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Iniciatyva.

Prie inciatyvos
,,Atverk duris vasarai“ Anykščių
rajone prisijungė tik dvi Anykščių
rajono bendrojo lavinimo mokyklos - Anykščių Antano Vienuolio progimnazija bei Viešintų pagrindinė mokykla - daugiafunkcis
centras.Prie akcijos jau ketvirtus
metus kviečiamos prisijungti ne
tik mokyklos, bet ir bibliotekos,
muziejai, kitos įstaigos. Akcijos
tikslas - atverti duris vasarą ir suteikti vaikams galimybes prasmingai leisti atostogas. Anykščių rajone prie iniciatyvos ,,Atverk duris
vasarai“ taip pat yra prisijungusi
Anykščių L. ir S.Didžiulių viešoji
biblioteka bei Anykščių regioninio
parko direkcija.

Pagerbė. Grupė bendraminčių padėjo gėlių Šimonių girioje,
prie paminklinio akmens, žyminčio Tarybinės armijos lėktuvo katastrofos vietą. 1944 metų
balandžio 12 dieną toje vietoje
žuvo lėktuvo ekipažo nariai: vyr.
leitenantas V.M.Popkov,
jaun.
leitenantas
V.F.Žolobicky, leitenantas I.O.Ozerov bei viršilos
P.E.Truščekov ir I.S.Čimbariov.
Apie tarybinių karių pagerbimą
,,Anykštai“ pranešė asociacijos
Socialistinis liaudies frontas atstovas Algirdas Janišius.
Vertimai. Anykštėno rašytojo
Valdo Papievio kūryba buvo anglų
kalba publikuota JAV literatūros
žurnalo ,,The Kenyon Review!”
liepos/rugpjūčio numeryje. Tai pirmas kartas, kai šio autoriaus kūryba išversta į anglų kalbą. Rašytojui
talkino vertėja Violeta Kelertas.

Rajono
bažnyčiose kunigų rokiruotė

Ūkininkai tapo apdairesni
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Virmantas
VELIKONIS,
Anykščių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas:
,,...Paskutiniais metais avių augintojai buvo praradę budrumą,
atsipalaidavę..."
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Festivalio
,,Devilstone“
kulminacija policijos
pareigūnų
rankose
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Koplyčios teritoriją siūloma apjuosti
surūdijusio metalo ženklais
robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Teigiama, kad senosios Anykščių koplyčios - Anykščių menų centro teritorija nebeatitinka šiandieninių reikalavimų, todėl ją būtina naujai sutvarkyti.

Iš Anykščių traukiasi dar vienas banko padalinys
Iš Anykščių išsikrausto dar vieno banko padalinys - nuo rugpjūčio 30 dienos Vilniaus gatvėje, prekybos centro ,,Norfa“ patalpose, uždaromas ,,Medicinos banko“ Anykščių padalinys.

Stotis. Trečiadienį Anykščių
rajono savivaldybės vadovai susitiks su UAB ,,Autovelda“ atstovu
ir kalbėsis apie Anykščių miesto autobusų stotį. Šiai bendrovei
autobusų stotis yra išnuomota iki
2039 metų.
Klaida. Šeštadienio ,,Anykštoje“ prie Vytauto Bagdono teksto ,,Iš vaikų darželio – tik liūdnas
prisiminimas“ įdėta ne ta nuotrauka, kuri turėjo būti, atsiprašome autoriaus ir skaitytojų.

,,Medicinos banko“ Anykščių padalinys duris visam laikui užvers rugpjūčio 30 dieną. Tai jau trečiasis bankas, kuris iškraustomas iš Anykščių.

Apie tai, kad Anykščiuose nebeliks
banko padalinio, ,,Medicinos bankas“
paskelbė liepos 13-osios, šeštadienio,
laikraštyje ,,Anykšta“. Užsakytame
informaciniame pranešime nurodoma, kad Anykščių padalinio veikla
perkeliama į ,,Medicinos banko“ Panevėžio filialą.
Pirmadienio popietę paskambinus
į ,,Medicinos banko“ Anykščių padalinį, atsiliepusi darbuotoja, paklausta, ar banko padalinys iš Anykščių
išsikrausto visam laikui, informavo,
kad ,,Medicinos banko“ padalinio
po rugpjūčio 30 dienos nebeliks ir artimiausiais mėnesiais jo vėl atidaryti
neplanuojama.
,,Tačiau jūs ,,Medicinos banko“
paslaugomis galėsite pasinaudoti bet
kuriame kitame Lietuvos padalinyje,
nebūtinai Panevėžyje“, - bandė nuraminti banko darbuotoja.
Artimiausi ,,Medicinos banko“
padaliniai veiks Ukmergėje bei Kupiškyje.
Beje, ,,Medicinos banko“ Anykščių padalinio darbuotoja perspėjo,
kad su piniginėmis lėšomis susijusius
reikalus, ypač jei tai yra banko indė-

Praėjusią savaitę, liepos 11 dieną, Anykščių rajono savivaldybėje jau antrąjį kartą visuomenės
atstovai svarstė senosios Anykščių koplyčios - Anykščių menų
centro teritorijos sutvarkymo
projektinius pasiūlymus. Juos,
laimėjusi Savivaldybės administracijos paskelbtą viešąjį pirkimą, už 7 948 Eur parengė UAB
,,Eksploit“. Kaip ir pirmasis
projektinių pasiūlymų svarstymas, šis ir vėl susilaukė didžiulio
visuomenės dėmesio bei kritikos,
susirinkime dalyvavo maždaug
20 žmonių. Didžiausias nepasitenkinimas kilo dėl pasiūlymų
koplyčios teritoriją aptverti tvoromis. Pasaulio anykštėnų bendrija apskritai pasiūlė atsisakyti
šio projekto, nes tai esą yra ,,niekinis darbas“.
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liai, klientams Anykščiuose reikėtų
suskubti susitvarkyti iki rugpjūčio 30
dienos.
Pastaraisiais metais daugelį metų
veikę bankų padaliniai lyg susitarę
iš Anykščių išsikrausto.Neliko SEB
banko padalinio - dabar jo vietoje
veikia viešojo maitinimo įstaiga, uždarytas DnB Nord ( dabartinio ,,Luminor“ banko) padalinys - jo vietoje
prekiaujama dėvėtais drabužiais.
Anykščiuose šiuo metu yra likę
tik dviejų bankų - ,,Swedbank“ bei
,,Šiaulių banko“ padaliniai, tačiau ir
šie bankai optimizuoja savo veiklą
ta linkme, kad klientai svarbiausias
finansines operacijas atliktų patys,
prisijungę prie bankų savitarnos
svetainių internete. Mieste taip pat
finansinius reikalus galima tvarkyti
Anykščių kredito unijoje.
Beje, ,,Šiaulių bankas“, galima sakyti, dabar Anykščiuose jaučiasi bene
tvirčiausiai, mat yra laimėjęs Anykščių rajono savivaldybės administracijos skelbtą viešąjį pirkimą aptarnauti Savivaldybės sąskaitas – taigi,
šio banko sąskaitoje sukasi Anykščių
rajono savivaldybės milijonai.
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Iš darbo išeina Svėdasų seniūnas
Liepos 22-oji - paskutinė Svėdasų seniūno Valentino Neniškio
darbo diena. Seniūnas jau anksčiau planavo, jog išėjęs į pensiją
trauksis iš darbo.
V.Neniškis pensinio amžiaus
sulaukė pavasarį, o iš pareigų
traukiasi, kai praėjo pagrindinis
darbymetis - pasėlių deklaravimo
periodas, taip pat ir seniūnijos darbuotojai grįžo po atostogų.
V.Neniškis pagal išsilavinimą veterinarijos gydytojas. Iki praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio vidurio jis dirbo pagal profesiją
kolūkiuose, tarpkolūkinėje įmonėje vertėsi privačia veterinarijos gydytojo praktika. Svėdasų seniūnu
V.Neniškis paskirtas 1995-aisiais,
Anykščių rajono meru tapus Sauliui Nefui. Taigi, Svėdasų seniūnas, vienintelis iš rajono seniūnų,
dirbo su visais rajono merais - ir

su Leonu Alesionka, ir su Dariumi
Gudeliu, ir su Alvydu Gervinsku,
ir su Sigučiu Obelevičiumi, ir su
Kęstučiu Tubiu.
2000-aisiais seniūnai dar buvo
asmeninio politinio pasitikėjimo
pareigūnai. Meru išrinktas LDDP
atstovas L.Alesionka atleido 8 iš
10 Anykščių rajono seniūnų. Tada
pareigas išsaugojo tik V.Neniškis
ir tuometinis Andrioniškio seniūnas Vaclovas Marcinkevičius.
Į pensiją išėjęs V.Neniškis ketina daugiau laiko skirti savo pomėgiams, vienas iš kurių yra motociklai.
Anykstenai.lt
skelbiamoje
V.Neniškio biografijoje aprašomi

seniūno nuopelnai seniūnijai: ,,V.
Neniškis subūrė visuomeninei veiklai Svėdasų bendruomenės aktyvą, remia ir skatina kultūrines svėdasiškių tradicijas, rūpinasi krašto
kultūros paveldo saugojimu ir populiarinimu. Jo iniciatyva 2003 m.
buvo parengtas ir įteisintas Svėdasų herbas, sukurta miestelio vėliava, paruoštas ir Svėdasų himnas,
reguliariai švenčiamos miestelio
ir seniūnijos kaimų šventės. V. Neniškis bendradarbiauja Anykščių
rajono spaudoje, paskelbė per 20
straipsnių Svėdasų tematika“, rašo anykstenai.lt.
Iš darbo išėjus V.Neniškiui, be
vadovų bus jau keturios Anykščių
rajono seniūnijos. Jau treti metai
nepavyksta rasti pamainos ilgametei Viešintų seniūnei Janei Každailienei. Seniūnų taip pat neturi An-

Rajono bažnyčiose - kunigų rokiruotė
Panevėžio vyskupija pranešė apie naujus dvasininkų paskyrimus. Pokyčių yra ir Anykščių rajono parapijose.
Kun. mgr. Mindaugas Šakinis
atleistas iš Anykščių Šv. apaštalo
evangelisto Mato parapijos vikaro
pareigų ir paskirtas Andrioniškio
Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonu ir Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bei Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijų
administratoriumi.
Kun. Virginijus Taučkėla atleistas iš Andrioniškio Šv. apaš-

talų Petro ir Povilo, Viešintų Šv.
arkangelo Mykolo ir Inkūnų Švč.
Aušros Vartų Dievo Motinos parapijų administratoriaus pareigų ir
paskirtas Šimonių Švč. M. Marijos
Ėmimo į dangų parapijos klebonu
ir Adomynės Švč. M. Marijos Vardo parapijos administratoriumi.
Diak. Vilius Valionis atleistas iš
Anykščių Šv. apaštalo evangelisto
Mato parapijos pastoracinio ben-

dradarbio pareigų ir paskirtas Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos
pastoraciniu bendradarbiu.
Buvęs Svėdasų parapijos klebonas, kun. Rimantas Kaunietis greta
visų kitų užimamų pareigų paskirtas Antano Bandzos socialinių paslaugų namų kapelionu.
Buvęs Anykščių šv.Mato bažnyčios vikaras, kun. dr. Simas
Maksvytis paskirtas Panevėžio Šv.
apašt. Petro ir Povilo parapijos rezidentu.
Buvęs Anykščių parapijos vika-

Mickūnuose nupirkta buvusi pionierių stovykla

Buvusią stovyklą įsigijo vilniečiai, kurie jau penkerius metus
organizuoja sukarintas vaikų vasaros stovyklas. Mažosios bendrijos
,,Poligonas“ vadovas Jonas Averka
yra buvęs kariškis.

J.Averkos žmona prisistačiusi
Laura ,,Anykštai“ neatskleidė, už
kokią sumą buvo nupirkta buvusi
pionierių stovykla, tik pastebėjo,
kad jos būklė gan prasta, todėl laukia didžiulės investicijos.

,,Stovyklą nusipirkome gegužės
mėnesį, tai pradžioje į jos teritoriją
net įeiti nelabai buvo galima.Viskas
apkerpėjo, apaugo medžiais, juk 30
metų nenaudota. Tai pjovėm ir rovėm, savom rankom gerbūvį tvarkėm naktimis, kad pradžioje bent
minimaliai būtų galima įsirengti
stovyklavietę. Be to, kadangi stovykla yra sukarinta, nuosavoje žemėje
daugiau galimybių įrengti įvairias
barikadas, šaudymo trasas ir kitą
reikalingą infrastruktūrą“, - pasakojo Laura.
Mažosios bendrijos ,,Poligonas“
viena iš savininkių Laura sakė, kad
norinčių lankyti sukarintas vaikų
vasaros stovyklas yra labai daug.
,,Labai sparčiai plečiamės. Pradėjome su vienos pamainos stovykla įvairiose Lietuvos vietose, kurią
lankydavo 20 vaikų, o dabar per vasarą negalime priimti visų norinčių.
Beje, planuojame Mickūnuose veiklą vykdyti ne tik vasarą, bet ir ištisus metus“, - pasakojo pašnekovė.
Tai, kad savo verslą plėtos
Anykščių rajone, Laura sakė, yra
tik atsitiktinumas: ,,Mums regionas
nebuvo svarbus, sukarintų vaikų
vasaros stovyklų organizavimui
ieškojome tinkamos vietos. Į nekilnojamojo turto agentūrą važiavome
vienu klausimu, tačiau sužinojome

Temidės svarstyklės

drabužiai, rankšluostis, akiniai,
indelis su maistu, kelioninis peilis
bei piniginė su 50 eurų. Padaryta
žala - 1809 eurai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Smurtas. Liepos 12 dieną, apie
12.55 val., Anykščiuose, Kalno g.,
namuose, konflikto metu neblaivus
(nustatytas girtumas - 2.80 promilės alkoholio) vyras, gim. 1990 m.,
panaudojo fizinį smurtą prieš neblaivų (nustatytas girtumas - 2.45

promilės alkoholio) brolį, gim.
1977 m. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
Vairuotojas. Liepos 13 dieną,
apie 0.45 val., Anykščiuose, Vilniaus g., sustabdyto patikrinimui
automobilio VOLVO vairuotojui,
gim. 1992 m., gyvenančiam Vilniaus rajone, Rudaminos kaime,
nustatytas vidutinis girtumas (2,12
promilės alkoholio). Pradėtas iki-

Daugelį metų buvęs apleistas buvusios pionierių stovyklos
,,Puntukas“ pastatų kompleksas Debeikių seniūnijos Mickūnų
kaime turi naujus šeimininkus. Gegužės mėnesį stovyklą nupirko
mažoji bendrija ,,Poligonas“.

Stovykloje su vaikais dirba kariškiai.

Apiplėšimas. Liepos 13 dieną, apie 14.48 val.,dviratininkų
ir pėsčiųjų take, tarp Anykščių
ir Niūronių kaimo, moterį, gim.,
1964m., gyvenančią Panevėžyje,
Vienybės g., užpuolė nepažįstamas jaunuolis, kuris, panaudojęs
fizinį smurtą, pagrobė jai priklausantį dviratį su pritvirtinta bagažine, kurioje buvo planšetė su dėklu, nešiojamoji baterija, pledas,

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Valentinas Neniškis Svėdasų
seniūnu dirbo nuo 1995-ųjų.

drioniškio ir Anykščių seniūnijos.
V.Neniškio žmona Zita Neniškienė ilgus metus vadovavo Anykščių pirminiam sveikatos priežiūros
centrui. Pernai vasarą baigėsi jos,
kaip Anykščių PSPC direktorės,
kadencija. Vadovės posto naujai
kadencijai ji nebesiekė.
ras, kun. mgr. Nerijus Papirtis atleistas iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų
ir paskirtas Saločių Šv. Juozapo
parapijos klebonu ir Kyburių Švč.
M. Marijos Angeliškos bei Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų
administratoriumi.
Buvęs Skiemonių parapijos
klebonas, kun. Sigitas Sudentas
atleistas iš Miežiškių Švč. M. Marijos parapijos administratoriaus
pareigų, paliekant kitas užimamas
pareigas.
-ANYKŠTA
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apie pardavinėjamą buvusią stovyklą ir pamatėme, kad mums tai tinkamiausias variantas.“
Sukarintos vaikų vasaros stovyklos lankytojai, kaip ir įprasta, gyvena, valgo lauko palapinėse. Nupirktos stovyklos teritorijoje šiuo
metu naudojamas tik priestatas, kuris paverstas laisvalaikio zona, bei
sporto salė.
Viena iš įsigytos stovyklos savininkių sakė, kad su vaikais sukarintoje stovykloje dirba kariškiai,
sporto treneriai.
Buvusi pionierių stovykla Mickūnų kaime pastaraisiais metais
nekilnojamojo turto agentūrų skelbiamuose skelbimuose buvo pardavinėjama už beveik 113 tūkst. eurų.
Bendras stovyklos sklypo plotas
siekia daugiau nei 8 ha, pusę jo užima miškas. Stovyklos sklypas ribojasi su Šventosios upe.
Vien buvusios pionierių stovyklos pastatai užima 1760 kv.m. Žemės sklype yra medicinos punkto
patalpos, valgykla, poilsio nameliai,
didele sporto salė su scena, atvira
asfaltuota krepšinio aikštelė.
Prieš keletą metų buvusi pionierių stovykla Mickūnų kaime turėjo
šeimininkus, tačiau viskas baigėsi
tuo, kad stovyklos turtas buvo užstatytas bankui.
teisminis tyrimas.Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Konfliktas. Liepos 13 dieną,
apie 21.00 val., Kavarsko seniūnijos Šerių kaime, namuose,
neblaivus (nustatytas girtumas 1.48 promilės alkoholio) vyras,
gimęs 1958 m., panaudojo fizinį
smurtą prieš neblaivų (nustatytas
girtumas - 2.74 promilės alkoholio) sūnų, gimusį 1983m. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

spektras
Vadas. Prezidentas Gitanas
Nausėda pirmadienį pateikė Seimui generolo majoro, Sausumos
pajėgų vado Valdemaro Rupšio
kandidatūrą į kariuomenės vadus. Tai numatyta šalies vadovo
pasirašytame dekrete. 52 metų
karininko kandidatūra Seimui
bus pristatyta antradienį. Jeigu
parlamentarai pritars V. Rupšio
kandidatūrai, jis kariuomenės
vado pareigose pakeis kadenciją baigiantį generolą leitenantą
Joną Vytautą Žuką, minimą kandidatu tapti G. Nausėdos patarėju nacionalinio saugumo klausimais. Prezidentas pirmadienį
taip pat pateikė dekretą dėl J. V.
Žuko atleidimo iš kariuomenės
vado pareigų.
Suėmimas. Šnipinėjimu įtariamam buvusiam Socialistinio
liaudies fronto lyderiui Algirdui Paleckiui siūloma suėmimą
pratęsti dar trims mėnesiams.
Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja
Elena Martinonienė BNS sakė,
kad A. Paleckio suėmimą prašoma pratęsti maksimaliam trijų
mėnesių terminui. Byloje šnipinėjimu įtariamas A. Paleckis yra
suimtas nuo pernai spalio. Kitam
bylos įtariamajam – Vilniaus
verslininkui Deimantui Bertauskui – skirtos švelnesnės kardomosios priemonės.Apie tai, kad
A.Paleckis sulaikytas ir jam bei
neįvardijamam „tinklui asmenų“
pateikti įtarimai dėl galimo šnipinėjimo Rusijai, teisėsauga pranešė pernai gruodį ir iki šiol beveik neteikia informacijos apie
vykstantį tyrimą.
Kaktomuša.
„Valstiečių“
partijos tarybos sprendimas patvirtinti koalicijos sutartį būtų
ženklas Viktoriui Pranckiečiui
trauktis iš pareigų, sako sąjungos
lyderis Ramūnas Karbauskis.
„Taip suprantu“, – žurnalistams pirmadienį sakė Valstiečių
ir žaliųjų sąjungos pirmininkas
prieš prasidedant tarybos posėdžiui. Tačiau jis pripažino nemanantis, kad V. Pranckietis net po
partijos sprendimo pats trauksis
iš pareigų. R. Karbauskis taip pat
pabrėžė, jog sprendimas dėl koalicijos sutarties nėra nukreiptas
asmeniškai prieš V. Pranckietį.
Garbė. Kadenciją baigusiam
prezidentui Valdui Adamkui sekmadienį suteikiamas Neringos
miesto Garbės piliečio vardas.
Pripažinimo buvęs šalies vadovas sulaukė už ilgametę tarptautinio Tomo Mano festivalio
globą ir nuolatinį rūpinimąsi
Kuršių nerijos gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimu bei Neringos vardo garsinimu visame
pasaulyje. Regalijos V. Adamkui bus įteiktos iškilmingoje ceremonijoje Nidos Švč. Mergelės
Marijos Krikščionių Pagalbos
bažnyčioje.
Tamsa. Daugiausiai gyventojų turinčio Kazachstano miesto
Almatos dauguma rajonų pirmadienį liko be elektros. Naujienų
agentūros „Interfax“ korespondentai ir įvykių liudininkai sakė,
kad elektros energijos tiekimas
nutrūko beveik visuose megapolio, turinčio daugiau kaip 1,8
mln. gyventojų, rajonuose. Gatvėse nebeveikia šviesoforai,
todėl didelėse sankryžose eismą
ėmėsi reguliuoti policininkai.
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128 abiturientai paliko gimnaziją

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Penktadienį, liepos 12-osios vakarą, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 76 – osios laidos abiturientai gavo brandos atestatus. Šventiškas brandos dokumentų įteikimas šiemet, kaip ir pernai, vėl vyko
Anykščių Kultūros centre. Mokyklą paliko penkios abiturientų klasės, kuriose – penki šimtukininkai. Moksleivius sveikino direktorė Regina Drusienė, kunigas Mindaugas Šakinis, anykštėnai Seimo
nariai Sergėjus Jovaiša ir Antanas Baura bei miesto meras Sigutis Obelevičius.

Abiturientams mokyklos direktorė Regina Drusienė įteikė ne tik
brandos atestatus, bet ir pagyrimus už sportinę veiklą, puikius pažymius, papildomas veiklas.

Penktadienį brandos atestatus atsiemė 128 Anykščių Jono Biliūno gimnazijos dvyliktokai.
Renginys prasidėjo 18 valandą
Kultūros centro salėje. Pilnutėlėje salėjė sėdimos vietos buvo
paliktos svečiams su kvietimais
ir patiems abiturientams bei jų
mokytojams, o kiti svečiai, atėję
pasveikinti dvyliktokų, stovėjo
salės pakraščiuose. Netrūko ir
fotografų – renginį fiksavo abiturientų draugai, profesionalus fotografas, o tiesiogiai filmuojamą
transliaciją buvo galima pamatyti ir internete. Renginį muzikos
mokytojos Neringos Cimbalistienės kuruojami šiųmetiniai abiturientai pradėjo giedodami gimnazijos himną.
Jono Biliūno gimnazijos direktorė Regina Drūsienė sveikino
susirinkusius į 128 abiturientų
gimnazijos baigimo ceremoniją
ir pacitavo dainininko Marijono

komentarai

Mikutavičiaus žodžius dvyliktokams: ,,pasveikinkit vieni kitus”.
Abiturientams
sveikinusieji
tradiciškai linkėjo geros kloties,
išminties, laimės, gerų studijų,
o Antanas Baura linkėjo sėkmės
ir mokytojams – vylėsi, jog kitais metais mokytojai pro langus
į ministeriją nebelips ir streikų
nerengs. Sergejus Jovaiša ir A.
Baura iš kitų moksleivių išskyrė
Šarūną Grigonį, tapusį jaunausiu
Lietuvoje rajono savivaldybės
tarybos nariu, bei Elidijų Mažvylą, gimnazijos tarybos, mokinių
savivaldos narį, rajoninių respublikinių olimpiadų laimėtoją. A.
Baura juokėsi, kad, nors jis jau
dvi kadencijas dirba Seime, jo
biografijoje tiek daug nuopelnų
dar neprirašyta.
Meras Sigutis Obelevičius

Vladas MASLINSKAS, medžioklės žinovas:

76-osios laidos kuratorė Neringa Cimbalistienė ir dvyliktokai.

Emilija Stepukaitė, gavusi aukščiausią įvertinimą iš matematikos egzamino.

Arba ūkininkai apdairesni, arba vilkų mažiau

Įpusėjus vasarai, Anykščių rajone dar nėra fiksuota nei vieno
vilkų išpuolio prieš avis. Paskutiniais metais vilkai išpjaudavo
150-200 Anykščių rajono ūkininkų avių. Pašnekovų klausėme,
kas, jų nuomone, lėmė, kad bent jau kol kas mūsų ūkininkų avys
nuo vilkų nenukentėjo.

Rajone neliko vilkų šeimynos

pasveikino šiųmetinius ,,šimtukininkus“ – Miglę Gindrėnaitę,
Augustę Verbickaitę, Emiliją Stepukaitę, Giedrių Mirklį ir Šarūną
Grigonį. Meras padėkojo ir šiuos
moksleivius paruošusiems mokytojams.
Abiturientų stilius Anykščiuose – labai panašus į didmiesčio
abiturientų. Vos kelios merginos
rinkosi pamergių stiliaus drabužius, didžioji dalis suknelių – pastelinės, vidutinio ilgio ar ilgos,
šukuosenos – natūralesnės, paprastesnės. Vaikinai šiais metais
taip pat nebijojo eksperimentuoti, ne vienas rinkosi stilingus,
modernius kostiuminių kelnių ir
švarko derinius.
Po atestatų įteikimo ceremonijos dvyliktokai švęsti išvyko į
Karališkio dvarą.

,,Vilkus meškos išbaidė.... Juokauju, žinoma. Manau, kad avys
saugesnės todėl, kad sumažėjo vilkų.
Anykščių rajone pernai sumedžioti
5 vilkai, o Lietuvoje - apie 100. Jau
žymė. Anykščių rajone pastebimi
pavienių vilkų pėdsakai, bet negirdėjau, kad kas būtų pastebėjęs vilkų
šeimynos pėdsakus. Dabužių durpyne, mėgstamiausioje vilkų gyvenimo vietoje, vilkų šeimynos požymių
šiemet taip pat medžiotojai neaptiko.
Tiesa, apmažinta vilkų populiacija labai greitai atsistatys ir grįš jie į įprastas vietas. Pastebėta, kad net pakeitus
kraštovaizdį, vilkai eina senaisiais
takais. Dabužių durpynas, žinoma,
ir kiti durpynai - vilkams labai patinka, puikios gyvenimo sąlygos, netoli
vanduo. Žodžiu, ūkininkams atsipalaiduoti nedėrėtų, net jei šiuo metu

rajone ir nėra ,,dirbančios“ vilkų šeimynos, tai nereiškia, kad jos neatsiras. Pavieniai vilkai maisto susiranda
gamtoje, ūkiams didžiausią pavojų
kelia šeimynos“.

Ūkininkai tapo
apdairesni

čių savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus vedėjas:
,,Pagrindinė priežastis - ūkininkai
tapo apdairesni. Paskutiniais metais
avių augintojai buvo praradę budrumą, atsipalaidavę. O juk atsimenam,
kad dar ir ,,anais laikais“ niekas nakčiai avių laukuose nepalikdavo, vesdavo į tvartus. Aišku, vilkų apklausa nėra atlikta, bet yra ir teorija, jog
vilkai į žmonių gyvenamas teritorijas
šiemet neina ir todėl, kad padaugėjo
jiems maisto ir gamtoje.“

Daugiau maisto
atsirado gamtoje

Virmantas VELIKONIS, Anykš-

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių
rajono vicemeras, medžiotojas:
,,Gal sausra įtakojo, gal ūkininkai
labiau saugosi...Vilkų tikrai yra daug,
ne vienas medžiotojas vilką matė.
Gali būti, kad šeimynos su jaunikliais
pasitraukė iš mūsų rajono. Tiesa, ūkininkams atsipalaiduoti nederėtų, nes

jauniklių vilkiukų mokymo medžioti
įkarštis prasidės vėliau.
Matyt, dabartinę ramybę lemia
kelios priežastys. Vilkams maisto
gamtoje padaugėjo, miškuose - daug
stirnų. Atsigauna ir šernų populiacija. Viliuosi, kad šįmet užteks pinigų,
kurie rajono biudžete numatyti kompensacijoms ūkininkams už vilkų padarytą žalą. Ankstesniais metais lėšų
vis pritrūkdavome.“

-ANYKŠTA
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Bičiulystę, linksmybes ir atradimus
dovanojusi „Svėdasynė“

Raimonas GUOBIS

Sekmadienį Svėdasuose vyko vietinės bendruomenės rengiama
tradicinė miestelio šventė „Svėdasynė“. Kaip įprasta, ir šį kartą
šventės šerdis buvo orientavimosi varžybos „Pažink Svėdasus“,
kurios šiemet buvo persmelktos garsiojo svėdasiškio, rašytojo, visuomenininko, kan. Juozo Tumo – Vaižganto biografijos bei kūrybos pažinimo. Buvo ką veikti šventėje ir mažiems, ir dideliems,
vyko sportinės ir intelektinės varžybos, nestigo pramogų, viliojo
mugė, smagus pasiplaukiojimas baidarėmis Alaušo ežere.

Orientavimosi varžybas „Pažink Svėdasus“ laimėjusios komandos
„Dilema“ triumfo akimirka. Iš kairės Diana, Mantas ir Ligita.
Sportinės, pažintinės varžytuvės
„Pažink Svėdasus“ vyko jau bene
šeštąjį kartą, o šįkart jos sudomino
trylika komandų. Vaižganto tema,
žinojimas, gebėjimas greitai bėgti,
ilgoka trasa nuo Alaušo, kur teko paplaukti ir baidarėmis, iki Beragio, jo
akmenukus išsimainyti į apelsinus,
labirintas prie mokyklos, užduotis
muziejuje, rebusas prie Vaižganto
paminklo, laimė surasti laisvą „Taksi“ automobilį, kad galėtų kuo greičiau įveikti ilgiausią kelio etapą iki

savaitgalio diskusija

mažosios Marikonių dvaro koplytėlės. Joje laukė, ko gero, sudėtingiausia užduotis – paskaičius Vaižganto
pasakojimą apie lino kančią, sudėlioti paeiliui lino darbus. Kapinių
koplytėlėje surasti žvakę, uždegti ją
ant Vaižganto tėvų kapo, sudėlioti
„Aš esu Svėdasai“. Varžybas laimėjo į komandą „Dilema“ susibūrę Diana, Mantas ir Ligita, kurie užduočių
ruožą įveikė per valandą ir 7 minutes, penkiomis minutėmis atsiliko
„Idėja“, o „Vita mineralai“ sugaišo

sažas, akių vokų masažas vėsiomis
lazdelėmis, parafino kaukės plaštakoms, „Rožių dulksna“, kojų vėsinimas - viskas dovanai, viskas
kraštiečiams svėdasiškiams. Prie to
dar švelni muzika, žvakių liepsnelių
plazdėjimas, smilkalų svaigumas ir
ramus meistrės balsas, primenantis,
kad kūno priežiūros paslaptys gimė
dar Antikos laikais, pasakojantis apie
gydomųjų aliejų, tepalų poveikį, apie
tai, kad moters gyvenimas - lyg nuolatinė auka, todėl reikia pasirūpinti
ir savimi, pirmiausia rankomis, kad
reikia bendrystės, prisilietimo, kuris
ramina ir gydo. Gydomųjų procedūrų malonumus patyrė visi norintys daugiau negu pusšimtis laimingųjų.
Vaduvų krašto mugėje savo gaminius siūlė vėlimo meistrai, mezgėjos,
audėja, krepšių pynėjai, dekoratyvinių gėlių gamintojai. Galima buvo
įsigyti ir tapybos darbų, ir spalvingų
atvirukų su Svėdasų vaizdais.
Liaudies dainų padainavo Svėda-

Svarbiausia, kad neliktų alkanų, svarsto šeimininkės (iš kairės:
Aldona Tuskienė, Birutė Namiejūnienė ir Milda Kirdeikienė ).
Autoriaus nuotr..

Kokius lūkesčius siejate su naujuoju šalies vadovu?

Praėjusį penktadienį, liepos 12 dieną, Lietuvos Prezidento pareigas perėmė Gitanas Nausėda. Kokius lūkesčius siejate su naujuoju šalies vadovu? Ko iš jo tikitės? Kokioms, jūsų nuomone,
iniciatyvoms įvairiose gyvenimo srityse Prezidentas turėtų uždegti žalią šviesą?

X - man: „Labai jau tikėtina,
kad Gitanas Nausėda po penkerių metų bus perrinktas dar
vienai kadencijai Lietuvos Respublikos Prezidentu. Didelių
permainų kažin ar vertėtų tikėtis. Gitanas Nausėdas yra ilgą
laiką dirbęs bankinėse institucijose, tiek valstybinėse, tiek ir

valandą ir 14 su puse minutės.
„Mikučio gamtininko kampelis“
pažinimo džiaugsmu gaivino mažiausius. Čia jie pūtė milžiniškus
muilo burbulus, žaidė su lankais,
bėgiojo kojomis suspaudę kamuolį,
žaidė kitus žaidimus. Mažylių veidus
dailiais ornamentais margino merginos. Vaikų spiečiai valandas zujo,
rėpliojo, landžiojo, slydinėjo ant
mėlynu kalnu stūksančio, milžiniško pripučiamo batuto „Cirkas“. Cukraus vatos gamybos mašina išpūtė,
ko gero, visą debesį taip mėgstamo
gardėsio. Visuos šiuos malonumus
teikė pramogų organizatoriai „Jūsų
vizija – mūsų misija“ iš Utenos.
Daugiausia dėmesio šioje šventėje
buvo skirta patiems mažiausiems, o
jų buvo susirinkę kaip niekad daug.
„Dėdžių ir dėdienių“ erdvėje
vyresnio amžiaus vyrai ir moterys
krapštė pakaušius ir vikriai ar ilgėliau gaišdami, pagalvodami stumdė šaškes. Turnyre didmeistriškai
grūmėsi net keliolika žaidėjų, išmaniausieji slėpė akis po tamsiais akiniais. Vienu metu buvo žaidžiamos
penkios partijos, tad pasisekė ne tik
pripažintam šaškių meistrui Romui
Kniežai. Vyko ten saldainių rinkimo
bei vandens pilstymo čempionatai ir
kitos varžytuvės, smagiai varžytasi
ir svaidant „Kubb“ žaidimo kaladėles bei pagaliukus.
Kelis prizus susišlavęs svečias
Eugenijus Kriaučiūnas iš Žemaitijos
tikino, kad mūsų šventė puikiausia:
„Geriau nė nebūna. Stengiuosi dalyvauti ir kai ką laimėti. Laikykitės...“
Kūno puoselėjimo malonumus
improvizuotame SPA kabinete dalijo
Vilniuje besidarbuojanti svėdasiškė, sėkminga ir populiari masažistė
Loreta Budreikaitė - Grigaliūnienė.
Mini procedūros veidui, veido ma-

sų kultūros namų saviveiklininkai,
populiariomis dainomis, net smagiais rokenrolais, linksmino duetas
,,Gyva muzika“ – Urtė ir Gediminas, džiugino tarsi virusas plintantis šokio mankštos būdas: „Zumba“
trenerės Jurgitos Vitkovskajos čia
pat suburtos smagios šokėjos uždegė net nerangiausius. Kadangi saulė
smuktelėjo iš aukštybių vakaruosna,
visi smagiai praalko, tai puikiausios
šeimininkės Aldona Tuskienė, Birutė Namiejūnienė ir Milda Kirdeikienė pasirūpino pietumis. Visiems
užteko grikių košės su dešrelėmis,
sočiai naminės giros atsigerti ir net
pyrago gabalėliu pasigardžiuoti.
Visi jautėsi užganėdinti bendruomenės narių išmanumo, taip pat
rėmėjų dosnumo, sprendimo, kad
kiekvienas galėtų laimėti prizą ar
nors menką dovanėlę. Apie laimėjimus skelbė šventės vedėja Virginija
Valikonytė ir jai pagelbėjusios Asta
Fellbirkeland, Jolita Budreikienė,
Joana Gutmanienė , „dėdienių“ vadovė Elena Bublienė, patvirtinusios
išmintingą posakį, kad čia nugalėtojai visi, nes triumfavo bičiulystė.
Didis malonumas dalyvauti ir prisidėti prie šventės, juk pavyko sutelkti
kelias dešimtis rėmėjų - ne tik verslininkų, krašto įmonių, parduotuvių,
bet ir pavienių žmonių.

privačiose, tačiau politikoje jis
yra naujokas, o čia jau daug kas
priklauso nuo patarėjų. Laimėti
prezidentinius rinkimus bei pergalės naktį ar tai inauguracijos
dieną būti arčiau liaudies, tai
toli gražu dar ne viskas. Laukia
Ministrų kabineto formavimas,
komunikavimas su dabartine

Seimo valdančiąja dauguma bei
opozicija. Aišku viena, savo darbą Prezidentūroje jis pradės gana
aukštais reitingais, populiarumu
visuomenėje, o kaip toliau - pagyvensime, pamatysime.“
Gal bus tvarka: „Daug ko galima tikėtis. Gal pagaliau tvarka
bus įvesta Lietuvoj, gal visokie
seimūnai mažiau riesis tarpusavyje, postus dalysis, o daugiau
liaudies reikalų žiūrės. Gal tikrai naujasis Prezidentas labiau
rūpinsis pačiais biedniausiais,
vargingiau gyvennančiais. Visi
tik plepalais rūpinosi anksčiau,
tai gal dabar bus konkrečiais
darbais tai padaryta. Gal sėkmingiau bus sprendžiami bedarbystės reikalai. Per daug jau
bedarbių ir pašalpinių priviso,
tinginių ir girtuoklių, reikia kočėlo gero visokiems darmajiedams.“
Ko?: „Kad viešajame gyvenime nutrauks psichozę ir priešų
paiešką. Kad paskatins pilietinę,
o ne prisitaikėlišką visuomenę.
Ne Prezidento galioje? Prezidento. Jau to užtektų.“
nepasitikintiems: „o aš juo tikiu. Jis kitokios kultūros matęs,
jis kitaip bendrauja su žmonėmis
Bent toks įspūdis susidarė stebint jo rinkiminę kompaniją.O
kokį darbą dirbo, manau, reišmės neturi. Darbo patirtis yra

patirtis. Ar norėčiau, kad kuris
iš politikų būtų prezidentu? Nemanau. Kokia jų bendravimo
tarpusavyje kultūra? Man negera
klausytis. Manau, ir daugeliui
irgi. Linkėčiau didelės sėkmės
naujam žmogui politikoje...“
Aldutė: „Aš tai tikiuosi, kad
mano karvytė sėkmingai apsiveršiuos. Bus šviežio pienelio ir
sūrį suspausiu. Gal reikės atsilygint kam, kai miesti kokį valdiškų reikalų susitvarkyt reiks.
Tikiuosi, kad gydytojai galės
mumis gydYt, o ne tik kompiuterin ataskaitas rašyt. Tikiuosi,
kad palieps ministrams dirbt
taip, kad mokytojai būtų pripažinti Mokytojais,o ne paslaugų
vykdytojais pagal politikos pūčiamą dūdelę.
Tikiuosi, kad sulauksma visi
Šv. Kalėdų.
Ačiū Dievui!“
rinkėja: „Labai norėtųsi, kad
būtų imtasi priemonių teisingumui Lietuvoje atstatyti. Tokia
gausybė teisininkų yra paruošta. Reikia tiems seniems kyšininkams parodyti duris ir juos
pakeisti jaunais ir sąžiningais.
Daug galima būtų ištverti, jeigu

būtų teisybė. Nu ir kiek ne ,,vištų vagių“ yra nuteista ir atlieka
bausmę? labai teisingai jau atkreipiamas dėmesys į mokytojo
specialybę. Reikia atstatyti šios
profesijos prestižą duodant žymiai daugiau teisių ir labai mažinant moksleivių teises ir didinant pareigas.“
Taigi: „Tikiuosi, jog Lietuvos žiniasklaida visus penkerius metus garbins ir ,,piarins“
G.Nausėdą, tam pinigų turėtų
užtekti, dar ir Nausėdos paminklui pastatyti turėtų likti. O jeigu
rimtai, tai viskas priklausys nuo
jo šeimininkų (JAV, ES, užsienio
bankinio kapitalo, kito kapitalo)
interesų. Kur interesai sutaps su
Lietuvos gyventojų interesais,
tai gyventojams bus gerai, bet
dažniausiai nesutampa. Tokie ir
lūkesčiai, blaivūs ir racionalūs.“
149: „Tikėtis gali, ko nori, bet
gali atsitikti kaip su valstiečiais
- išrinko kaip viltį, o jie dabar su
bebrais susidėjo. Dar pridėkim
visokius verygas, kukuraičius ir
mažeikas - visiškas dugnas. Vilkimės, kad neis šiuo scenarijumi.“
(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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Koplyčios teritoriją siūloma apjuosti
surūdijusio metalo ženklais

Senosios Anykščių koplyčios - Anykščių menų centro teritorijos sutvarkymo projektinių pasiūlymų
svarstyme dalyvavo apie 20 anykštėnų.
teritorija negali būti tranzitine
teritorija. Ši teritorija tikrai skirta ne vaikštynėms“, - tai, kodėl
senosios Anykščių koplyčios Anykščių menų centro teritoriją
norima apjuosti tvoromis, aiškino V.Jakniūnienė.
Susirinkime dalyvavęs Anykščių rajono tarybos narys, liberalas, architektas Kęstutis Indriūnas stebėjosi, kad problema kyla
dėl to, kad, koplyčios teritoriją
apjuosus tvoromis, gyventojai
nuo prekybos centro ,,Norfa“ pusės nebegalės per ją minti tako.
,,Negi taip sunku išauklėti
žmones ir apeiti tą teritoriją?
Visame pasaulyje kapinės yra
aptvertos ir žmonės eina aplink
tvorą.Čia viskas daroma, projektuojama miestui, kad žmonėms
būtų patogu gyventi“, - kalbėjo
K.Indriūnas.
Jam antrino ir Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus laikinoji vedėja
V.Jakniūnienė.
,,Mes sutiktume, kad vietoje
tvoros būtų gyvatvorė, bet mes
matome, kokia yra mūsų miestiečių ir ne miestiečių kultūra.
Vaikšto skersai išilgai, trypia
kapines.Todėl mes negalime
apsieiti be tvoros, nes gyvatvorė jau sumindžiota“, - sakė
V.Jakniūnienė.
Savivaldybės
architektė
V.Jakniūnienė turėjo ir daugiau
argumentų, kodėl koplyčios teritoriją būtina tverti nuo prekybos
centro ,,Norfa“ pusės.
,,Toje vietoje, kur žmonės išeina, yra labai nesaugi vieta, nes

(Atkelta iš 1 psl.)
Projektinius pasiūlymus pristatė UAB ,,Eksploit“ direktorius Martynas Mačiulis bei
architektė Dalia Kriaučiūnienė.
Po pirmojo susitikimo su visuomene senosios Anykščių koplyčios - Anykščių menų centro
teritorijos sutvarkymo projektas
šiek tiek pakoreguotas - numatyta iškirsti tik keturis medžius,
teritoriją nuo prekybos centro
,,Norfa“ pusės apjuosti segmentine 1,20 m aukščio tvora, o nuo
Vilniaus gatvės pusės - kaltinės
tvoros fragmentu su varteliais,
takus išgrįsti trinkelėmis, pastatyti naujus suoliukus, šiukšliadėžes, apšvietimo stulpus.
Pirmasis klausimas, kuris
kilo susirinkusiems po pristatymo - kokia yra senosios Anykščių koplyčios - Anykščių menų
centro teritorijos paskirtis? Dalis susirinkusiųjų piktinosi, kad
minėta teritorija 50 metų nebuvo
aptverta, tačiau dabar prireikė
tvoras įrenginėti.
Anykščių rajono savivaldybės
Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vyriausioji specialistė,
laikinai einanti vedėjos pareigas,
Vida Jakniūnienė aiškino, kad
senosios Anykščių koplyčios Anykščių menų centro teritorija
yra memorialinės paskirties želdynų teritorija.
,,Tai yra kapinių teritorija.Tai
yra pasakyta aiškiai ir tai įtvirtinta Anykščių miesto bendrajame plane. Iš to išplaukia visi kiti
projektiniai sprendiniai: kapinių

tautos balsas

Piktina brokdariai

Daug metų prenumeruoju jūsų
laikraštį, esu patenkintas žurnalistų darbu, nes rašoma įvairiomis
temomis, tačiau kai kalba pradeda
eiti apie gražėjančius Anykščius širdis suspurda.
Klausite kodėl? O todėl, kad iš
tiesų daug daroma, tačiau neapy-

kantą kelia grožio darkytojai. Kaip
žinote, jau pastatyti nauji konteineriai šiukšlėms, trinkelės iš priekio,
gražu.... O už konteinerių - jovalas.
Pasirodo, kasant įleidimus ekskavatoriumi, paskui mažais kastuvais lyginta, o atvežtas juodžemis

tai privažiavimas prie pagrindinės krovinių iškrovimo aikštelės. Ten jokio šaligatvio nėra.
Taigi paliekame takelį, bėga
vaikas, o kažkoks užsižiopsojęs
vairuotojas, važiuodamas atbuline eiga...Negana to, vairuotojams sunku manevruoti“, - aiškino V.Jakniūnienė.
Anykščių rajono tarybos narys, architektas K.Indriūnas pa-

stebėjo, kad koplyčios teritorijos
projektuotojų siūloma kaltinė
tvora yra ,,atgyvena“.
,,Yra puikūs Anykščiuose iš
surūdijusio metalo pastatyti Baranausko ženklai.Puikiausiai jų
tąsa galėtų atsirasti koplyčios
teritorijoje. Surūdijęs metalas
daug daugiau turi simobolių nei
kaltinė tvora. Jūs nueikte prie
,,Norfos“, kaltine tvora atsitvėręs
savo kiemą gyventojas. Tai kas
čia bus - gyventojų tvoros tąsa?“
- siūlė ir klausė K.Indriūnas.
Anykščių rajono tarybos narys K.Indriūnas turėjo ir daugiau
kritikos UAB ,,Eksploit“ projektuotojams.
,,Šiukšliadžės,
šviestuvai...
Tai nėra sprendiniai. Jūs žvelgiate 20 metų atgal, esate jauni
architektai, stebėtina, kad taip
projektuojate“, - kritiką žarstė
architektas K.Indriūnas.
Svarstyme dalyvavęs Pasaulio
anykštėnų bendrijos pirmininkas
Tomas Ladiga klausė, koks yra
koplyčios teritorijos sutvarkymo
tikslas ir idėja.
,,Vieni tvirtina, kad tai yra bendros paskirties, atminties vieta,
paskui kalbama, kad koplyčios
teritoriją norima pritaikyti prie
dabartinių poreikių. Man tai atrodo kaip kosmetinis pakeitimas, kuris iš esmės pakeičia tą
erdvę. Reikėtų pagalvoti, kuo
Anykščiai yra saviti. Koplyčios
teritorijos sutvarkymo koncepcija nėra įtikinama, originali, kad
dėl jos eikvotume pinigus, laužytume ietis. Reikėtų iš naujo
pagalvoti, kad po to bedarant ne-

reikėtų gailėtis. Yra Šventosios
upės dešinioji pusė, kur kūrėsi
žmonės, norėjo gyventi gamtoje, bet staiga gyvena tarp betoninių sienų.Pasaulio anykštėnų
bendrija senosios Anykščių koplyčios - Anykščių menų centro
teritorijos sutvarkymo projektą
siūlo sustabdyti ir svarstyti jį iš
naujo, pasitelkus kitas pajėgas“,
- siūlė T.Ladiga.
Beje, per pirmąjį senosios
Anykščių koplyčios - Anykščių
menų centro teritorijos projektinių pasiūlymų svarstymą buvo
numatyta teritorijoje išpjauti 27
medžius, tačiau po kilusio visuomenės nepasitenkinimo apsiribota nupjauti keturis.
Želdinių tvarkymo temomis
susirinkime pasisakė menotyrininkė Jolanta Zabulytė. Ji
pastebėjo, kad profesionalių architektų nuomonė dėl koplyčios
teritorijos sutvarkymo yra svarbi, tačiau ,,profesionalai čia negyvena“.
,,Čia gyvena žmonės.Manyčiau, kad geležis yra gerai, jei
jau norime apsitverti, bet kodėl
negalima teritorijos atitverti tujomis?“ - klausė J.Zabulytė.
Architektūros ir urbanistikos skyriaus laikinoji vedėja
V.Jakniūnienė aiškino, kad tujos
nėra Lietuvos kapinių augalas,
tai esą ,,invazinis augalas“. Tai
išgirdusi, J.Zabulytė siūlė sodinti pušis.
Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius kalbėjo, kad net
ir koplyčios teritoriją apjuosus
tvoromis, reikėtų pagalvoti apie
jos apželdinimą.
,,Tvora man primena Baltarusiją“, - pastebėjo Savivaldybės
vadovas, svarstymo pradžioje
akcentavęs, kad senosios Anykščių koplyčios - Anykščių menų
centro sutvarkymo projektas pirmiausia turi tenkinti anykštėnų
poreikius.

Anykščių rajono savivaldybės laikinoji Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vida Jakniūnienė ( pirma iš kairės) aiškino, kad Anykščių koplyčios teritorija nėra skirta vaikštynėms.
taip paskleistas apsijojant žolę.
Atidėjęs brangų laiką, priėjau specialiai prie keleto objektų, tas pats
vaizdas. Kalbu apie Žiburio, Statybininkų, Kęstučio gatves. Toliau
nežinau, nesu kontrolierius....
Gerbiamieji, kas atsakingas už
tuos objektus, jau nekalbant apie
tai, kad prie ligoninės krūvos, apaugusios pikžolėmis - kelinti me-

tai, prie sustojimo, ženklo neįgaliesiems... Mane tikrai skaudintų toks
tarsi išsijuokimas dėl negalios.
Būsiu atviras - rankos virpa rašant. Jau senokai prie elektros pastotės kaip iškasė duobę, ieškodami
kažko, taip dabar tebestovi kalnas,
o duobę daržininkai baigia užpilti
žole. Kreipiuosi į Sigutį Obelevičių. Jūs tvarkingas žmogus, im-

kitės iniciatyvos. Yra sankcijos
tokiems brokdariams. Tikiu ir visi
tikime. Ateitis parodys.
Juozapas

Savo nuomonę išsakykite
paskambinę į „Anykštą“
(8-381) 5-82-46.
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Williamsas.
Patys vaikai buvo rasti nenukentėję; jie šiuo metu yra prižiūrimi tarnybų.
Pasak D. Williamso, kol kas neaišku, dėl kokių priežasčių vaikai leidosi į šią kelionę, bet vienas iš berniukų
yra gimęs Graftone.
Indijos mėnuleigio misijos
startas atidėtas dėl techninio
sutrikimo

Prezidentas G. Nausėda susitiks
su „Misija Sibiras“ dalyviais
Pirmadienį prezidentas Gitanas
Nausėda susitiks su „Misija Sibiras“
dalyviais.
Kaip BNS sakė jo atstovas Aistis
Zabarauskas, susitikimas vyks tęsiant
kasmetinius kadenciją baigusios prezidentės Dalios Grybauskaitės susitikimus prieš kiekvieną ekspediciją.
„Mes tiesiog tęsiame tradiciją“, –
sakė jis. Dešimt dienų truksianti ekspedicija prasidės liepos 17 dieną.
Rusija antrus metus iš eilės uždraudė šios pilietinės iniciatyvos dalyviams vykti į Krasnojarską tvarkyti
tremtinių ir politinių kalinių kapų,
todėl kaip ir pernai bus vykstama į
Kazachstaną. Ekspedicijos dalyviai
ieškos lietuvių kapų, sieks susitikti
su tebegyvenančiais tautiečiais ar jų
palikuonimis, aplankys apleistus sovietų lagerius ir paliks ten atminimo
ženklus.
Projektas „Misija Sibiras“ vykdomas nuo 2006 metų. Per šį laikotarpį
lietuvių tremties ir įkalinimo vietas
Sibire – Rusijoje, Kazachstane ir
Tadžikistane – aplankiusios jaunimo
ekspedicijos sutvarkė daugiau kaip
pusantro šimto kapinių. Sovietinės
okupacijos metu iš Lietuvos į tremtį ir lagerius ištremta apie 280 tūkst.
žmonių.
Australijoje automobilį
pavogę vaikai nuvažiavo
daugiau kaip 1 000 kilometrų
Australijoje keturi vaikai pavogtu
padidinto pravažumo automobiliu
nuvažiavo daugiau kaip tūkstantį
kilometrų retai apgyventomis vieto-

horoskopai
AVINAS. Pirmomis savaitės
dienomis galite išgirsti įtikimai
skambantį, bet iš tiesų visai blogą
patarimą. Neklausykite jo! Nepamirškite svarbios gyvenimo tiesos
- kaip šauksi, taip atsilieps. O savaitės pradžioje jūs būsite piktas
ir provokuosite kivirčus... Geriau
pasijusite tik penktadienį, pagaliau
pastebėjęs saulę pakeliui iš darbo.
JAUTIS. Šią savaitę jus bandys
įsprausti į gan ankštus rėmus, o
tai jums labai nepatiks ir gerokai
gadins nuotaiką. Teks bandyti pačiam vaduotis iš blogų nuotaikų ir
ramintis svajonėmis apie geresnę
ateitį. Pasistenkite nepasiduoti nei
svetimai įtakai, nei savoms emocijoms.

vėmis, kol galiausiai buvo sulaikyti
policijos, pirmadienį pranešė pareigūnai.
Kvynslando valstijos pajūrio mieste Rokhamptone gyvenantis 14-metis, du 13-mečiai ir 10-metė į šį žygį
leidosi šeštadienį, pasiėmę grynųjų
pinigų, meškerių ir pagrobę vienai iš
šeimų priklausantį automobilį, nurodė policija.
Vienas iš vaikų paliko raštelį savo
šeimai apie bėglių planus.
Kvynslando policija nurodė, kad
anksti sekmadienį automobilis buvo
pastebėtas atokiame Bananos miestelyje, kur vaikai esą pavogė benzino
ir nuvažiavo į pietus. Automobilis
sekmadienį vakare buvo rastas netoli
Graftono kaimyninėje Naujojo Pietų
Velso valstijoje, maždaug už 11 valandų kelio nuo Rokhamptono.
Naujojo Pietų Velso policija nurodė, kad pareigūnai buvo priversti
įsiveržti į sustabdytą transporto priemone, nes vaikai atsisakė išlipti.
„Jie užsirakino automobilyje, tad
policininkui teko pasinaudoti lazda,
kad patektų į vidų ir juos areštuotų“,
– sakė žurnalistams Kofso-Klarenso
rajono laikinasis policijos inspektorius Darrenas Williamsas (Darenas
Viljamsas).
Kol kas neaišku, kuris iš vaikų vairavo, bet D. Williamsas nurodė, kad
jie veikiausiai vairavo pasikeisdami.
„Kelias ilgas, nuo Rokhamptono
iki Graftono – daugiau kaip tūkstantis“ kilometrų, pažymėjo pareigūnas.
„Negaliu įsivaizduoti, kad vienas
žmogus galėtų vairuoti visą šį kelią
dvi dienas“, – pridūrė D. Williamsas.
Policija aiškinasi dėl kelių įtariamų įstatymų pažeidimų, įvykdytų
nepilnamečių per šią kelionę, sakė D.

Indija pirmadienį atšaukė kosminio aparato, turėjusio nusileisti iš
Žemės nematomoje Mėnulio pusėje,
startą likus mažiau nei valandai iki
planuoto raketos paleidimo.
Zondo „Chandrayaan 2“ misijos
pradžia buvo atidėta dėl „techninio
rikto“, aptikto 640 tonų sveriančioje nešančiojoje raketoje, sakė Indijos kosminių tyrimų organizacijos
(ISRO) atstovas B. R. Guruprasadas.
Pasak jo, atgalinis laiko skaičiavimas buvo sustabdytas likus 56 min.
24 sek. iki starto. B. R. Guruprasadas
pridūrė, kad agentūra artimiausiu laiku paskelbs atnaujintą starto datą.
„Chandrayaan“, kurio pavadinimas sanskrito kalba reiškia „Mėnulio
laivas“, turėtų minkštai nusileisti ties
Mėnulio pietų ašigaliu ir paleisti mėnuleigį, turintį tyrinėti vandens išteklius, aptiktus per ankstesnę Indijos
orbitinio zondo misiją. Branduolinė
galybė Indija siekia tapti penktąja
pagal dydį pasaulio ekonomika, o jos
premjero Narendros Modi (Narendros Modžio) nacionalistų vyriausybė stengiasi pademonstruoti šalies
pažangą saugumo ir technologijų
srityje. Jeigu Indija sugebėtų sklandžiai nutupdyti savo aparatą, ji būtų
tik ketvirtoji tai padariusi valstybė po
Rusijos, JAV ir Kinijos.
ISRO pirmininkas daktaras K.
Sivanas praeitą savaitę per spaudos
konferenciją sakė, kad apie 140 mln.
JAV dolerių (124,4 mln. eurų) kainavusi misija „Chandrayaan 2“ yra
pažangiausia iš kada nors surengtų
Indijos. Jos sudėtingumą lemia būtinybė švelniai nutupdyti aparatą per
operaciją, kurią jis įvardijo kaip „15
baisių minučių“.
Sekmadienį pradėjus skaičiuoti
laiką iki starto K. Sivanas aplankė
dvi hinduistų šventyklas pasimelsti
už misijos sėkmę.
Beveik nuo pat savo įkūrimo 1962
metais Indijos kosmoso programa
buvo kritikuojama kaip netinkama
itin daug gyventojų turinčiai besivystančiai valstybei.
Tačiau per dešimtmečius trukusius
kosmoso tyrimus Indija sugebėjo
sukurti palydovų, ryšių ir nuotolinių
tyrimų technologijas, padedančias
spręsti šalies problemas, pradedant
žuvų migracijos prognozėmis, baigiant audrų ir potvynių prognozavimu.

DVYNIAI. Šios jūsų savaitės
pirmąją pusę labai teigiamai įtakos
Merkurijus. Tai suteiks jums energijos, kūrybingumo ir atneš naujų
kontaktų. Antroje savaitės pusėje konfliktas darbe pareikalaus iš
jūsų tam tikros aukos. Geriausios
savaitės dienos bus trečiadienis ir
ketvirtadienis.
VĖŽYS. Šios savaitės pradžioje
jūsų elgesys svyruos tarp karštakošiškumo ir meilumo - pakankamai
keistas derinys. Šiaip ar taip, sunku
bus rasti jus suprantančių žmonių.
Nuo pat pirmadienio vis atrodys,
kad išlipote iš lovos ne ta koja.
Pagerėjimo galite tikėtis tik penktadienį.
LIŪTAS. Savaitės pradžioje jūs
būsite labai geros formos ir galėsite
dirbti labai produktyviai. Jūs labai

lengvai užmegsite naudingus kontaktus, sugebėsite puikiai užjausti
kolegas. Trečiadienį ir ketvirtadienį ar net iki savaitės pabaigos galite jausti nesuprantamą įtampą.
MERGELĖ. Kitą savaitę pajusite Amūro laidomas strėles, be to,
jus globos ir Venera. Savaitės pabaigoje labai sustiprės jūsų ryšys
su partneriu. Jei įmanoma, svarbių
verslą ar pinigus liečiančių sprendimų šią savaitę verčiau nedarykite.
SVARSTYKLĖS.
Savaitės
pradžioje pasistenkite būti kuklesnis ir nuolankesnis, kitaip į
paviršių išplauks visi pikti jūsų
kėslai. Jei norite išsaugoti ramybę namuose ar draugystę, teks
susitaikyti su neišvengiamomis
piniginėmis išlaidomis. Savaitga-

Šį mėnesį minint pirmojo žmogaus išsilaipinimo Mėnulyje 50-ąsias
metines didžiausios pasaulio kosmoso agentūros vėl kreipia žvilgsnius į
Žemės gamtinį palydovą, laikomą
idealia aikštele bandyti technologijoms, reikalingoms tolimojo kosmoso tyrimams. Be ti, patvirtinus, kad
Mėnulyje esama užšalusio vandens,
jis gali tapti tarpine stotele tolimesniems skrydžiams.
„Mėnulis yra savotiškas užpakalinis kiemas mūsų treniruotėms prieš
kelionę į Marsą“, - sakė NASA vyriausiasis inžinierius Adamas Steltzneris (Adamas Stelcneris), atsakingas už JAV kosmoso agentūros 2020
metais planuojamo paleisti marsaeigio projektą.
Dėl kelių atidėjimų Indija praleido
progą tapti pirmąja šalimi, nutupdžiusia savo tyrimų aparatą nematomojoje Mėnulio pusėje. Sausį tai padarė Kinija, nuskraidinusi „Chang'e
4“ zondą ir mėnuleigį.
2008 metais Indijos orbitinis zondas „Chandrayaan 1“ skriedamas
aplink Mėnulį padėjo patvirtinti, kad
ten esama vandens atsargų. ISRO
nori, kad per naująją misiją mėnuleigis nuodugniau ištyrinėtų vieną
sritį, kurioje, mokslininkų nuomone,
yra vandens ledo telkinys, galintis
sudaryti sąlygas žmonėms Mėnulyje
nuveikti kai ką daugiau, nei vien kelti vėliavas per būsimas pilotuojamas
misijas.
Jungtinės Valstijos planuoja iki
2024 metų pasiųsti į Mėnulio pietų
ašigalio sritį astronautų įgulą.
N. Modi paskelbė, kad Indija iki
2022 metų surengs savo pirmąjį pilotuojamą kosminį skrydį.

Neringos miesto Garbės piliečio
vardas suteikiamas nuo 1999-ųjų.
Klaipėdoje rengiamasi atkurti
pilies bokštą

Kadenciją baigusiam prezidentui
Valdui Adamkui sekmadienį suteikiamas Neringos miesto Garbės piliečio vardas.
Pripažinimo buvęs šalies vadovas sulaukė už ilgametę tarptautinio
Tomo Mano festivalio globą ir nuolatinį rūpinimąsi Kuršių nerijos gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimu
bei Neringos vardo garsinimu visame pasaulyje.
Regalijos V. Adamkui bus įteiktos iškilmingoje ceremonijoje Nidos
Švč. Mergelės Marijos Krikščionių
Pagalbos bažnyčioje.
Iki šiol Neringos Garbės piliečio
vardas suteiktas architektui Algimantui Zavišai, buvusiam prezidentui Algirdui Brazauskui, menininkui
bei Kuršių nerijos paveldo puoselėtojui Eduardui Antanui Jonušui, ilgamečiam Neringos merui Stasiui
Mikeliui, dešimtmetį Neringai vadovavusiam Aloyzui Pusliui bei Seimo
nariui, diplomatui Antanui Vinkui.

Vilnius, liepos 14 d. Uostamiestyje ruošiamasi pilies bokšto atkūrimo
darbams.
Klaipėdos miesto savivaldybė
pasirašė sutartį su bendrove „Uostamiesčio projektas“ dėl didžiojo bokšto atkūrimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros
paslaugų, pranešė savivaldybė.
Pagal sutartį, per metus turi būti
parengti topografinių (geodezinių)
tyrinėjimų dokumentai, atlikti geologiniai, archeologiniai, istoriniai, architektūros ir konstrukciniai tyrimai
bei parengtas techninis projektas ir
gautas statybą leidžiantis dokumentas.
Pasirašytos sutarties vertė – 106,9
tūkst. eurų.
„Jau atkurtos piliavietės rytinė ir
šiaurinė kurtinos, bokštas būtų pirmasis vizualiai patrauklus pilies akcentas. Numatyta 47 metrų aukščio
didįjį bokštą atkurti dviem etapais“,
– sakė savivaldybė Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
Ričardas Zulcas. Pirmuoju etapu bus
atkurtas bokšto siluetas, formos ir tūris projektuojant plienines konstrukcijas laikantį karkasą, kuris atkartos
pilies bokšto kontūrus. Bokšte numatyta įrengti laikiną apžvalgos aikštelę, laiptus ir liftą.
Antruoju etapu planuojama atkurti
mūro sienas – remiantis archeologiniais, istoriniais, architektūriniais,
konstrukciniais tyrimais, naudojant
šiuolaikiškas medžiagas ir gaminius,
bus atkuriamas istorinis eksterjeras.
Anot savivaldybės pranešimo, praėjusių metų pabaigoje atlikta gyventojų apklausa parodė, kad dauguma
jų pritaria bokšto atstatymui. Iš 1800
apklausoje dalyvavusių klaipėdiečių
91 proc. pasisakė už bokšto atstatymą.
2022 metais Klaipėda minės miesto įkūrimo 770-ąsias metines, todėl
didįjį bokštą planuojama atkurti iki
to laiko.
Pirmą kartą Klaipėdos pilis paminėta 1252 metais, tai buvo medinė
Kryžiuočių ordino pilis. Po metų
aukštesnėje vietoje pastatoma mūrinė
ordino pilis. Ji daug kartų pulta, deginta niokota, atkurta ir perstatinėta.
1546 metais istoriniuose šaltiniuose
paminimas naujas Didysis bokštas.
Tai buvusi septynių aukštų citadelė.
Rūsyje buvo įrengtas kalėjimas, o
kiti aukštai skirti gynybai, aplinkai
stebėti.Bokštas visiškai nugriautas
XIX amžiaus antroje pusėje. Istorikų teigimu, bokšto plytas vokiečiai
panaudojo senamiesčio namams statyti.
-BNS

lį laukite staigmenos.
SKORPIONAS. Savaitės pirmoje pusėje dėl Veneros įtakos
jausitės lyg su sparnais. Būsite
linkęs viską pervertinti ir išpūsti.
Tačiau į savaitės pabaigą pasiduosite valgymo malonumams ir
veikiausiai dėl to savaitgalį būsite blogos nuotaikos.
ŠAULYS. Šią savaitę jūsų
žvaigždės atneš ramybę jūsų
sielai ir suteiks jėgų jūsų kūnui.
Savaitės pabaigoje jūsų darbai
bus įvertinti kaip novatoriški ir
net genialūs. Santykiai su artimu
žmogumi radikaliai pagerės, jei
būsite iš tiesų nuoširdus ir atviras.
OŽIARAGIS. Pirmoje savaitės pusėje verčiau palaikykite liežuvį už dantų, nes žodis, išlėkęs

žvirbliu, sugriš jaučiu. O tuomet
galite tikėtis visokiausių nesusipratimų. Be to, galite būti labai
agresyvus. Ketvirtadienį, deja,
tikėtinos tikrosios nesėkmės...
VANDENIS. Šią savaitę būsite
apsėstas medžiotojo aistros. Pabandykite ją sutvardyti ir nepersekiokite savo kolegų už kažkada
patirtas nuoskaudas. Nuo savaitės vidurio turėtumėte būti nebe
toks agresyvus ir kur kas geresnės nuotaikos.
ŽUVYS. Jau nuo pirmadienio
jūsų savijauta ims gerėti, o savaitgalį pasieks aukščiausią tašką. Visą savaitę būsite apsvaigęs
iš meilės ir labai švelniai dairysitės į kitos lyties atstovus. Senam
geram bičiuliui gali prireikti jūsų
paramos, tikriausiai materialinės.

V. Adamkui suteikiamas
Neringos miesto Garbės
piliečio vardas

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
Įvairų mišką su žeme arba biržes
išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-687) 23618.
Miškus, namus, sodybas, butus,
žemę. Sutvarko dokumentus, apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662.
Skubiai, brangiai (moka pasaulinėmis kainomis) - mišką. Siūlyti
įvairius variantus. Tarpininkams
atsilygins.
Tel. (8-608) 44340.
Brangiai mišką. Išsikirtimui arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.

parduoda

Nekilnojamasis turtas
Du: 1,3621 ha ir 7,0318 ha
žemės ūkio paskirties sklypus:
Bebarzdžių k., Anykščių r. Kaina
už 1 ha - 3000 EUR. Galima derėtis. Informacija: +37061337719,
Antanas.

Brangiai miškus: jaunus, malkinius ir brandžius. Žemę apaugusią medžiais ar krūmais.
Tel. (8-615) 16617.
Butą. Gali būti visoks (suremontuotas ir be remonto). Žinantiems
atsilygins už informaciją.
Tekl. (8-670) 37592.
Gyvuliai
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.
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Brangiai perkame

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

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.

Dėvėtą purkštuvą 200-400l.
Tel. (8-627) 92963.

Brangiai superkame

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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

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

MIŠKUS

Liepos 18 d. (ketvirtadienį) prekiaus 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).
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

Kuras

15.55, Pagiriuose 16.00, Dabužiuose 16.05,Janušavoje
16.15, Pienionyse 16.20, Repšėnuose 16.25, Traupyje

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

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

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

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

Tel. (8-662) 50592.
J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

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

Viešintose 11.20, Didžiuliškėse 11.25, Padvarninkuose

Sodo sklypą Anykščių mieste,
prie miško. Namo statybvietė. 16
a.
Tel. (8-687) 76233.

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

Kita

JAUNOS VIŠTAITĖS!

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

ąžuolinius rąstus

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

siūlo darbą
Statybų organizacijai reikalinga
sąmatininkė. Atlyginimas 1500
Eur.
Tel. (8-681) 11675.

Reikalinga tvarkinga ir
be žalingų įpročių šeima
gyventi ir prižiūrėti sodybą
Molėtų r. Mokamas atlyginimas, suteikiamas gyvenamas plotas.
Tel. (8-656) 49075,
(8-656) 49070.

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

Parduoda fiskarą medienai vežti,
purkštuvą HARDI (2000 l, 18 m),
sėjamąją SZ 3,6, puspriekabę iš
GAZ, pašarinius grūdus. Perka
rapso stalą KLAS, grūdų sraigtus,
betono žiedus (50 cm).
Tel. (8-698) 87312.

Atlieka fasadų šiltinimo, pamatų
šiltinimo, apdailos
darbus. Tinkuoja, deda dekoratyvinį tinką. Dengia šlaitinius stogus.
Tel. (8-676) 52289.

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.

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

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2019 m. liepos 18 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems
KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu 8 657 72987 arba UAB „Jonroka“
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. 8 657 68156, 8 698 70127.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Vaigaudas, Danguolė, Faustas,
Marija.
liepos 17 d.
Aleksas, Magdalena, Darius,
Girėnas, Vaiga.
liepos 18 d.
Arnoldas, Fridrikas,
Tautvilas, Eimantė, Kamilis,
Ervinas, Arnas, Arentas.
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Festivalio ,,Devilstone“ kulminacija policijos pareigūnų rankose
Liepos 11 - 13 dienomis Anykščiuose, Dainuvos slėnyje, vykusio festivalio ,,Devilstone“ prieigose
Lietuvos kelių policijos tarnybos pareigūnai sekmadienį surengė reidą ir tikrino festivalio dalyvių
blaivumą. Pareigūnams įkliuvo keturi neblaivūs automobilių vairuotojai. Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė, kad sekmadienio naktį festivalio ,,Devilstone“ palapinių miestelyje apvogta mergina.

liepos 19 d.
Aurėja, Galigantas,
Mantigailė, Vincentas, Auksė,
Vincas.

mėnulis
liepos 16 - 19 d. - pilnatis

anekdotas
Trys vaikai šneka, kieno tėtis geresnis. Pirmasis vaikas sako:
- Mano tėtis parašo kelias eilutes, pavadina tai eilėraščiu ir gauna
50 Eu.
Antrasis:
- Čia tai niekis. Va mano tėtis parašo 2 lapus, pavadina tai daina ir
gauna 300 Eu.
Trečiasis:
- Čia irgi niekis. O va mano tėtis pasėdi, kažką ten prirašo lape,
pavadina tai pamokslu ir po to jam
net 8 vyrai padeda surinkti pinigus.
***
Susiginčijo šventikas su ateistu,
ar būna pasaulyje stebuklų.
- Štai pernai iš varpinės iškrito
mūsų zakristijonas ir liko gyvas
bei sveikas, argi tai ne stebuklas?
- sako šventikas.
- Ne, tai tiesiog atsitiktinumas, atsako ateistas.
- Bet prieš penkis mėnesius jis
vėl skambino varpais, kvietė žmones mišioms ir iškrito iš varpinės.
Tačiau net neįsibrėžė. Juk tai stebuklas!
- Ne, tai tiesiog sutapimas, - nepasiduoda ateistas.
Jiems bekalbant atbėga viena
davatkėlė ir iš tolo žegnodamasi
rėkia:
- Zakristijonas vėl iškrito iš varpinės!
- Ar nesusižeidė? - klausia kunigėlis.
- Sveikas gyvas! - atsako davatkėlė.
- Štai jums aiškiausias Viešpaties
ženklas! - sako šventikas ateistui.
- Koks dar ženklas? Tai jau pripratimas, daugiau nieko, - nepasiduoda ateistas.

Grupės iš Didžiosios Britanijos ,,Turbowolf" pasirodymo metu vienas iš festivalio dalyvių pasipiršo
savo išrinktajai.
Į policiją kreipėsi 1995 metais
gimusi Kauno rajono gyventoja ir
pranešė, kad liepos 14-osios naktį,
00.10 val., pastebėjo, jog iš festivalio ,,Devilstone“ palapinių miestelio pavogta jos kuprinė. Iš kuprinės
dingo ,,powerbankas“, ,,Iphone“
įkroviklio laidas, SEB bankomato
kortelė, 30 eurų, kosmetinė. 00.48
val. nukentėjusioji gavo programėlės, esančios telefone, pranešimą,
kad kažkas, pasinaudojęs pavogta kortele, nusipirko prekių už 13
eurų, kitas pranešimas gautas, kad
00.53 val. vėl atsiskaityta už 7 eurus. Padaryta 99 eurų turtinė žala.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Sekmadienį Lietuvos kelių policijos tarnybos surengtame reide
nustatyti keturi neblaivūs vairuotojai. Mikroautobuso ,,Fiat“
vairuotojui nustatytas 0,48 prom.
girtumas. Dviejų metų vairavimo
stažo neturinčiai ,,Opel Corsa“
vairuotoja ,,įpūtė“ 0,09 promilės.
,,Toyota Avensis“ vairuotojas iš

Estijos ,,pripūtė“ 1,03 promilės.
Dar vienam, ,,Volvo“ automobilį
vairavusiam vairuotojui, nustatytas 0,64 promilių girtumas. Pranešama, kad dar 17 vairuotojų buvo
išgėrę, tačiau neviršijo leistinos
0,40 promilių girtumo ribos.
Festivalio ,,Devilstone“ teritorijoje buvo įrengtas alkotesteris,
tačiau paslauga buvo mokama kainavo 3 Eur.
Penktadienio, liepos 12-osios
vakare, festivalis ,,Devilstone“
įgavo pagreitį. Grupė iš Jungtinės
Karalystės, ,,Turbowolf“ džiaugėsi
grįžę koncertuoti į Lietuvą ir dėkojo festivalio dalyviams, o prieš pat
vidurnaktį pirmąjį sėkmingą pasirodymą festivalio metu surengė ir
atlikėjai iš Rusijos – Barbablu scenoje grojo ,,IC3PEAK“. Eksperimentinę muziką atliekanti grupė su
angeliško balso vokaliste surinko
klausytojų minią, nors pagrindinėje, Vakarų scenoje, tuo metu jau
grojo penktadienio vakaro žvaigž-

dės ,,Sodom“. Antrąją festivalio
dieną Dainų slėnyje buvo daug
daugiau žmonių, vakare, pasibaigus pagrindiniams grupių pasirodymams, prie išvažiavimo iš slėnio
patruliavo policijos pareigūnai.
Šeštadienį vyko paskutiniai festivalio ,,Devilstone“ koncertai.
Vieną iš pagrindinių, pristatytų
festivalio programoje, grupių ,,Buerak“ (Rusija) – kuri turėjo
koncertuoti šeštadienį, bet pavėlavo į lėktuvą, skraidinusį į Lietuvą, pirmą valandą nakties pakeitė
lietuvių kolektyvas ,,Egomašina“.
Festivalio organizatoriai vylėsi,
kad lietuvių grupė klausytojų lūkesčius išpildys.
Šeštadienio naktį grojo ,,Pinkshinyultrablast“ (Rusija), ,,Lust for
you“ (Danija), ,,Hante“ (Prancūzija), ,,Riverside“ (Lenkija), ,,Pulled
Apart by Horses“ (Didžioji Britanija), ,,Wolfheart“ (Suomija), ,,Watain“ (Švedija). Švedų ,,Watain“
pasirodymo metu scenoje liepsno-

Masinės hipnozės pasirodymas: Kūno ir kostiumo
transformacija, instaliacija
,,Vizijos".
jo ugnies fakelai, pasak organizatorių, jų pasirodymui buvo nupirkti
šeši propano dujų balionai. Taip pat
scenoje buvo pastatytas kryžius.
Visas keturias festivalio dienas
vyko tradicinis protų mūšis ,,Galvūzai“, buvo rodomi šiuolaikinio
šokio spektakliai, veikė įvairios
meno dirbtuvės: dailininkai siūlė
nupiešti dalyvių šaržus, melomanai muzikos sukeltas emocijas galėjo išreikšti ant pastatytų molbertų, veikė makiažo palapinė, kurioje
buvo galima susikurti festivalio
įvaizdį, taip pat buvo galima pamatyti, kaip vyksta tapyba ant kūno.
Dar sunku įvertinti, ar šiais metais festivalis pritraukė daugiau
žiūrovų nei ankstesniais, tačiau
vizualiai atrodė, jog žmonių Dainuvos slėnyje beveik tiek pat. Festivalyje netrūko įspūdingų vaizdų
– čia fotografavo ,,Lietuvos ryto“,
,,LRT“, „15min“ fotografai, taip
pat žymusis Vilniaus gatvių paparacis Vincas Alesius.
-ANYKŠTA

oras
+21

+12

Nors festivalio metu neišvengta organizacinių nesklandumų,
,,Velnio akmens" dalyviai mėgavosi muzika visas keturias
dienas.

Eksperimentinės, elektroninės muzikos duetas iš Rusijos - IC3PEAK - sparčiai populiarėjantis vardas ne tik Maskvos, bet ir
pasaulio scenose.

