir pakankamai didelius kiekius
aukščiausios kokybės produktų, kitaip klientai net nesidera.
Todėl reikėjo ieškoti būdų modernizuoti gamybą, užtikrinti

savaitgalio diskusija

aukšto lygio kokybės – svorio,
svetimkūnių – kontrolę, tinkamą ženklinimą, nes klientai pageidauja, kad būtų spausdinama
įvairi papildoma informacija
gamybos metu. Kadangi visa tai
reikalauja didelių investicijų,
įmonė, kurioje dirba 72 darbuotojai, o jai vadovauja Vitalijus
Vaigauskas, nusprendė dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros (KPP)
programose. Per 2016–2017
metus įgyvendino projektą „Gamybos bazės modernizavimas“,
gauta paramos suma buvo 445
319 Eur, šiuo metu įgyvendina
projektą „Daržovių perdirbimo
veiklos modernizavimas“, skirta paramos suma 328 435 Eur.
Šį projektą planuojama pabaigti
iki 2020 m. pabaigos.

jamų.
Reikalavimas nepertraukiamai vykdyti veiklą reiškia kiekvieną mėnesį vykdyti žemės
ūkio, žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veiklą
ir gauti iš šios veiklos pajamų.
Svarbu paminėti, kad parama,
kaip ir anksčiau, teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus
žuvininkystės ir akvakultūros
produktus) produktų perdirbimui ir (arba) rinkodarai.
Intensyvumas, kriterijai
ir balai
Paramos gavėjams finansuojama 40 proc. tinkamų projekto
įgyvendinimo išlaidų, 50 proc.
intensyvumo parama gali būti
skiriama gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus
(jei po projekto įgyvendinimo
visu kontrolės laikotarpiu įsipareigojama perdirbti tik sertifikuotą ekologišką žaliavą) bei
pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams. Didžiausia paramos suma juridiniams asmenims
vienam projektui negali viršyti
1,3 mln. Eur, o 2014–2020 metų
laikotarpiu – 4 mln. Eur. Juridiniams asmenims, kurie gamina
galutinį produktą, nepatenkantį
į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau
skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos Nereikšmingos
valstybės pagalbos reglamento
nuostatos – 200 tūkst. Eur vienam projektui.
Taisyklėse nustatyta 11 projektų atrankos kriterijų. Atran-

Reikėtų pagalvoti apie festivalį ir senoliams

Jau šią savaitę, liepos 11 - 14 dienomis, Anykščiuose, Dainuvos
slėnyje, 11-ąjį kartą griaudės festivalis ,,Devilstone“. Ar dalyvausite šiame renginyje? Kaip manote, ar didžioji dalis anykštėnų
jau susitaikė su tuo, kad keturias dienas Anykščiuose bus daugiau triukšmo ir šurmulio? Kas jus labiausiai žavi ir erzina, kai
Anykščiuose vyksta festivalis ,,Devilstone“? Ko norėtumėte palinkėti ,,Devilstone“ organizatoriams?
Jadze iš Svedasų: „Je, kam tas
festivalis kažkokiu angelsku pavadinimu reikalingas? Ašen eič, jeigu
dainuot Šiškauskas, Lemanas, Kučinskas. Ale jų nebus. Ir bilietai be
gala brungūs. Palauksiu, kol Svedasys bus kaks linksmesnis kancertas.
Devilstauny tegu jaunimas linksminas, jų ausys labjau pri takias muzikas priprati.“
Svedasiškiai: „Mums už amerikanskus devilstaunus brangesnis
rašytojas ir kunigas Vaižgantas. Jo
gimtinej rugsejo menesį bus didele
švinte- Vaižgantines. Ten ir muzikos
gražios, ramios būna, ir dainų lietuviškų. O tų užsienietiškų meliodijų
klausyt nepatriotiška.“
Senis: „Dėl muzikos kokybės galima ginčytis. Būna geresnių, būna
ir blogesnių pasirodymų. Tačiau šis
festivalis labai erzina vietines davatkas. Jau vien todėl jis yra vertingas.“

Šiemet – pagal naujas
taisykles
Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį
turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba)
plėtrą“ parama gali pasinaudoti
ir kitos šalies įmonės – paraiškos
bus priimamos iki rugsėjo 30 d.
Tiesa, birželio 11 d. buvo patvirtintos naujos taisyklės, jos taikomos nuo šių metų.
Šiuo paraiškų priėmimo etapu projektams skirta 28 803 132
Eur paramos lėšų. Nauja yra tai,
kad jos lygiomis dalimis paskirstomos 10 Lietuvos apskričių ir
projektų atranka vyks apskričių
lygmeniu.
Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir
(arba) rinkodara, taip pat nuo šių
metų atsirado galimybė paraiškas
teikti ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio veikla ir perdirbantiems dalį valdoje užaugintos
produkcijos bei planuojantiems
užsiimti žemės ūkio produktų
perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla. Paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais,
nepriimamos.
Esminiai reikalavimai pareiškėjams – nepertraukiamai užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara ne trumpiau
kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo ir minėtą laikotarpį iš šios
veiklos gauti ne mažiau kaip 50
proc. visų pajamų.
Taip pat paramos žemės ūkio
produktų perdirbimui ir (ar) rinkodarai gali kreiptis juridiniai
asmenys, mažiausiai 1 metus iki
paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai užsiimantys žemės
ūkio veikla ir perdirbantys dalį
valdoje išaugintos produkcijos
bei gaunantys iš šios veiklos pa-

Trinidada: „Tarsi pavasario pradžios labiausiai laukiam festivalio
pabaigos. Organizatorius norim paprašyti susimokėti už suteiktas paslaugas ir žalą gamtai.“
Tegul: „būna tas festivalis. Jaunimui, sunkiosios muzikos fanams
jis tinka. Ale galima būtų pagalvoti
ir apie senolius. Kurioj nors scenoje
galėtų dainuoti Paltinienė, Kučinskas, Liupkevičius, Petras ir Liveta
Kazlauskai. Tai suplūstų minios
jaunų ir senų. Ir davatkos nutiltų,
jeigu jų mylimi dainininkai dainuotų. Reiktų pagalvoti ir apoie vienos
dienos bilietus. Dabar eini į vienos
dienos koncertą, o mokėk už visas,
paskui išeidams pinigus atsiimi.
Kam tas biurokratizmsas?“
Kažin dar: „ar tik neremia šito
festivalio Rajono savivaldybė iš biudžeto? Reiktų ,,Anykštai“ pasidomėti, kokius kultūrinius renginius remia.
O ,,velnių“ festivalio organizatoriai

turėtų mokėti nuomos mokestį už
Dainuvos slėnį, pelno mokesčius ir
kitokius, nes surenka velniškai daug
pinigų. Juk bilietų tokia brangybė, o
žiūrovų prisirenka tūkstančiai.“
petras: „Velnio akmuo tai jėga.
Pažadinkim Anykščius, kur šurmulys - ten pinigai. Jei gyvenam, tai
mokėkim ir linksmintis“.
Juozas:„Esmė tame, kad su festivaliu “Devilstone” nori-nenori, vienaip ar kitaip susiejami visi Anykščių
gyventojai, tuo tarpu šis savaitinis
renginys patenkina tik labai mažos
dalies anykštėnų lūkesčius.”
smagu: „Nors festivalyje nesi- fen raiks lakstyt?“
lankau, tačiau kuom jis negeras?
Anyk62: „Viliamės, kad kitąmet
Smagu, kai į Anykščius užsuka organizatoriai atrastų festivaliui kitą
kitokių žmonių, kai Anykščių ga- vietą, gana kankint anykštėnus.“
tvės nusispalvina juodai..Juk tai tik
Labai: „laukiam, daug gyvybės
kelios dienos.. Nejaugi negalima tų mieste, muzika, publika faina, puikelių dienų tiesiog pakentėti..? O gal ku, kad vyksta pas mus, o tiems, kas
kai kuriems, pvz., Super fiestos - la- niurzga, kad miegot negali - metai
biausiai nelaukiama šventė Anykš- turi 365dienas, kvaila niurzgėti dėl
čiuose..? Ką tada daryti..? Parašyti to, kai tik kelias dienas miestas kupasipiktinimą,kad jos nereikia?“
pinas gyvybės - geriau pasidžiaugtuPiatra: „A Šapalinį kvietėt De- mėte festivaliu“.
vilstanon? Jei bus, raiks atait. I da
(Kalba netaisyta – red. past.)
klausimaS: kvasa bus vietaj ar Nor„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.

kos balai skiriami, jei pareiškėjas yra labai maža, maža bei
vidutinė įmonė. Nauja tai, kad
pareiškėjui suteikiami atrankos
balai, jei jis perdirbtus žemės
ūkio produktus įsipareigoja eksportuoti. Atrankos balai taip pat
skiriami: pripažintiems žemės
ūkio kooperatyvams; pareiškėjams, diegiantiems inovacijas;
projektams, įgyvendinamiems
vaisių, uogų, daržovių, mėsos,
pieno sektoriuose; pareiškėjams, gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus ir
(arba) vykdantiems jų rinkodarą; pareiškėjams, prašantiems
mažesnio paramos intensyvumo; pareiškėjams, negavusiems
ES paramos pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos
sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą,
rinkodarą ir (ar) plėtrą“. Taip
pat atrankos balai suteikiami,
jei projektas įgyvendinamas
savivaldybėje, kurioje didesnis
registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis;
vystomos beatliekės technologijos; perdirbama vietinė žaliava. Privalomasis mažiausias
balų skaičius – 35. Gali būti
atliekamas papildomas paramos
paraiškų vertinimas reitinguojant pareiškėjus pagal didesnį
visų darbuotojų draudžiamųjų
pajamų (bruto) vidurkį 2018 m.
bei mažesnę prašomą paramos
sumą.
Užsak. Nr. 778

užjaučia
Dėl mylimo tėvelio Broniaus Petroko netekties
nuoširdžiai
užjaučiame
Anykščių kultūros centro
direktorę Dijaną PETROKAITĘ ir gedime kartu.
Anykščių rajono savivaldybės vadovai
Nuoširdžiai užjaučiame
Dijaną PETROKAITĘ,
mirus tėveliui ir liūdime
kartu.
Anykščių vadovų klubo
nariai
Nuoširdžiai užjaučiame
Dijaną ir Bronių PETROKUS, mirus mylimam tėveliui.
,,Anykštos" redakcijos
žmonės

Situacija
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Įtaria, jog Anykščių amfibija - nelegali kopija
(Atkelta iš 1psl.)
,,65 tūkstančius kainuoja originalus daiktas“
Vandens telkinių šienavimo
paslaugas Lietuvoje teikia tik trys
ar keturios firmos. Vienos iš šių
firmų atstovas ,,Anykštai“ sutiko
įvertinti Anykščių rajono savivaldybės už 75 tūkst. eurų nusipirktą
amfibiją, tačiau prašė likti neįvardytas. ,,Mano komentarus daug kas
įvertins kaip konkurencinę kovą“,
- kodėl nori likti anonimiškas, aiškino verslininkas. Jis sakėsi esąs ir
vienos iš dviejų Europoje amfibijų
gamintojų oficialusis atstovas Lietuvai, taigi ir amfibijų pardavėjas.
,,Man skambinėjo iš jūsų Savivaldybės moteris, aš aiškinau, kad vargu ar racionalu jums pirkti valdišką amfibiją“, - ,,Anykštai“ kalbėjo
verslininkas.
Pasak pašnekovo, už 65 tūkst.
eurų galima nupirkti ,,sertifikuotą daiktą“, o už tokią, kokią nusipirko anykštėnai, jo nuomone,

pastabos paraštėse

Ričardas BANYS, kunigas
Vasara. Nuaidėjo ir nuskambėjo jos fone Joninių ir Mindaugo
karūnavimo šventės. Vienu metu
visa mūsų Lietuva buvo nušviesta mistinių laužų šviesos, kurioje
spindėjo žolynų ir paparčio žiedo
poezija. Švenčių metu visi pasipuošėme tautiniais simboliais,
giedojome įvairiais balsais mūsų
valstybės Himną.
Kartu išgyvendamas visus tuos
vasariškos nuotaikos šventinius
momentus, galiu teigti, kad turi-

horoskopai
AVINAS. Savaitės pradžioje
nesiimkite radikalių veiksmų
remdamasis vien tik nuogirdomis - jūsų gauta informacija
veikiausiai bus klaidinga. Šią
savaitę taip pat teks ieškoti kompromiso tarp laisvės troškimo
ir karjeros reikalų. Jei mokėsite
išreikšti tikruosius svo jausmus,
asmeniniai santykiai savaitgalį
tikriausiai susitvarkys.
JAUTIS. Pirmadienį ir antradienį padėkite draugams susidoroti su jų problemomis. Jūsų
originalus požiūris sužavės daugelį. Savaitės viduryje tikriausiai
turėsite sunkumų pats, tad taupykite nervus ir sveikatą. Šeštadienį raskite laiko buičiai sutvarkyti
ir save palepinti. Visą šią savaitę
būsite nuolat apsuptas žmonių,
bet tai tikriausiai jums patiks.
DVYNIAI. Pirmosiomis sa-

galima mokėti 20-30 tūkst. eurų,
ir tai labai rizikuojant. Apžiūrėjęs
nuotraukas, specialistas sakė, kad,
iš pirmo žvilgsnio, matyti dalgio
trūkumai. ,,Per pirmąjį bandymą
išlūžinėjo dantys?“ - ,,Anykštos“
paklausė specialistas. Kai patvirtinome, kad taip ir buvo, jis juokėsi,
kad taip bus ir per antrąjį, ir per trečiąjį bandymus.
Vyras sakė, kad jis jau iš nuotraukų mato, kad vikšrai vargu ar
tarnaus bent vieną visą sezoną,
abejojo ir amfibijos pontonų pajėgumu. ,,Juokauju, jog labai gerai,
jog savivaldybės perka amfibijas.
Jos per šienavimo sezoną bent
kartą apsivers, sušlaps ir iš rikiuotės nueis kompiuterinė įranga, o
tada mes iš jų amfibijas pigiai nusipirksime. Bet jūsiškei šito kriterijaus netaikau - jos aš ir už tūkstantį
nepirksiu“, - kalbėjo verslininkas.

skambino moteris, kuri bandė aptarti amfibijos veikimo principus.
,,Kažkokia mechanikų, inžinierių
grupė turėtų tokį pirkinį analizuoti“, - sakė pašnekovas. Jis dėstė,
kad Anykščių rajono savivaldybei
nebandęs įsiūlyti savo produkcijos
todėl, kad, net ir ,,nusipirkusi gerą
daiktą“, Savivaldybė būtų turėjusi
didelių problemų. Verslininko teigimu, Lietuvoje yra gal trys, na,
gal penki žmonės, kurie gali vairuoti amfibijas, o naujo specialisto
paruošti nėra įmanoma. ,,Žmogų
reikėtų siųsti mokytis į Švediją. Jo
mokslai kainuotų tūkstančius. Paskui jam reikėtų mokėti tūkstančius,
kad grįžtų, nes, įgijęs tokią specifinę profesiją, jis lengvai gautų
darbą Vakaruose. Ir labai gerai apmokamą“, - apie tai, kad amfibijų
vairuotojų paruošimas yra padėtis
be išeities, aiškino verslininkas.

Lietuvoje yra trys šienpjoviai

Ir kokybišką techniką perdaro

Verslininkas dėstė, jog jį stebino ir faktas, kad iš Anykščių jam

Upių šienavimo paslaugas perka

Marijampolės, Kėdainių ir kitos
savivaldybės. ,,Anykštos“ pašnekovo teigimu, Anykščių rajono
savivaldybei Šventosios šienavimo paslaugos pirkimas būtų brangus - upė žiauriai užėlusi. ,,Tačiau
už tuos 75 tūkstančius eurų, kurie
išleisti amfibijos įsigijimui, upės
šienavimo paslaugą būtų galima
nusipirkti daugeliui metų“, - aiškino pašnekovas. Jis tvirtina, kad
pirmaisiais metais nušienavus upę,
atlikus upės vagos frezavimą vėliau paslauga pinga.
Verslininkas kalbėjo, kad kokybišką vakarietišką techniką, skirtą
vandens telkinių šienavimui, taikant prie Lietuvos sąlygų, reikia
perdaryti. ,,Olandai ar vokiečiai
savo vandens telkinių nėra taip
užleidę kaip lietuviai. Jų technika
iš esmės nėra skirta šienauti pievomis virtusių vandens telkinių“,
- sakė verslininkas.
,,Anykštos“ pašnekovo teigimu,
net ir kokybiškos produkcijos gamintojų, garsių prekinių ženklų,
biznis greičiau yra ne iš produkto

Minutei atsigręžus į prabėgusias šventes...

pardavimo, bet iš jo aptarnavimo.
Net jeigu pavyktų Anykščių amfibiją ,,priversti“ dirbti ir surasti jai
vairuotoją, verslininko įsitikinimu,
jos eksploatacija kiekvienais metais kainuos Savivaldybei kosminius pinigus.
Priminsime, jog Anykščių rajono savivaldybės įsigytą amfibiją
pavesta eksloatuoti UAB Anykščių
komunalinis ūkis. Amfibija buvo
išbandyta praėjusią savaitę, ją vairavo pardavėjų atsivežtas specialistas. Bandymai buvę nesėkmingi:
amfibija upės žolę daugiau rovė nei
pjovė, lūžo dalgio dantukai, įrenginys negalėjo plaukti prieš srovę.
Priminsime, jog amfibija nupirkta 2018 metų rudenį, rajoną valdant
merui Kęstučiui Tubiui. Amfibijos
pirkimo komisijai vadovavo tuometinis Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas, dabar rajono Tarybos narys, Ramūnas Blazarėnas.
Bus daugiau.

me daug nuostabių dalykų, tradicijų, simbolių, kuriems panašių
pasaulyje vargu ar rastume. Tad
ar visiškai suvokiame, kokių
kultūrinių turtų esame paveldėję
iš praeities? Jei nors truputį suvokiame, tai pabandykime ne tik
viską išsaugoti, bet ir apvalyti,
restauruoti, įprasminti, kad turėtume dar gražesnį mūsų bendros
kultūros veidą, kuriuo galėtų grožėtis pasaulis ir sakyti, kad Lietuva - tikrai graži šalis su gražiais
žmonėmis. O visą tą grožį sudaro, kaip minėjau, mūsų bendroji
kultūra. Ji prasideda nuo paprasčiausių kasdienybės smulkmenų:
judesio, žodžio, gesto link šalia
esančio žmogaus.
Šis smulkmenų visumos pasaulis, kuriame vystosi ir gyvena
mūsų kultūra, ypač pastebimas
per įvairias šventes, kurias lydi ir
sveikinimų kalbos bei kiti šventiniai pasisakymai svarbiausiose
mūsų Lietuvos vietose ir mažuose miesteliuose. Tad truputis pamąstymų apie kalbas ir jų priėmimo bei klausymo kultūrą.
Neseniai tokių kalbų buvo ga-

lima girdėti (negirdėti) per Mindaugo karūnavimo dieną. Kiekvienais metais beveik ta pati
tema, tos pačios frazės ir siurealistiniai, niekada neįgyvendinami
lozungai. Vienas iš jų: ,,Gyvenkime ir toliau vieni su kitais kaip
broliai ir seserys!“
Pala, ir toliau?! O kada gi gyvenome? Iki šiolei? Kažkaip nepastebėjau. Žinoma, tų brolių ir
seserų dauguma turi. O kaip jie
ten visi gyvena, tai jau jų šeimos
reikalas. O gyventi kaip broliai
ir seserys - tai nelengva realybė.
Jos Lietuvoje dar labai trūksta.
Ypač politiniame gyvenime...
Taigi, tos šventinės kalbos...
Ar jų kažkas klausosi? Neseniai
teko dalyvauti tokių kalbų sakyme. Priekyje sėdintys dar bandė vieną kitą dėmesio porciją
kalbantiesiems parodyti. Tačiau
,,auditorijos“ galinėse vietose
buvo tokia erzelynė, kad, atrodo, ten žmonės buvo susirinkę
tik pasiplepėti tarpusavyje - kaip
kokiame nors turguje, kuriame
moterys aptarinėja pėdkelnių ir
suknelių grožį bei kainas, o vyrai

triukšmingai apžiūri parduodamą baltarusišką traktorių. O dar
kažkas šalia taip godžiai valgo
,,nacionalinį“ lietuvių patiekalą kebabą, kad oratoriaus pasakojimas, kaip ten Mindaugas karūną
nešiojo, pasirodė visiškas niekas,
palyginus su valgančios ,,damos“
čepsėjimu. Žinoma, alkio jausmas lietuvius lydi jau nuo sovietinių laikų. Valgoma visur, kur tik
yra tam galimybė...Bet apie valgį
- kitą kartą.
Ech, tos šventinės ir pompastikos prifarširuotos kalbos! Jos
man dvelkia sovietiniais laikais ir
dažnai atrodo tik kaip ,,būtinas“
šventinis priedas, kuris...daugumai visai neįdomus. Gal todėl
tuo metu, kada kalbama aikštėse
ar kitose masinėse suėjimų vietose, skaniai valgomas kebabas
ar net cukraus vata, o tarpusavio
pasikalbėjimai yra įdomesni.
Nors ir čia mūsų bendroji kultūra neturėtų atrodyti „mužikiška“, bet turėtų neprarasti tarpusavio pagarbos ir nuoširdumo.
Tokiuose renginiuose visi galime
tapti...menininkais. Kaip? Ogi

prisimindami teiginį, kad mokėjimas klausytis kito - tai bendravimo menas.
Kitas dalykas, ką jau esu kurį
laiką pastebėjęs: kad per valstybines šventes esančiuose iškilminguose minėjimuose kalbantys
politikai (su labai mažomis išimtimis) atrodo taip, tarytum juos
kažkas nuskriaudė: surūgusios
fizionomijos, emocinis išsitempimas tribūnoje tikrai nekuria
pakilios, linksmos ir šventiškos
nuotaikos. Toks jausmas, kad politikai skaito nekrologus, o ne šventines kalbas. Jau geriau tų kalbų
visai nebūtų. Pasikartoju - geriau
nebūtų! Arba kalbėti tada ir taip,
kad minioje neliktų valgančių kebabus, tarpusavio plepėjimo, kad
būtų pagarbiai klausoma tų, kurie
kalba. Juk tam žmonės ruošėsi,
stengėsi ir tai turi sulaukti bent
minimalios pagarbos. Atrodo, tai
lyg ir„neįmanoma misija“? Gal
kol kas taip.
Bet kultūriniai ir dvasiniai mūsų
bendrieji dalykai negali atsirasti
per vieną dieną. Viskas auga ir
bręsta po truputį, priklausomai
nuo to, ko mes norime, kiek norime ir kokie norime būti. Svarbiausia - gražios sielos.

vaitės dienomis bus patogiausia
šeimai ar kolektyvui pranešti apie
savo naujus planus ar idėjas. Savaitės viduryje būsite nusiteikęs
filosofiškai, o gal romantiškai.
Labiau pasitikėkite intuicija. Jei
būsite pernelyg emocingas ir neatidus artimiesiems, savaitgalį galite turėti problemų šeimoje.
VĖŽYS. Savaitės pradžioje
susikaupimas ir vidinė disciplina padės įveikti visas kliūtis. Jei
būsite sąžiningas ir dalykiškas,
trečiadienį ar ketvirtadienį galite
sudaryti pelningą verslo sandėrį.
Žmonėms, turintiems finansinių
problemų, padėkite protingu patarimu, bet pinigų neskolinkite.
LIŪTAS. Savaitės pradžioje
užsiimkite veikla, žadančia asmeninės naudos. Trečiadienį ir
ketvirtadienį galimas lengvas romanas. Venkite kivirčų, stenkitės
bendrauti tik su bendraminčiais.
Savaitgalio išvykoje ar kelionėje

veikiausiai susirasite naujų draugų. Apskritai, savaitė praeis puikiai, jei tik sugebėsite pasirinkti
tinkamą kompaniją.
MERGELĖ. Pirmoje savaitės
pusėje veikiausiai būsite kiek irzlus ir prastai nusiteikęs, tad didelė
tikimybė, kad susikivirčysite su
šeimos nariais ar artimais draugais. Meilės santykių krizė ypač
išryškės trečiadienį ar ketvirtadienį. Turėtumėt pagaliau išmokti
laiku užmiršti ir atleisti. Penktadienio vakarą ir šeštadienį pasistenkite praleisti ne namie.
SVARSTYKLĖS. Organizuoti
derybas dėl labai svarbių jums dalykų pasistenkite pirmadienį arba
antradienį. Labai tikėtina, kad
sugebėsite padėti solidų pamatą
ateičiai. Nevenkite kelionės savaitės viduryje. Linksmindamasis
draugų kompanijoje savaitgalį,
nepasišaukite sumokėti už visus
- populiarumą jūs sugebate užsi-

tarnauti ir kitais būdais.
SKORPIONAS.
Pirmosiomis savaitės dienomis tikriausiai
sutiksite žmones, turėsiančius
didelės įtakos jūsų ateičiai, bet
nepersistenkite bandydamas padaryti jiems įspūdį. Savaitės viduryje artimam draugui prireiks jūsų
pagalbos. Penktadienį ir šeštadienį tikėtini nemalonumai namuose.
Pasistenkite būti supratingesnis ir
ne toks kritiškas.
ŠAULYS. Meilės reikalai savaitės pradžioje eisis nekaip. Kol
kas susilaikykite nuo radikalių
sprendimų. Trečiadienį ir ketvirtadienį veikiausiai teks spręsti giminaičių problemas. Prireiks jūsų
patyrimo ir specialaus išmanymo.
Savaitgalį pasistenkite kur nors
išvykti, tik venkite vietų, kur galėtų būti pavojinga.
OŽIARAGIS. Per tarnybinius
reikalus užmegsite naujų ryšių,
tvirtės ankstesnės pažintys. Savai-

tės viduryje didelė tikimybė pasielgti neapgalvotai ar net kvailai. Kirpkite tik devynis kartus
pamatavęs. Penktadienį draugai
ar giminaičiai gali pasiūlyti įdomių idėjų, kaip praleisti savaitgalį.
VANDENIS. Pirmoje savaitės
pusėje pasistenkite nesikišti ne
į savo reikalus, net jei jūsų to ir
prašytų. Savaitės viduryje kaip
reikiant įkyrės draugai ar giminaičiai, besistengiantys užtempti jus ant savo kurpalio. Būkite
mandagus, bet neperkalbamas.
Nėra jokių priežasčių, kodėl turėtumėte išsukti iš savojo kelio.
ŽUVYS. Pirmoje savaitės pusėje jokiu būdu niekam neskolinkite nei daiktų, nei pinigų - jų
nebeatgausite. Apskritai būsite
linkęs išlaidauti, ypač antroje savaitės pusėje. Dėl viršvalandžių,
praleistų darbe, gali kilti konfliktas šeimoje.
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anekdotas
Sumanė flegma, mikčius ir psichas šokti iš lėktuvo parašiutu. Instruktorius:
– Iššokę suskaičiuojat iki 3 ir
traukiate virvutę dešinėje.
Pirmas iššoko flegma:
– Vieeenas, duuu...
Ir prisiplojo. Antras iššoko mikčius:
– Vvvvienas,ddddu...
Ir taip pat prisiplojo. Trečias iššoko psichas:
– Viens, du, trys... parašiutą pamiršau...
***
Ateina Petriukas kaltu veidu pas
mamą ir klausia:
- Nemuši, jei pasakysiu?
- O kas nutiko, Petriuk?
- Pažadėk, kad nemuši, tada pasakysiu.
- Nu nemušiu...
- Aš, kai jūsų nebuvo namie, suvalgiau visą uogienę ir prikakojau
į stiklainį...
Pasigirsta piktas tėčio balsas iš
kito kambario:
- Sakiau, kad šūdą valgom, o tu
vis: ,,susicukravo, susicukravo"...
***
Pateko krokodilas Gena ir Kūlverstukas į areštinę. Kūlverstukas
klausia Genos:
- Gena, ar mus nukirps?
- Nežinau, Kūlverstuk, aš dar
niekada nebuvau areštinėje. Geriau
paklausk tos žiurkės kampe.
- Žiurke, ar nežinai, kirps mus
ar ne?
Čia atsisuka žiurkė ir sako:
- Aš ne žiurkė. Aš ežiukas.
***
Tikybos pamoka. Mokytoja vaikų klausia:
- Kas nori keliauti į Rojų?
Visi pakelia rankas, o Petriukas
atsistoja ir sako:
- Man mama liepė grįžt namo po
pamokų.

oras
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Amsterdamo muziejus pradeda „tiesioginį“ Rembrandto
šedevro restauravimą
Amsterdamas, liepos 8 d. Garsusis Amsterdamo Valstybinis
muziejus (Rijksmuseum) pirmadienį pradėjo istorinį Rembrandto (Rembranto) „Nakties
sargybos“ restauravimą, kuriam
aplink paveikslą pastatė didžiulį stiklinį narvą, kad visuomenė
galėtų tiesiogiai stebėti vykdomus darbus.
Ne vieną milijoną eurų atsieisiantys didžiulio 1642 metų šedevro restauravimo darbai taip
pat bus transliuojami internetu.
„Nakties sargyba“ yra vienas
garsiausių paveikslų pasaulyje,
– spaudos konferencijoje priešais stiklinį narvą sakė muziejaus direktorius Taco Dibbitsas
(Takas Dibitsas). – Pasižiūrėti
jo kasmet ateina daugiau kaip
pustrečio milijono žmonių. Jis
priklauso visiems, kas gyvena
Nyderlanduose, ir pasauliui. Pagalvojome, kad visuomenė turi
teisę matyti, kas nutinka šiam
paveikslui.“ Projektas yra „didžiausias ir visapusiškiausias
Rembrandto šedevro tyrimas per
visą istoriją“, priduriama muziejaus pareiškime. Per pastaruosius
tris šimtmečius paveikslas patyrė nemažai išbandymų, įskaitant
pabėgimą nuo nacių, kurio metu
buvo prarasti nemaži gabalai iš
abiejų šonų, ir tris vandalų išpuolius.
Praėjusį kartą rimti restauravimo darbai buvo atlikti prieš 40
metų, po to, kai psichiškai nesveikas vyras suraižė paveikslą
peiliu. Tačiau neseniai ekspertai
pastebėjo pokyčius – kai kuriose paveikslo dalyse ėmė rastis
tarsi balta migla, ypač suraižy-

sprintas
Jojimas. Liepos 4-7 dienomis
vyko atvirasis Lietuvos konkūrų čepionatas 2019. Sporto klubo
,,Mikadoras“ raitelė Augustė Baužaitė antrają čempionato dieną su
mažuoju poniu Meru iškovojo 5
ają vietą, ponių klasės konkūre. Šis
duetas sulaukė daugiausia ovacijų,
nes ponis Meras - mažiausias žirgas, dalyvavęs šiame čempionate.
Taip pat Augustė, su kitu savo žirgu Menson dalyvavusi vaikų įskaitos konkūre, antrąją dieną iškovojo penktąją vietą, o trečios dienos
finaluose užėmė 2 -ąją vietą, o tai
raitelei leido džiaugtis Lietuvos vicečempionės titulu vaikų grupėje.
Futbolas. Liepos 5 dieną
Anykščių miesto centriniame stadione prasidėjo rajono futbolo
7x7 čempionatas, kuriame šiemet

mo vietoje, kur blunka šunelio
figūra. Muziejus nori „suprasti,
kaip vyksta šie pokyčiai ir kaip
geriausia restauruoti“ paveikslą,
spalio mėnesį pristatydamas projektą sakė T. Dibbitsas.
Lietuvių pora tapo „žmonų
nešimo“ pasaulio čempionais
Sonkajervis, Suomija, liepos 8
d. Lietuvis Vytautas Kirkliauskas
ir jo sutuoktinė Neringa laimėjo Suomijoje vykstantį pasaulio
„žmonų nešimo“ konkursą. Kad
laimėtų šį čempionatą, porai teko
įveikti 253 metrų ruožą, kurios
metu V. Kirkliauskas nešė žmoną brisdamas vandeniu iki juosmens ir šokinėdamas per rąstus.
Šeštadienį vykusiose varžybose
lietuviai įveikė kliūčių ruožą per
1 minutę ir 6,72 sekundės. Taip
jie tik viena dešimtąja sekundės
aplenkė šešiskart pasaulio čempionatą, suomį Taisto Miettineną
(Taistą Mietineną) su partnere.
„Po antros kliūties maniau, kad
man nepavyks, bet tai puikus
rezultatas“, – sakė V. Kirkliauskas. „Mano žmona, ji yra geriausia“, – pridūrė jis. Konkursą
laimėję lietuviai gaus tiek alaus,
kiek sveria V. Kirkliausko žmona. Varžybose reikalaujama, kad
nešamos moterys svertų ne mažiau kaip 49 kilogramus. Čempionatas kasmet vyksta Suomijos
mieste Sonkajervyje, esančiame
per 480 kilometrus nuo sostinės
Helsinkio. Jame šįkart dalyvavo
poros iš keliolikos šalių, įskaitant
Australiją, Prancūziją ir Vokietiją. Varžybų idėją įkvėpė suomiška devynioliktojo amžiaus
legenda, pasakojanti, kaip gaujos
plėšikaudavo kaimuose ir vogdavo moteris. Sakoma, kad šiandieniniame konkurse nustatytas
nusprendė dalyvauti net aštuonios
komandos. Pirmenybės prasidėjo
rezultatyviomis rungtynėmis - A
grupės mače ,,Teradenta“ 2:5 nusileido ,,Kaimanams“ (Molėtai).
Anykštėnų gretose du įvarčius
pelnė Centrinėje Amerikoje praeityje patirtį kaupęs I.C.Carmiolas
Rojas, o ,,Kaimanus“ į priekį vedė
T.Viburys (2), M.Alexas (2) ir
E.Leišis (1). B grupės susitikime
,,Ukmergė“ ir ,,Veteranai“ sužaidė lygiosiomis 2:2. Ukmergiškių
komandoje sužibėjo R.Keršys ir
K.Kolosovas, o Anykščių ekipoje pasižymėjo R.Vilūnas bei
D.Strumbris. Penktadienio futbolo
varžybos baigėsi KKSC pergale 2:1
prieš ,,Be šansų“ komandą. KKSC
vartus patikimai saugojo patyręs
M.Valančiūnas, o ,,žaliųjų“ gretose tiksliai smūgiavo D.Bugailiškis
ir A.Parachonko. ,,Be šansų“

kliūčių ruožo ilgis buvo skirtas
pabėgti nuo persekiotojų šūvių.
Nuo 1992 metų vykstančiame
konkurse partnerę galima nešti
visaip, tačiau ilgainiui išpopuliarėjęs metodas yra moteriai kaboti
žemyn galva ant savo vyro nugaros, kojomis apsivijus jo pečius.
Pamplonoje antrą San Fermino festivalio dieną buliai subadė nepilnametį
Pamplona, Ispanija, liepos 8
d. Per antrąjį bėgimą su buliais
šių metų San Fermino festivalyje
Ispanijos šiauriniame Pamplonos
mieste pirmadienį buvo sužeisti
penki žmonės, tarp jų – nepilnametis, kurį subadė bulius, pranešė pareigūnai. Du vyrai ir moteris
buvo paguldyti į ligoninę dėl galvos sužeidimų ar stiprių sumušimų, sakė regioninės ligoninės
Pamplonoje atstovas Tomas Belzunegui (Tomas Belsunegis). Dar
vienam bėgikui buvo suteikta
pagalba dėl sumušimų, o penktas
buvo ragu sužeistas į nugarą, bet
gydymo ligoninėje šiems nukentėjusiesiems neprireikė.
Šeši buliai didžiąją 850 metrų
trasos siauromis grįstomis Pamplonos senamiesčio gatvėmis
dalį buvo apsupti romių galvijų,
todėl bėgikai turėjo mažai vietos
išvengti ragų.Bėgimas iš rančos
„Cebada Gago“ iki koridos arenos truko 2 minutes ir 23 sekundes. Kiekvieną liepą Pamplonoje
surengiami aštuoni bulių bėgimai.
Festivalis, kurį išgarsino Ernesto
Hemingway (Ernesto Hemingvėjaus) 1926 metų romanas „Fiesta“ (The Sun Also Rises), kasmet
pritraukia apie 1 mln. lankytojų.

„Qhubeka“.
„Prestižiškiausias
geltonas
praėjusį vakarą nepaisant didelio
saugumo buvo pavogtas iš gerbėjų zonos ant pakylos“, – sakė
jis, drauge su Kolumbijos lenktynininku Rigoberto Uranu (Rigobertu Uranu) Briuselio centre
laikydamas užrašą, raginantį sugrąžinti dviratį.
„Visi bando sugrąžinti dviratį,
padėjo (dviratininkai) Bradley
Wigginsas (Bradlis Viginsas) ir
Tomas Dumoulinas (Tomas Dumaulinas), net meras jo ieško“,
– sakė J. Fordas.
Pasak, jo, organizacija jau išdalijo 96 tūkst. tokių dviračių,
daugiausia Pietų Afrikoje.
Princas Harry ir Meghan privačioje ceremonijoje pakrikštijo sūnų Archie

Briuselis, liepos 7 d. Vagys
Bruselyje anksti sekmadienį
nušvilpė labai ypatingą dviratį,
kurio ieškoti padeda net miesto
meras.
Iš dviračių lenktynių „Tour de
France“ gerbėjų zonos pavogtas
dviratis buvo naudojamas labdaros organizacijos „Qhubeka“
kampanijai visame pasaulyje
rinkti pinigus, kad nepasiturintiems vaikams ir moterims būtų
nupirkta dviračių, šalmų ir pamokų.
„Keturis dviračius nudažėme
marškinėlių spalvomis (geltona,
žalia, su taškais ir balta), tad kai
dviratininkams po lenktynių šie
dviračiai įteikiami, jie būna ant
pakylos su nugalėtojais“, – naujienų agentūrai AFP sakė Jeremy Fordas (Džeremis Fordas) iš

Londonas, liepos 7 d. Gegužės pradžioje gimęs princo Harry
(Hario) ir Meghan (Megan) pirmagimis Archie (Arčis) šeštadienį buvo pakrikštytas Vindzoro
pilies koplyčioje per privačią
ceremoniją, kurioje dalyvavo tik
artimiausi poros žmonės.
Kūdikis – septintasis žmogus
eilėje į britų sostą – buvo aprengtas karališkojo krikšto drabužėlio, 1841 metais pasiūto karalienės Victorios (Viktorijos) dukters
krikštynoms, kopija, su kuria
karališkieji kūdikiai krikštijami
pastaruosius 11 metų.
Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby (Džastinas Velbis)
dviejų mėnesių Archie pagal tradiciją pakrikštijo Jordano upės
vandeniu, pasinaudojęs sidabrine
Lelijų krikštykla – karališkosios
šeimos relikvija.
Sasekso kunigaikščiai savo paskyrose socialiniuose tinkluose
paskelbė dvi nuotraukas, kuriose
pirmą kartą matyti visas jų sūnelio veidukas.
Vienoje šių nuotraukų porą ir
kūdikį supa artimiausi giminaičiai, o kitoje Harry ir Meghan
laiko sūnų ant rankų.
Nuotraukas padarė mados fotografas Chrisas Allertonas (Krisas
Alertonas), kuris pernai taip pat
fotografavo Harry ir Meghan
vestuves.
Šeimos nuotraukai drauge pozavo Meghan motina Doria Ragland (Dorija Ragland), Harry
brolis Williamas (Viljamas) su
žmona Kate (Keit), princų tėvas Charlesas (Čarlzas) su žmona Camilla (Kamila) ir velionės
Harry ir Williamo motinos, Velso
princesės Dianos seserys.
Archie krikštatėvių vardų Harry ir Meghan nepaskelbė.

komandai paguodos įvartį pelnė rezultatyviausias praėjusio
čempionato žaidėjas D.Paurys.
Šeštadienį į kovą stojo ,,Traupis“
ir ,,Penkiasdešimt“. Traupiečių
nelaimei, varžovai surengė tikrą
įvarčių šou ir laimėjo 8:1. ,,Penkiasdešimt‘ ekipoje tiksliai smūgiavo K.Šimkus (2), A.Masiulionis
(2), D.Šaučiūnas, I.Šiaučiulis,
A.Antanaitis ir L.Čerškus. ,,Traupio“ gretose varžovų vartininką
nuginklavo T.Urbonas.
Plaukimas. Birželio pabaigoje
Klaipėdoje vykusiame Lietuvos
U-23 plaukimo čempionate puikiai
pasirodė Anykščių KKSC atstovas
Julius Bačkulis. Redo Pivoriūno
auklėtinis sugebėjo iškovoti net
tris medalius. 50 m ir 100 m laisvu stiliumi distancijose jis užėmė
pirmąsias vietas, o 200 m laisvu
stiliumi distancijoje iškovojo bron-

zos medalį. Komandinėje įskaitoje
Anykščių KKSC tarp devynių komandų užėmė penktą vietą.
Karatė. Birželio 29 dieną Prahoje vykusiame Pasaulio pilno kontakto (kiokušin) karatė čempionato
be svorio kategorijų moterų atrankos turnyre kelialapį į prestižines
varžybas, dar vadinamas pilno
kontakto karatė olimpiada, iškovojo trečiąją vietą pelniusi vienintelė
Lietuvos atstovė – anykštėnė Aneta Meškauskienė. Šiemet pasaulio
čempionatas Tokijuje vyks lapkričio 9-10 dienomis.
Imtynės. Birželio 27-31 dienomis Anykščių KKSC imtynininkai Kipras Puikis ir Kipras
Gvozdas dalyvavo Krokuvoje
(Lenkija) surengtame Europos
U-15 čempionate. Abu anykštėnai pralaimėjo pirmąsias kovas
Sakartvelo atstovams.

Briuselio meras padeda ieškoti per „Tour de France“ pavogto dviračio

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
Brangiai miškus: jaunus, malkinius ir brandžius. Žemę apaugusią medžiais ar krūmais.
Tel. (8-615) 16617.
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.
Butą. Gali būti visoks (suremontuotas ir be remonto). Žinantiems
atsilygins už informaciją.
Tekl. (8-670) 37592.
Automobiliai
Automobilius, motociklus, sunkvežimius, traktorius. Gali būti nevažiuojantys.
Tel. (8-680) 49007.

Važiuojančius,
nevažiuojančius automobilius, visureigius.
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
Gyvuliai
Arklį.
Tel. (8-620) 80915.
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

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

parduoda

Dovanoja

Tel. (8-600) 29417.

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

PERKAME

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

Brangiai perkame

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Viešintose 11.20, Didžiuliškėse 11.25, Padvarninkuose
Andrioniškyje

11.35,

Piktagalyje

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

Tel. (8-662) 50592.

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

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

11.30,

Malkas kaladėmis, pristatymo
kiekis 7 erdm. taip pat 3 m ilgio
rąsteliais, pristatymo kiekis 30-60
erdm.
Tel. (8-656) 01913.

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

Gali būti su bendrasavininkais,
malkinis. 2000-10000 Eur/ha.
Padeda sutvarkyti dokumentus. Atsiskaito iškarto.

Liepos 11 d. (ketvirtadienį) prekiausime
Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-45-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis,
juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir
kiaušinius pradedančiomis dėti vištaitėmis bei spec.
lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414).

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

Buitinės technikos
remontas

Visoje Lietuvoje - mišką
su žeme ar išsikirtimui.

JAUNOS VIŠTAITĖS!

Kuras

įvairūs

2019 m. liepos 9 d.

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,

siūlo darbą
Statybų organizacijai reikalinga sąmatininkė.
Atlyginimas 1500 Eur.
Tel. (8-681) 11675.
Ieško moters, galinčios prižiūrėti senjorus.
Tel. (8-655) 30899 .
Reikalingas fermos darbuotojas - šėrikas, apgyvendina. Gali
būti šeima.
Tel. (8-650) 86625.

Įmonė Vli Timber ieško
gamybos darbininko
prie medienos apdirbimo
staklių bei autokrautuvo
vairuotojų.
Siųsti CV: vilte@vli.lt
Skambinti tel.: (8-670) 67674

Svėdasuose (prie turgelio) 13.00, Auleliuose 13.10,
Mačionyse 14.20, Burbiškyje 14.30, Katlėriuose 14.40,
Pašiliuose 14.45, Skiemonyse 14.55, Staškuniškyje

Nusipjauti du, pavojingai pastatams, augančius medžius.
Tel. (8-682) 04108.

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.

Pavojų keliančių medžių
pjovimas, genėjimas,
surišimas.
Tel. (8-692) 75903.

9 mėn. Labradoro veislės šunį.
Tel. (8-674) 15516.

Š. m. liepos mėn. 18 d., 09.00 val., vyks sklypo kad. Nr.
3476/0001:0276 kadastriniai matavimai. Anykščių raj., Traupio
sen., Traupio mstl., Papartynės g. 6. Kviečiame dalyvauti kaimyninių sklypų savininkus, artimuosius, ar įgaliotus asmenis. Matavimus atlieka T. Deveikis , Jurginų g.1, Panevėžys.
Tel. (8-691) 57863, el.p. deveikistitas@gmail.com.
UAB „Jonroka“ organizuoja:

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.

Kaminų įdėklai, pristatomi
kaminai.
Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų didinimas, galvutės
mūrijimas, skardinimas, židinių statyba. Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652)
37118.

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

Teleloto. Žaidimas nr. 1213 Žaidimo data: 2019-07-07 Skaičiai: 36 15 32 40 18 22 63 65 56 34 70 23 16
30 69 07 20 48 54 45 24 73 64 68 35 12 46 26 42 61 53 19 08 33 25 41 74 52 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 29 62 01 67 10 43 11 55 05 14 (visa lentelė) PrizaiŽaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus
visą lentelę 18118.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 50.50€ 215 Užbraukus eilutę 2.00€ 9383 Užbraukus keturis kampus 3.00€ 7089 Papildomi prizai Bilietas Prizas 004*370 Baseinas su filtru BESTWAY 040*157
Dviratis Azimut Classic 28" 0081496 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0262687 Elektrinis paspirtukas Xiaomi
0102713 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0114176 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0086587 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 030*598 Hamakas Spokey Zuni 017*495 Hamakas Spokey Zuni 025*646 Hamakas Spokey
Zuni 005*991 Hamakas Spokey Zuni 044*039 Išmanioji apyrankė Xiaomi 027*130 Išmanioji apyrankė
Xiaomi 015*653 Išmanioji apyrankė Xiaomi 005*357 Išmanioji apyrankė Xiaomi 007*716 Išmanusis tel.
SAMSUNG J4 Plus 001*997 Kelioninių baldų komplektas 035*292 Knyga NEREGĖTA LIETUVA 012*204
Knyga NEREGĖTA LIETUVA 008*187 Knyga NEREGĖTA LIETUVA 033*464 Knyga NEREGĖTA LIETUVA
024*921 Lauko kepsninė Mustang 43cm 009*091 Lauko kepsninė Mustang 43cm 040*856 Ledų gaminimo aparatas TRISTAR 036*347 Ledų gaminimo aparatas TRISTAR 003*958 Pakvietimas į TV studiją
036*261 Pakvietimas į TV studiją 013*574 Pakvietimas į TV studiją 008*934 Pakvietimas į TV studiją
042*810 Planšetė LENOVO TB-7104F 0323993 Pretendentas į 120 000 Eur 031*423 Sodininko rinkinys GARDENA 005*074 Sodininko rinkinys GARDENA 027*380 Trintuvas Nutribullet 024*900 Trintuvas
Nutribullet 0283662 Volkswagen Tiguan

pro memoria
Anykščių mieste

Irena PARŠELIENĖ, gimusi 1937 m., mirė 07 01

gimė

Mėta PIVORIŪNAITĖ,
gimusi 06 16
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penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 2500 egz.					
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