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Nuotykių lenktynių
nugalėtojais tapo anykštėnai
Alinančio karščio nepabūgo
ir į Anykščius atvyko beveik
pusketvirto šimto „Nykštietiško Triatlono“ varžybų dalyvių.

2 psl.
šiupinys
KONCERTAS. Gegužės 28 d.,
17 val. Anykščių koplyčioje – pasaulio anykštėnų kūrybos centre,
Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ II klasės choro
koncertas „Mus jungia muzika“.
Koncertas nemokamas.
Išvyka. Šeštadienį režisierius
Vytautas V. Landsbergis ir dainininkė Ieva Narkutė Norvegijoje,
Ulvik miestelyje, esančiame ant
Hardangerio fjordo kranto, surengė filmo “Trispalvis” pristatymą
ir koncertą. Sekmadienį susitikimas vyko ir Ulviko evangelikų
bažnyčios klebonijoje. Režisierių
pakvietė ir jo viešnage Norvegijoje
rūpinosi Ulvike gyvenanti anykštėnė Indrė Dulevičiūtė.

Mero žmona rūpinasi, kad
Ar važiuotų
sportas nepribaigtų
vicemeras į
„Merą nebent pasivaikščioMažeikius, jei
ti būtų galima išvesti vietoj
neturėtų kaimo
lazdų apginklavus dviem kastuvais“, - sako Alytė Obeleviturizmo
čienė.
sodybos? 3 psl.
4 psl.

Anykščiuose rinkimus laimėjo
vidmantas.s@anyksta.lt
socialdemokratai
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Lietuvos dešiniosios politinės jėgos švenčia Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir savo partijų pergalę. Tuo tarpu Anykščių rajone vicemero
Donato Krikštaponio socialdemokratai aplenkė mero Sigučio Obelevičiaus konservatorius. Net Traupyje, kur gyvena meras S.Obelevičius,
socialdemokratai surinko tiek pat balsų, kaip ir konservatoriai.
Rinkimai parodė, kad Anykščiuose, kaip ir visoje Lietuvoje, stipria politine jėga tapo Lietuvos liberalų sąjūdis. Anykščių Liberalų sąjūdžio lyderis Lukas Pakeltis mūsų rajone pelnė 702 reitingo balsus, ne ką mažiau, nei LSDP ir TS-LKD sąrašų lyderiais tapę Vilija Blinkevičiūtė ir Gabrielius Landsbergis.

Balandis. Jau dešimtus metus
vyksta „Baltojo Balandžio“ Karolio Širvinsko literatūrinės premijos
Aukštaitijos krašto poetams teikimas. Šį kartą poezijos skaitymai
vyko Salamiestyje, Kupiškio rajone, kur gyvena 2013-ųjų konkurso
laureatas kunigas Justas Jasėnas.
Konkurse dalyvavo beveik trys
dešimtys literatų . Laureatu šiemet
tapo Jonas Ivanauskas (Joniškio literatų klubas ,,Audruvė“).
Medžiai. Po „Anykštos“ publikacijos (Arvydas LINGAITIS
„Anykščiuose numarinta dalis topolių alėjos“, „Anykšta“, 2014-0520), Anykščių rajono aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai tyrė,
dėl ko Vienuolio gatvėje galėjo nudžiūti apie 10 topolių. Pasak aplinkosaugininko Audriaus Pilkos,
„nuvykus ir apklausus šios gatvės
gyventojus, jų nuomone, medžiai
galėjo nudžiūti nuo kasinėjimo
darbų, kai buvo vedamas dujotiekis bei vandentiekis“. „Priežastis
nuo ko nudžiūvo medžiai nenustatyta, todėl ir pažeidėjų nustatyti
šiai dienai negalime“, - „Anykštą“
informavo pareigūnas A.Pilka.

Liberalų sąjūdžio kandidatas į Europos parlamentą, jauniausias Anykščių rajono tarybos narys Lukas Pakeltis rajone surinko 702 pirmumo balus. Šeštadienį L. Pakeltis turėjo sveikatos
dalyvauti „Nykštietiško Triatlono“ varžybose (kairėje komandos
draugas Vilius Bagdišanka).

Donato Krikštaponio socialdemokratai per šiuos rinkimus Anykščių rajone atsigriebė, net Traupyje jie nenusileido
konservatoriams.
Justo NAVAŠINSKO nuotr.

5 psl.

Turime aštuonis stadionus...
Trečiadienį 17 val. 30 min. Anykščių bibliotekoje bus atidaryta Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kauno fakulteto Architektūros katedros
bakalaurinių darbų parodą. Aštuoni šių metų VDA Architektūros katedros bakalaurai Anykščiams projektavo stadioną su sporto centru.

Sveikinimai. Primename,
kad per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 50 litų.
Kopijuojame. Vienos kopijos iki A 4 formato kaina 25 ct.

Šitaip galėtų atrodyti Anykščių miesto stadionas.

5 psl.

KONKREČIAI

2014 m. gegužės 27 d.

Nuotykių lenktynių
nugalėtojais tapo anykštėnai
Šeštadienį vyko ketvirtosios Nuotykių lenktynės „Nykštietiškas
Triatlonas“. Šiemet lenktynių dalyvių negailėjo ne tik organizatoriai parinkdami jiems trasą, bet ir gamta. Tačiau alinančio
karščio nepabūgo ir į Anykščius atvyko beveik pusketvirto šimto
varžybų dalyvių.

Anykštėnai slidininkai Vytautas Strolia (kairėje) ir Lukas Jakeliūnas tapo „Nykštietiško triatlono“ elito grupės nugalėtojais.
„Nykštietiško triatlono“ organizatorių nuotr.

Pirmieji sportininkai startavo
11 valandą ryto, o paskutinieji į
stovyklavietę prie Šventosios (3
kilometras) sugrįžo gerokai po 20
valandos. Elito grupės nuotykių
lenktynių dalyviams teko mažiausiai 8 kilometrus plaukti baidarėmis, 50 kilometrų važiuoti dviračiais ir 15 kilometrų bėgti. Pasak
„Nykštietiško triatlono“ organizatoriaus Marijaus Rindzevičiaus, šie
kilometrai - sąlyginiai, matuojant
tiesia linija. Kadangi varžybų esmė
yra ne tik trasos įveikimas, bet ir
orientavimasis vietovėje – trasa neišvengiamai „pailgėjo“.
Nuotykių lenktynių dalyviai atlikdami užduotis turėjo susirasti
Antano Baranausko klėtelę ir atsakyti į klausimą, kiek vinių panaudota klėtelės statyboms, lipti
į Anykščių bažnyčios bokštą, keliauti į Menų inkubatorių, klaidžioti karklų labirintu ir t.t.
Sudėtingiausią, ilgiausią ir daugiausiai ištvermės reikalaujančią
trasą laimėjo anykštėnai slidinin-

Į amžinybę išėjo chorvedys
Šeštadienį Klaipėdoje palaidotas iš Anykščių rajono kilęs choro
dirigentas, kompozitorius, pedagogas ir visuomenės veikėjas profesorius Gediminas Purlys.
Ilgametis Klaipėdos Marijos
Taikos Karalienės bažnyčios Sumos choro vadovas, vargonininkas, Klaipėdos Universiteto chorinio dirigavimo, Klaipėdos Stasio
Šimkaus konservatorijos ir Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos vargonų klasių dėstytojas
– choro dirigentas, kompozitorius,
pedagogas ir visuomenės veikėjas
profesorius G. Purlys gimė 1948
m. rugpjūčio 28 d. Pašvenčio kaime, Anykščių rajone.
1955–1967 m. G. Purlys dirigavimo mokėsi Vilniaus M. K.

Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje, o 1967–1971 m. - Lietuvos valstybinėje konservatorijoje,
1975–1978 m. - Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos neakivaizdinėje asistentūroje.
Nuo 1972 metų dirbo Lietuvos
valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultete choro dirigavimo
dėstytoju, buvo universiteto senato ir fakulteto tarybos nariu, Menų
fakulteto Choro dirigavimo katedros vedėju, Choro dirigavimo
katedros neakivaizdinio skyriaus
studijų vadovu. Nuo 2011 m. dir-

bo Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos ir Klaipėdos Eduardo
Balsio menų gimnazijos vargonų
klasių mokytoju.
Per 42 profesinės veiklos metus G. Purlys buvo įvairių pajūrio
chorų ir ansamblių vadovu.
Kaip sakė Andrioniškio seniūnas Saulius Rasalas, profesoriaus
gimtoji sodyba yra išlikusi ir net
įtraukta į saugomų pastatų registrą, profesorius retkarčiais čia apsilankydavo.
„Pašvenčio kaimas yra netoli
Sedeikių, prie Šventosios. Pats
profesoriaus G. Purlio nesu matęs,
bet girdėjau, kad į savo kaimą jis
buvo atvežęs chorą iš Klaipėdos“,sakė S. Rasalas.

kai – Sočio olimpinių žaidynių dalyvis Vytautas Strolia ir Lukas Jakeliūnas. Be S-sportas Elito trasos
pagrindinio rėmėjo prizų šiai komandai atiteko ir specialus prizas
geriausiai anykštėnų komandai –
„Anykštos“ laikraščio elektroninės
versijos prenumerata.
Šiemet lenktynėse dalyvavo
rekordinis anykštėnų skaičius „Nykštietiško Triatlono“ nuotykių
trasas išbandė apie 30 Anykščiuose
gyvenančių ar iš šio krašto kilusių
žmonių. Trasoje pasirodė ir Anykščių liberalsąjūdiečių lyderis Lukas
Pakeltis. O žymiausias sportininkas-politikas atvyko iš Vilniaus
– varžybose tradiciškai dalyvavo
Seimo narys, socialdemokratas Algirdas Sysas.
Šeštadienio vakarą nuotykių
lenktynių stovyklavietėje koncertavo grupės „Artima“, „Jukebox“,
Virgis Kuprys su grupe, „Fashion
games“.
-ANYKŠTA

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Profesorius Gediminas Purlys dirbo Klaipėdoje, bet nepamiršdavo ir gimtinės.
Nuotrauka iš asmeninio
albumo.

Kiškutis Hansas Anykščių vaikus moko vokiškai
pasisveikinti, atsisveikinti, prisistatyti, įvardyti šeimos narius,
gyvūnėlius, žaislus, daržoves. Beveik kiekviena pamoka baigiama
kūrybiniu darbeliu. Kiškis Hansas
dalyvauja visose veiklose ir stengiasi, kad vaikams būtų smagu
mokytis. Tiesa, Kiškis Hansas kalba tik vokiškai, bet vaikai prie to
jau priprato ir puikiai susikalba.
Anot V. Neniškienės, svarbu
tai, kad vaikams smagu mokytis
vokiečių kalbos, kad skatinamas
atvirumas kitoms kalboms ir kultūroms.
Pasak Anykščių rajono savi-

valdybės administracijos Švietimo skyriaus darbuotojos Nijolės
Pranckevičienės, „yra nustatyta,
kad vaikai pradėję mokytis ankstyvame amžiuje vokiečių kalbos,
vėliau daug sėkmingiau išmoksta
anglų kalbą“. Beje, ji minėjo, kad
nuo rudens užsienio kalbos bus
mokomi ir Troškūnų darželinukai.
„Troškūnuose vaikai bus mokomi
nuo trejų metų amžiaus“,- teigė
N.Pranckevičienė.
Kiškučio Hanso projektą finansuoja ir aprūpina dalyvius visa
metodine ir mokomąja medžiaga
Getės Institutas.
Lietuvoje projektas prasidėjo
2010 metais, dabar daugiau nei
1000 Lietuvos vaikų iš 50-ies vaikų darželių ir pradinių mokyklų

kultivatorius, benzininis pjūklas.
Žala – 2 500 litų.
Muzika. Gautas J. G., gimusios 1948 metais, gyvenančios
Anykščių seniūnijoje, pareiškimas, kad grįžusi į namus pa-

stebėjo, jog iš namo vidaus pavogtas muzikinis centras. Žala
– 500 litų.
Mušė. Gegužės 24 dieną apie
23 valandą namuose Anykščių seniūnijoje neblaivus (2,65

Anykščiuose, A. Baranausko mokyklos pirmokai ir darželio
“Žilvytis” parengiamosios grupės vaikai mokosi vokiečių kalbos
ir susipažįstaVokietija.
Nuo viduržiemio Getės Instituto
ir Švietimo ir mokslo ministerijos
projektas „Vokiečių kalba su Hans
Hase (Kiškučiu Hansu) ikimokyklinėse grupėse ir pirmose klasėse“
įžengė į Anykščių A. Baranausko
pagrindinės mokyklos pirmokų
klasę ir vaikų lopšelio – darželio
„Žilvitis“ parengiamąją grupę.
Kaip pasakojo vokiečių kalbos
mokytoja Violeta Neniškienė, Kiškučio Hanso programa paremta natūraliu vaikų domėjimusi viskuo,
kas nauja.
Pasak V.Neniškienės, įpusėjus
šiam projektui, vaikai jau moka

Temidės svarstyklės
Kultivatorius. Anykščių policijoje gautas A. G., gimusio
1965 metais, gyvenančio Debeikių seniūnijoje, pareiškimas,
kad dingo jam priklausantis

Mokytoja Violeta Neniškienė moko mažuosius vokečių
kalbos.
mokosi vokiečių kalbos su savo
draugu Kiškučiu Hansu.
-ANYKŠTA
prom.) A. S., gimęs 1974 metais, smogė vieną kartą kumščiu į veidą kartu gyvenančiam
broliui M. S., gimusiam 1982
metais. A. S. sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

spektras
Prezidentai. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė telefonu kalbėjosi su
išrinktuoju Ukrainos Prezidentu Petro Porošenka. D. Grybauskaitė ir
išrinktasis Ukrainos vadovas pasveikino vienas kitą su pergale Lietuvoje
ir Ukrainoje sekmadienį vykusiuose
Prezidento rinkimuose. Prezidentė
pasveikino Ukrainos žmones dalyvavus demokratiniuose ir atviruose
rinkimuose ir palinkėjo išrinktajam
Prezidentui sėkmės einant šias atsakingas pareigas, atkuriant taiką
ir stabilizuojant padėtį Ukrainoje.
P. Porošenka padėkojo Prezidentei
už nuoseklią Lietuvos paramą Ukrainai. Jo teigimu, principinga Lietuvos
pozicija ir Vilniaus Rytų partnerystės viršūnių susitikime prasidėjęs
procesas sudarė galimybes įvykti
demokratiniams rinkimams Ukrainoje. Šalies vadovė ketina dalyvauti
birželio pradžioje vyksiančioje P.
Porošenkos inauguracijoje.
Signalas. Rinkimai į Europos Parlamentą (EP) yra signalas valdančiajai koalicijai, sako Liberalų sąjūdžio
pirmininkas Eligijus Masiulis ir
neatmeta, kad jo vadovaujama partija dalyvautų naujos valdančiosios
koalicijos formavime. Pasak Liberalų sąjūdžio vadovo, rinkimų į EP
rezultatai signalizuoja socialdemokratams apie tolesnius jų veiksmus
koalicijoje. „Be jokios abejonės, šitie rinkimai yra galbūt ir tam tikras
signalas dabartinės valdančiosios
daugumos politinėms partijoms, ir
mes manome, kad atsakymas slypi socialdemokratų apsisprendime.
Būtent socialdemokratai ir jų lyderis
Algirdas Butkevičius turi apsispręsti,
ar juos tenkina dabartinė valdančioji
koalicija, nesibaigiantys nesusipratimai su koalicijos partneriais, niekaip
nesibaigianti Darbo partijos byla,
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos lyderio pasisakymai, dergiantys Lietuvą
už Lietuvos ribų.
Ministrai. Prezidentė Dalia Grybauskaitė iki inauguracijos ketina
susitikti su visais ministrais ir jos skiriamų institucijų vadovais bei kalbėtis apie būsimus darbus. Kalbėdama
apie Vyriausybės sudėtį po rinkimų,
Prezidentė sakė kol kas nežinanti
vienintelio iš ministrų, išrinktų į Europos Parlamentą (EP), „tvarkiečio“
aplinkos ministro Valentino Mazuronio apsisprendimo dėl jo karjeros. Ir
daugiau šiuo klausimu nespekuliavo,
tepasakydama, kad iki liepos 12 d.
ketina susitikti su visais ministrais ir
pakalbėti apie jų darbus.
Briuselis. Valstiečių ir žaliųjų
sąjungos, kuri Europos Parlamento
(EP) rinkimuose gavo vieną vietą,
pirmininkas Ramūnas Karbauskis
siūlys į Briuselį vykti Ignalinos
merui Broniui Ropei. „Turime du
aiškius lyderius sąraše - tai yra B.
Ropė ir aš. (...) Tai rodo, kad kažkuris iš mūsų turės spręsti dalyvauti
EP, ir aš siūlysiu B. Ropei tą daryti”, - sakė R. Karbauskis. Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas
nemato galimybės prisijungti prie
EP žaliųjų frakcijos, nes jų ir šios
frakcijos požiūris į šeimos vertybes
skiriasi. „Mes žaliųjų frakcijoje
dirbti negalėsime dėl jos požiūrio
EP į šeimos vertybes. Tai yra nesutaikomi dalykai, todėl mes turėsime spręsti dirbti kitoje frakcijoje.
(...) Jūs tikriausiai žinote, kad EP
žaliųjų frakcija teikia pasiūlymus
dėl to, kad ES valstybėse reikia
registruoti tos pačios lyties atstovų
santuokas. Mūsų požiūriu tas nepriimtina“, - sakė R. Karbauskis.

2014 m. gegužės 27 d.

savaitgalio diskusija

spektras
Nuomonė. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas, Premjeras Algirdas Butkevičius, vertindamas preliminarius
rinkimų į EP rezultatus, teigia, kad
rinkėjai pasidavė populizmui. Šie
EP rinkimai socdemams buvo ne
itin sėkmingi - kol kas jie tegauna
du mandatus. Prezidento rinkimų
rezultatus A. Butkevičius įvertino
teigiamai. „Per tokį trumpą laiką Z.
Balčytis parodė savo pasitikėjimą
rinkėjams gana didelį ir, jeigu žiūrėtume, koks balsų skirtumas buvo
pirmajame ture, tai, manau, jisai tą
skirtumą antrajame ture yra sumažinęs“, - sakė politikas. Premjeras
pripažino nustebęs EP rinkimų rezultatais.
Garbė. Lenkų rinkimų akcijos
lyderio Valdemaro Tomaševskio
teigimu, jo vadovaujamas politinis
judėjimas kartu su partija „Tvarka
ir teisingumas“ išsaugojo koalicijos garbę, kadangi surinko daugiau
balsų nei praėjusiuose rinkimuose.
„Skaičiai įspūdingi - 92 tūkst. rinkėjų. Lyginant su praeitais rinkimais, mes padidinimo savo rinkėjų
skaičių trečdaliu. Kartu su “Tvarka
ir teisingumu” iš koalicijos ryškiai pagerinome savo rezultatus“,
- džiaugėsi V. Tomaševskis, pasak
kurio, vis daugiau lietuvių tautybės žmonių taip pat palaiko Lenkų
rinkimų akciją. Anot jo, partija pergalę šventė maždaug 10 proc. visų
šalies apylinkių.
Pataisos. Siūloma įteisinti, kad
PVM mokėtojas, labai maža įmonė, kaip ji apibrėžta Smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatyme,
turi teisę pasirinkti specialią apmokestinamojo momento nustatymo
tvarką, pagal kurią prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, kai sumokamas atlygis labai mažai įmonei už patiektas prekes ar suteiktas
paslaugas. Jeigu atlygis mokamas
dalimis, PVM apskaičiuojamas
dalimis kiekvienos atlygio dalies
sumokėjimo momentu.
Statistika. Pirmojo šių metų ketvirčio pabaigoje šalyje buvo 12,3
tūkst. laisvų darbo vietų samdomiesiems darbuotojams. Palyginti
su 2013 m. ketvirtuoju ketvirčiu,
laisvų darbo vietų skaičius padidėjo 2 tūkst., arba 19,5 proc., o palyginti su atitinkamu 2013 m. laikotarpiu - 3,5 tūkst., arba 40 proc.
Statistikos departamento duomenimis, laisvų darbo vietų 2014 m.
pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2013
m. ketvirtuoju ketvirčiu, padaugėjo
beveik visose ekonominės veiklos
srityse: daugiausia prekyboje - 0,4
tūkst., pramonėje bei profesinėje,
mokslinėje ir techninėje veikloje po 0,3 tūkst.
Premjeras. Po savo pergalės
Ukrainos prezidento rinkimuose Petro Porošenka nori ir toliau
bendradarbiauti su ministru pirmininku Arsenijum Jaceniuku. „Aš
neturiu planų keisti premjero. Arsenijus Petrovičius (Jaceniukas) iki
šiol dirbo puikiai“, - Kijeve sakė P.
Porošenka. P. Porošenka jau per
rinkimų kampaniją pabrėžė norįs
bendradarbiauti su A. Jaceniuku.
Vyriausybės vadovas priklauso
prezidento rinkimus pralaimėjusios Julijos Tymošenko partijai.
Remiantis konstitucija, prezidentas
negali pakeisti vyriausybės vadovo
be parlamento pritarimo.

Parengta pagal
ELTA informaciją

Ar važiuotų vicemeras į Mažeikius, jei
neturėtų kaimo turizmo sodybos?
Anykščių rajono vicemeras, socialdemokratas Donatas Krikštaponis praėjusį ketvirtadienį Mažeikiuose dalyvavo Kaimo turizmo asociacijos konferencijoje. Kaimo turizmo sodybos savininkas D.Krikštaponis į Kaimo turizmo asociacijos konferenciją
išvyko darbo metu, tarnybiniu automobiliu, kurį vairavo savivaldybės vairuotojas.
Savivaldybės Bendrojo ir juridinio skyriaus vedėjas Audronius Gališanka „Anykštai“ patvirtino, kad vicemeras yra komandiruotėje. A.Gališanka sakė, kad mero vardu yra gautas
kvietimas dalyvauti Kaimo turizmo asociacijos konferencijoje.
D.Krikštaponis „Anykštai“ sakė, jog Kaimo turizmo asociacijos
konferencijoje jis dalyvauja ne kaip verslininkas, o „kaip rajono
vadovas“. Meras Sigutis Obelevičius atostogauja.
Portale anyksta.lt šį savaitgalį skaitytojus kvietėme pareikšti
nuomonę, ar vyktų D.Krikštaponis į tokias komandiruotes, jei
neturėtų kaimo turizmo verslo?
@ „Mykolas“: „Noriu aplankyti Islandiją. Gal reikia kokių
tai linkėjimų islandams nuo
anykštėnų nuvežti? Gal kokią
saldainių dėžutę įteikti? Manau, kad būtų labai naudinga
užmegzti kokius nors ryšius su
jais. Beje, ir mano žmona norėtų
važiuoti. Jeigu tarp valdininkų
yra norinčių važiuoti, gal pavyktų sudaryti oficialią delegaciją ir
išvažiuoti mokesčių mokėtojų
pinigais? Rajono vadovus prašau informuoti, jeigu tokia galimybė atsirastų. Ačiū“.
@ „Kraštietė“: „Kas per klausimas: ar vyktų? Tai aišku, kad
nevyktų. O ko jam ten važiuoti,
jeigu neturi asmeninių interesų.

komentarai

Gerai, kai valdininkai prisidengę
neva tarnybinėmis užduotimis
gali atsipūsti nuo darbų ir susiorganizuoti va tokias va išvykas.
Tik vieni kol kas po Lietuvą važinėja, kiti užsienio šalis lanko“.
@ „Turistė“: „Aš tai manau,
jog viskas būtų gerai, jeigu vicemeras pateiktų ataskaitą, ką veikė tame renginyje. Jeigu paaiškėtų, kad kažkuo tas suvažiavimas
buvo naudingas anykštėnams,
viskas gerai, vadinasi“.
@ „Turistė II“: „Tai naudingas anykštėnams ir buvo, naudos
gavo anykštėnas, verslininkas
Donatas Krikštaponis. Nemokamas transportas, vairuotojas, ir

nuomonių ringe
@ „Anykščių Merfis“:
„O kaip Krikštaponis atskiria,
kada jis yra rajono vadovas, o
kada verslininkas? Kita vertus
rajono vadovas Krikštaponis juk
gali verslininko Krikštaponio vizitines korteles ir jo kaimo turizmo sodybos reklamas dalinti. Tai
būtų labai graži rajono vadovo
parama privačiam verslui.“
@ „Šaunuolis“:
„Palaikau Donatą, tegul važinėja. Meras važinėja, tai kuo vicemeras blogesnis.“
dar įtariu kokius nors neblogus
pietus gavo“.
@ „Antanas“: „Atstokit jūs
visi nuo Donato. Žmogus tegul
rūpinasi savo verslu, juk reiks
kažkuo užsiimt baigus kadenciją. Vienas kitas šimtas litų į vieną pusę ar kitą, baisus čia daiktas. Kiti valdininkai dar ne tiek
išvaisto...“
@ „Važiuosianti ten“: „Aiš-

ku, vyktų... 200 km. čia atstumas??? Ai, čia Lietuva... Tai
labai daug jau 100 km....Taigi,
dar į Vilnių ir Kauną...leiskim
valdžiai vykti, bet į Druskininkus, Klaipėdą - koks renginys
bevyktų...šiukštu!“
@ „Aišku“: „Jei KGB lieps –
važiuos“.
@ „Jei“: „Jei meras lieptų,
važiuotų kad ir į Skuodą“.

“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.

Strateginėje vietoje esantis Okuličiūtės
dvarelis pritrauktų turistų srautus

Anykščių rajono savivaldybė prarado galimybę iš Europos
Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansavimo mechanizmo Okuličiūtės dvarelio rekonstrukcijai gauti 2 mln.400 tūkst.Lt. Tai įvyko dėl galimai neskaidraus viešojo pirkimo konkurso. Be to, dėl
įsisukusios teismų karuselės Anykščiai negavo ir mecenatės Beatričės Kleizaitės – Vasaris 1,5 mln.Lt vertės paveikslų kolekcijos,
kuri dabar eksponuojama Marijampolėje.
Ar Okuličiūtės dvarelio projektas svarbus kurortiniams Anykščiams? Ar didelis praradimas, kad savivaldybė negavo kelių milijonų litų dvarelio renovacijai ir mecenatės B.Kleizaitės – Vasaris
paveikslų kolekcijos?

Antanas
VERBICKAS,
Anykščių A. Baranausko ir A.
Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius:
„Manau, kad papildyti Anykščių lankomų objektų sąrašą tokioje išskirtinėje vietoje ant
Šventosios kranto esančiu XIX
a. statiniu tikrai būtina. Tik labai
svarbu diskutuoti ir nutarti, visus

variantus iš pradžių sudėlioti, o
paskui išrinkti geriausią, koks
būtų turinys – kam jį panaudoti.
Jeigu ten planuojama įrengti paveikslų galeriją, tai svarbu, kokia
būtų tema. O šiaip mieste tokį
vienintelį turime pastatą, kuris,
aišku, Lietuvos masteliais nieko
nereiškia, tačiau Anykščiams yra
svarbus. Dėl tos B.Kleizaitės –
Vasaris paveikslų kolekcijos...
Sakyčiau ačiū jai už angelų kolekciją, o jeigu paveikslus gavo
kitas miestas, matyt, taip buvo
skirta. Mano akimis tai nėra pats
didžiausias praradimas.“
Dijana PETROKAITĖ, Anykščių kultūros centro direktorė:
„Kaip eilinis gyventojas aš
galvočiau, kad tas Okuličiūtės
dvarelis yra labai geroje strategiškai vietoje. Jo sutvarkymas ir
panaudojimas kokiai nors veiklai,
būtų tik pliusas Anykščiams. Ten

galėtų būti ir planuojama paveikslų galerija, arba nusipelniusio Anykščiams menininko darbų
ekspozicija. Kas rengia projektą,
vis tiek mato tolesnę pastato veiklą. Svarbu, kad tai būtų prižiūrėtas, lankytinas objektas. Tokioje
dieviškoje vietoje, ant upės kranto – iš kur eitum ar bevažiuotum,
visąlaik būtų pakelyje ir ant tako,
neabejotinai čia būtų žmonių
srautai. Nemanau, kad kas nors
specialiai padarė, kad Okuličiūtės dvareliui nebūtų skirtos investicijos. Per darbų gausą galbūt ko
nors nesužiūrima. Suvokiu, kad
kas dirba prie tokių projektų, jie
tikrai daug nuoširdaus triūso ir
jėgų įdeda. Aišku, visi laukėme ir
tikėjomės... Manau, kad pastatas
anksčiau ar vėliau bus renovuotas
ir pradės naudingą veiklą. Duok,
Dieve, pinigų ir visi bus įvertinti...“

Tomas TUSKENIS, Anykščių sakralinio meno centro direktorius:
„Aš manau, kad Anykščiams
būtina turėti dar vieną kultūrinį
objektą. Kultūra turi užimti pirmą vietą. Tai nebus dar vienas
muziejus. Bus visai kita paskirtis. Kai tas projektas praeis, tai
viską rajono vyriausioji architektė paviešins. O kol kas tai yra
tik planai. Tai ne mano idėjos,
todėl negaliu apie jas pasakoti. Kai viskas pasisuks į gerąją
pusę, tada bus galima ir kalbėti. Aš nieko prieš, kad pradėjęs
veikti Okuličiūtės dvarelis priklausytų Menų centrui. Tai būtų
pliusas ir Anykščiams, o priklausymas menų centrui būtų labai
gerai, nes mums prie visų planų
tai puikiai tinka“.
-ANYKŠTA
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laisvalaikis

Mero žmona rūpinasi, kad
sportas nepribaigtų
Pirmoji rajono dama Alytė Obelevičienė Traupyje dažnai į rankas paima lazdą, netgi dvi. Tiesa,
ne vyrui mušti ar žvirblių iš Traukio botanikos daržo vaikyti, o tam, kad smagiai pasivaikščiotų. Ji
Traupyje kultivuoja kiek neįprastą sveikatinimo būdą – šiaurietišką vaikščiojimą su lazdomis.

Traupio pagrindinės mokyklos pradinukų mokytoja Alytė Obelevičienė žiemą judėjimo trūkumą kompensuoja šiaurietišku ėjimu.

„Vasara”

labiau sezoninis, nes vasarą šiaurietiško ėjimo lazdas dažniau keičia žoliapjovė. „Vasarą kaime yra ką veikti
ir fizinio aktyvumo pakanka. Žiemą,
kadangi nelaikome ūkio, kiek gi to
Treniruoja raumenis
judėjimo namuose – grindis pašluoti,
Atrodytų, Traupis už Anykščius valgyti padaryti, todėl nusprendžiau
ne tiek jau ir šiauriau, bet ir čia at- vaikščioti“,- sakė A.Obelevičienė.
„Pirmus kartus eidavau jau sutesirado naujas būdas sportuoti, kurį
mus, kad mažiau kitiems po akim
populiarina A.Obelevičienė.
„Kad aš niekam nieko blogo neda- maišyčiausi, bet kadangi eidavau
rau, Anykščiuose juk daug vaikštan- keliu Kavarsko link, tai sutemus tekčių“,- paklausta apie naują pomėgį, davo apsimuturiuoti visokiom šviesą
juokėsi A. Obelevičienė. Ji tvirtino, atspindinčiom liemenėm, arba prikad jau artėja toks amžius, kai judėti sikabinėti visokių daiktų, kad vaiyra būtina. „Kai eini su šiaurietiško ruotojai matytų. Kaip sakoma, reikia
saugotis,
kad
ėjimo lazdomis,
...„Merą nebent pasivaikš- tas sportas nepjauti, kaip dirba
raumenų grupės, čioti būtų galima išvesti vie- ribaigtų, - sakė
jauti, kad turi ne toj lazdų apginklavus dviem A.Obelevičienė,
- o šiemet jau
tik kojas, bet ir
mano komplekrankas, pečius, o kastuvais...
sai baigėsi, pajeigu klausiate,
kaip priėjau prie šio sportavimo, tai galvojau, kad nieko blogo nedarau,
ėjau, ėjau, žiūriu, lazdos, taip ir priė- todėl pasivaikščioti einu šviesiu pajau“, - neprarado smagios nuotaikos ros laiku.“
merienė.
Mero neperorientuos
Pasak jos, mintis vaikščioti jai
gimė prieš porą metų, tuo labiau,
Paklausta, ar nesiveda kartu kekad Traupio bendruomenė laimėjo
projektą ir įsigijo šiaurietiško ėjimo liais mero Sigučio Obelevičiaus, ji
lazdų. „Lazdų nedrožiau, pasiskoli- juokėsi, kad meras ne visada ją panau. Specialios aprangos šiam spor- žįsta, kai pro šalį važiuoja automotavimui nereikia, tik eidama žiemą biliu. „Merą nebent pasivaikščioti
užsimaunu dvejas pirštines, nes būtų galima išvesti vietoj lazdų apkitaip šąla rankos“, - pasakojo apie ginklavus dviem kastuvais. Bet tai
sveikatinimui reikalingas priemones būtų nuobodus užsiėmimas, jis kur
nors vis tiek nulįstų kasti, ilgai neA.Obelevičienė.
grįžtų. Be to, jeigu eitume kartu,
tai man reikėtų sakyti, kad manęs
Hobis žiemai
palauktų“,- apie tai, kad pasivaikšJi kalbėjo, kad šis jos pomėgis yra čiojimas su šeimos galva būtų visai

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt
ne romantiškas, kalbėjo A. Obelevičienė.
Ji pridūrė, kad mero nesistengs
perorientuoti, nes jis fizinio aktyvumo trūkumą kompensuoja žaisdamas krepšinį. „Pavyzdžiui, aš krepšinio žaisti negaliu, nes kamuolio
nepagaunu, o štai lazdų nepametu“,
- juokėsi A. Obelevičienė
Į pomėgį žiūri lanksčiai
Vis dėlto šiaurietiško ėjimo pionierė Traupyje susirado kompaniją
– prie jos pasivaikščiojimų žiemą
prisidėjo kaimynė. „Dabar vaikštome dviese, žinot, taip dirba dar viena
raumenų grupė – liežuvis“, - sakė A.
Obelevičienė.
Moterys turi savo maršrutą, pasivaikščiojimas trunka apie valandą.
„Pradžioje buvau labai tvirtai apsisprendusi eiti tuo pačiu metu bet kokiu oru. Kadangi šiemet žiema buvo
šiltesnė, maršrutą pratęsiau“,- kad į
šį savo pomėgį žiūri lanksčiai, sakė
A. Obelevičienė.
Paklausta, ar lankė kokias paskaitas, o gal stebėjo instruktažą, A.
Obelevičienė kalbėjo, kad teorinių
žinių gavo iš kaimynės mergaitės,
kuri paaiškino, kaip taisyklingai
judėti. „Nepasakyčiau, kad ir dabar
labai taisyklingai vaikštom, tačiau
juk norisi, kad pasivaikščiojimas
būtų ne tik pramogėlė, reikia žinoti kurią koją ir kurią lazdą kelti“,sakė ji.
S.Obelevičienės teigimu, prie pasivaikščiojimų priprato ir traupiečiai,
kurie pypteli pravažiuodami – pasisveikina..

Atsakymus galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse arba pranešti paskambinę telefonu 5-91-86. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį tradiciškai bus apdovanotas 50 litų čekiu
apsipirkti Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvėje „Mix Cosmetics”.

Prizas keliaus į Surdegį

Gautos
naujos
rankinės

Balandžio 29 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Gegutė” teisingas atsakymas – VORATINKLIS. Šį
kryžiažodį teisingai išsprendė 93 skaitytojai. Tai anykštėnai A.Vildžiūnas, A.Baronas, D.Kundrotienė, V.Lančickienė,
J.Mikalajūnas, J.Pakšienė, A.Lunevičius, V.Vilčinskienė,
A.R.Vilimas, A.Burneikienė, M.Parnavienė, D.Varnienė, N.Varnas,
J.Matelionienė, E.Tamulėnienė, E.Jurėnaitė, A.Keraitienė,
A.Patumsis, D.Patumsienė, Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė,
P.Girnienė, R.Venclovienė, E.Budrytė, E.Zlatkutė, G.Zlatkienė,
A.Raščius, D.Šlamienė, A.Kavolienė, V.Žemaitienė, V.Alkauskienė,
A.Skirmantienė, A.Skaržauskienė, T.Miškinienė, R.Kavoliūnienė,
A.Petuchovas, L.Petuchovienė, V.Dikčiūvienė, N.Šilaikienė,
Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė, G.Žvironaitė, J.Mieželienė
ir D.Sebeikienė; T.Prudnikovienė, E.Slavinskienė, S.Juodelienė,
V.Gudelienė, T.Jakniūnienė ir E.Vanagienė iš Naujųjų Elmininkų; E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas, S.Cemnickienė,
V.Magylienė ir V.Gudelienė iš Viešintų; L.Ruša ir D.Rušienė iš
Vilniaus, D.Sudeikienė ir E.Kiškienė iš Kavarsko, L.Dobrodiejienė
ir R.Laucienė iš Utenos, G.Šulskienė ir B.Aukštakalnienė iš Kurklių,
A.Juknonienė iš Rubikių, A.Kuolienė iš Kunigiškių, M.Baltrūnienė
iš Piktagalio,
R.O.Deveikienė iš Mažionių, S.Krisiūnienė ir B.Raščiūvienė
iš Surdegio, V.Jagienė ir V.Mackevičius iš Svėdasų, V.Urbutienė
iš Naujikų, K.Malakauskaitė iš Debeikių, S.Skapas iš Latavėnų, V.Milaševičienė iš Raguvėlės, A.Bagdonienė iš Vaitkūnų,
R.Vaiginytė iš Aknystų, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, O.Petronienė
iš Smėlynės, G.Karaliūnienė iš Andrioniškio, A.Kapočius iš Vildiškių, L.Didienė iš Medžiočių, O.Arienė iš Bareišių, A.Lisauskienė iš
Mickūnų, Ž.Aukštakojytė iš Ukmergės, S.Žibutienė ir K.Imbrasaitė
iš Šovenių, A.Terminskienė iš Šerių, L.Gimbutienė iš Narbučių,
S.Steponavičienė iš Troškūnų, I.Budrytė iš Bikūnų bei S.Želnienė iš
Maželių.
Burtai lėmė, kad šį kartą prizas – Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvės „Mix Cosmetics” 50 litų čekis - atiteks
B.RAŠČIŪVIENEI iš Surdegio. Kviečiame skaitytoją į redakciją
atsiimti čekio.
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Turime aštuonis stadionus...

Pasak architekto Kęstučio Indriūno, dabartinis miesto stadionas atrodo kaip pokaryje.

(Atkelta iš 1 p.)
Studentų projektai „pririšti“ prie
konkrečios dabartinio miesto stadiono erdvės, taigi gali būti įgyvendinti
praktiškai.
Anykščiai aštuonis stadiono projekto variantus gavo VDA absolvento
Kęstučio Indriūno iniciatyva. Architektas ir dizaineris K.Indriūnas yra
aktyvus liberalsąjūdietis ir šią idėją
„išgimdė“ kartu su Liberalų sąjūdžio
Anykščių skyriaus pirmininku Luku
Pakelčiu. Liberalai tikina, jog sieks,
kad kiekvienais metais studentai pro-

jektuotų Anykščiams ir tokiu būdu
būtų sukurta Anykščių plėtros vizija.
„Dabar vyksta atvirkštinis procesas. ES fonduose randama „kokių
nors pinigų“ ir tik tada galvojama,
ką su jais daryti. Mes manome,
jog pradžioje reikia sukurti miesto viziją, turėti konkrečius projektus, o tada ieškoti lėšų jų įgyvendinimui.“ – „Anykštai“ dėstė
L.Pakeltis. Pasak K.Indriūno, dabartinis miesto stadionas atrodo
kaip pokaryje, o iš tiesų Anykščiai
galėtų laikytis ant penkių ban-

Anykščiuose rinkimus laimėjo
socialdemokratai
(Atkelta iš 1 p.)
Keturios partijos pasidalino
po du mandatus
Rinkimus į Europos parlamentą
laimėjusi Tėvynės sąjunga Lietuvoje surinko 17,39 proc. balsų.
Antrąją vietą užėmė LSDP – 17,27
proc., trečiąją - Liberalų sąjūdis –
16,52 proc., ketvirtąją – „Tvarka ir
teisngumas“ – 14,27 proc., penktąją – Darbo partija – 12,83 proc.
Anykščių rajone socialdemokratai surinko – 19,20 proc. (2138
balsai), konservatoriai - 18,74 proc.
(2086), Darbo partija – 16,01 proc.
(1838), Lietuvos liberalų sąjūdis –
15,56 proc.(1733), „Tvarka ir teisingumas“ – 13,05 proc. (1453)
Tėvynės sąjunga, socialdemokratai, liberalai ir „Tvarka ir teisingumas“ Europos parlamente turės
po du mandatus. Po vieną mandatą
iškovojo Darbo partija, Lenkų rinkimų akcija bei Valstiečių ir žaliųjų
sąjunga.
Valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvoje surinko 6,62 proc. bal-

sų, Anykščių rajone – 10,95 proc.
(1219), o Lenkų rinkimų akcija
atitinkamai 8,06 proc ir 0,28 proc.
(31).
Zigmantas Balčytis laimėjo
trijose Anykščių rajono
apylinkėse
D. Grybauskaitė Lietuvoje surinko 59,05 proc. balsų, Z.Balčytis
– 40,95. Anykščių rajone už Prezidentę balsavo 60,74 proc., už jos
oponentą – 39,26 proc. rinkėjų.
Didžiausio palaikymo D. Grybauskaitė sulaukė Kauno mieste (74,12 proc.) ir Kauno rajone
(72,14), o Z.Balčytį beatodairiškai
rėmė Lietuvos slavai. Visagine už
Z.Balčytį balsavo 85,10 proc., Šalčininkų rajone net 87,78 proc., Vilniaus rajone – 71,1 proc. rinkėjų.
Prezidentė laimėjo daugumoje Anykščių rajono apylinkių.
Z.Balčytis ją aplenkė tik Elmos
(54,04 proc.), Raguvėlės (60,39) ir
Aulelių (51,04) apylinkėse. Trijose
Anykščių rajono apylinkėse – Šo-

Lukas Pakeltis:
„Ačiū mane palaikiusiems“

se – penkta.

Po Anykščių socialdemokratams
nesėkmingo pirmojo prezidento
rinkimų turo, kai partijos kandi-

datas ir Anykščių rajone, ir net
D.Krikštaponio Mačionyse, liko
tik trečias, šios partijos žmonės ir
pats vicemeras padirbėjo. Ir nors
Z.Balčytis pralošė D.Grybauskaitei
ir visame rajone, ir Mačionyse, bet
LSDP partija Europos parlamento
rinkimuose atsigriebė.
Mačionyse už socialdemokratus
balsavo 37,09 proc. rinkėjų. Geresnį rezultatą pasiekė tik Darbo partija Auleliuose (38,46 proc.)
O labiausiai stulbinantis balsavimo rezultatai Traupio apylinkėje.
Mero Sigučio Obelevičiaus kaime,
kur jau istoriškai konservatoriai
laimi „į vienus vartus“, Tėvynės
sąjunga ir LSDP surinko po lygiai
balsų, po 25,14 proc. Neaišku, ar
tai kompiuterinės sistemos klaida
ar faktas, tačiau internete skelbiama, jog Nausodės rinkimų apylinkėje už Tėvynės sąjungą balsavo
vos vienas rinkėjas.
Tėvynės sąjungą didžiausią palaikymą turėjo Skiemonių (25,97
proc.), Traupio ir Elmos apylinkėse (24,84 proc.). Už LSDP Raguvėlėje ir Dabužiuose balsavo per
27 proc., liberalų sąjūdis daugiausiai balsų surinko Ažuožeriuose
(21,31 proc.) ir Leliūnuose (22,11
proc.). Darbo partiją stipriai palaikė ne tik Aulelių, bet ir Vašuokėnų
gyventojai ( 34,67 proc.). „Tvarka
ir teisingumas“ daugiausiai, beveik po 23,5 proc., balsų surinko
Levaniškių ir Viešintų apylinkėse, o Valstiečių ir žaliųjų sąjungos
tvirtovėmis derėtų laikyti Surdegį
(30,94 proc.), Šovenius (29,55) ir
Ažuožerius (22,95).
Anykščių miesto Ažupiečių ir
Liudiškių apylinkėse rinkimus laimėjo Tėvynės sąjunga, Janydžiuose – LSDP, Senamiestyje – Liberalų sąjūdis. Šios trys partijos visose
keturiose miesto apylinkėse užėmė
1-3 vietas, tik besikeidamos pozicijomis. Trijose Anykščių miesto
apylinkėse ketvirtąją vietą užėmė Darbo partija, o Senamiestyje
ši partija liko penkta. „Tvarka ir
teisingumas“ ketvirta buvo Senamiestyje, o kitose trijose apylinkė-

būti problemų.
Dvynių šią savaitę laukia įdomios
permainos įvairiausiose gyvenimo
sferose. Nemėginkite jų numatyti
ir nebandykite likimo, pasikliaukite
savo jėgomis - viskas susiklostys taip,
kaip ir turi. Astrologas pataria kol kas
neplėsti partnerystės ryšių ir nesiimti
naujų darbų.
Vėžiai šią savaitę turės pasistengti
išsaugoti materialinį stabilumą. Astrologas iš anksto jums praneša, kad
galite patirti didelių nuostolių, todėl
būkite itin atsargūs, kai turėsite reikalą su svetimais pinigais. Nuo problemų pailsėsite šeimoje, kur jūsų laukia
daug įdomių ir malonių įspūdžių.
Liūtai šią savaitę dar kartą atsi-

durs įvykių centre, ir visas dėmesys
bus sutelktas būtent į jus. Jūs vėl
pasijusite esąs reikalingas, galėsite
pritaikyti savo neeilinius organizacinius sugebėjimus, pasieksite puikių
rezultatų.
Mergelės bus kupinos jėgų ir energijos. Šis laikotarpis daug kuo palankus žmonėms, siekiantiems populiarumo. Be to, savaitė tinkama darbinei
veiklai, jūs sėkmingai sutvarkysite
senus reikalus ir pradėsite įgyvendinti
naujus planus. Svarbus bus jūsų finansinis stabilumas.
Svarstyklės pagaliau sutvarkys
įkyrėjusius kasdienius reikalus ir galės imtis kūrybos, ugdyti savo talentą.
Sugebėjimas kontroliuoti situaciją ir

laiku priimti reikiamus sprendimus
sudarys prielaidas pagerinti materialinę padėtį arba palypėti karjeros
laiptais.
Skorpionų laukia pakankamai
įtempta savaitė. Sunkus darbas ir kai
kurie keblumai privers jus pamiršti
poilsį, turėsite spręsti profesines problemas. Nusiteikite tam, kad jūsų pareigos pareikalaus didelių pastangų ir
naujo požiūrio.
Šauliai šią savaitę pajus jėgų antplūdį, bus puikiai nusiteikę. Astrologo
nuomone, šį laikotarpį reikia protingai
išnaudoti, sutvarkykite reikalus, kurie
dėl įvairių priežasčių buvo atidėti.

venių, Traupio ir Andrioniškio,
už D.Grybauskaitę balsavo per 70
proc. rinkėjų.
Anykščiuose – stiprus liberalų
populiarumo augimas
Lyginant 2012 metų Seimo rinkimus su užvakar vykusiais Europos
parlamento rinkimais, Anykščiuose
pastebimi esminiai skirtumai tarp
dviejų rinkimų Liberalų sąjūdžio,
„Tvarkos ir teisingumo“ bei Darbo partijos rezultatų. Už „Tvarką
ir teisingumą“ praėjusį sekmadienį
balsavo 13,05 proc. rinkėjų, o per
2012 m. Seimo rinkimus Anykščių–Kupiškio apygardoje – 7,13
proc. Darbo partijos balsai krito
nuo 26,80 proc (2012 m. Seimo
rinkimai) iki 16,51 proc.(2014 Europos parlamento rinkimai). Liberalų sąjūdžio rinkėjų mūsų rajone
skaičius išaugo nuo 7,83 proc. iki
15,56 proc.
„Tvarkos ir teisingumo“ kandidatų į Europos parlamentą sąraše buvo nušalintasis prezidentas
Rolandas Paksas, kuris, matyt,
padėjo partijai šį kartą ir Anykščiuose surinkti daugiau balsų. Tuo
tarpu Darbo partija 2012 m. mūsų
vienmandatėje apygardoje turėjo
kandidatą Ričardą Sargūną, kuris
laimėjo rinkimus, tad Darbo partijos rezultatus lėmė ir R.Sargūno
veiksnys.
Liberalai 2012 metais turėjo
stiprų vienmandatininką Kęstutį
Tubį, o šį kartą partijos kandidatų sąrašuose buvo anykštėnas
L.Pakeltis.
Traupyje socialdemokratai
populiarumu prilygsta
konservatoriams

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos respublikos liberalų sąjūdžio rinkiminės sąskaitos.
Užsak. Nr. 1027

horoskopas
Ožiaragiai sėkmingai atliks komercines operacijas, susijusias su
vertybiniais popieriais ir įvairiais dokumentais. Šie sandoriai bus nesudėtingi ir labai pelningi. Jeigu galvojate
pakeisti darbovietę arba veiklos sferą,
tai verčiau kol kas atsisakykite šių
planų.
Vandeniai visą savaitę bus gerai
nusiteikę, todėl pavyks iškart įgyvendinti visus planus. Jeigu pasistengsite,
tai nebus jokių kliūčių pasiekti geidžiamų rezultatų. Sėkmė jus lydės.
Žuvys šią savaitę turės daug dėmesio skirti šeimai - jūs visa galva
pasinersite į buitines ir giminaičių

problemas. Profesinės veiklos sferoje
iškils daugybė nuobodžių klausimų.
Savaitė bus sėkminga verslininkams,
svarbiausia - nepražiopsoti šanso,
kurį jums suteiks žvaigždės.
Avinai turi puikių galimybių pagerinti savo materialinę padėtį prekybine veikla arba rizikingomis investicijomis. Tikriausiai vyksite į tolimas
keliones, susitiksite su įdomiais žmonėmis. Savaitės pabaigoje prisiminsite nesutvarkytus reikalus.
Jaučiams astrologas pataria sumažinti aktyvumą, neklausyti ir neduoti
patarimų. Ypač atsargiai dirbkite su
dokumentais - jeigu padarysite klaidų, sėkmė gali nusigręžti nuo jūsų.
Asmeniniame gyvenime taip pat gali

ginių: baseino, „Nykščio namų“
komplekso, Kalitos kalno pramogų, SPA Vilnius Anykščiai ir stadiono. „Tikrai žinau, jog į Anykščius
stovyklauti važiuotų aukšto lygio
futbolo komandos, jeigu būtų stadionas.“ – aiškino K.Indriūnas.
Abu liberalai tvirtino, jog noras,
kad būsimus Anykščius projektuotų jaunimas yra grįstas ne tik pinigais. „Veržlią, drąsią koncepciją
gali sukurti tik jauni žmonės.“ –
tvirtino K.Indriūnas.
Anykštėnams bus pristatyti šių

metų VDA architektūros bakalaurų Godos Račkauskaitės, Sandros
Šimkevičiūtės, Redos Bulsytės,
Aistės Gudelytės, Rugilės Ropolaitės, Egidijaus Kurapkos, Igno
Jonauskio ir Mindaugo Leknickio
baigiamieji darbai, kuriuose jaunuoliai projektavo sporto centrą su
stadionu Anykščių mieste.
Studentai sukūrė visiškai skirtingus architektūrinius minėto objekto
projektus, tačiau visi bakalaurantai
atsižvelgė į vaizdingą gamtinę,
specifinę architektūrinę, urbanistinę vietos aplinką, o savo objektus
projektavo ne tik darnius aplinkai,
bet modernius ir šiuolaikiškus.
-ANYKŠTA

Rinkėjai išmaišė
partijų sąrašus
Reitinguodami partijų sąrašus,
rinkėjai juos kaip reikiant sujaukė.
Liberalų sąjūdžio lyderis Gintaras
Steponavičius iš pirmosios pozicijos krito į ketvirtąją, į pirmą vietą
iš antros pakilo Antanas Guoga, į
antrą iš trečios – Petras Auštrevičius. Bendrame Liberalų sąjūdžio
kandidatų sąraše L.Pakeltis iš 15
vietos krito į 21-ąją.
LSDP sąraše Vilija Blinkevičiūtė
iš antrosios vietos pakilo į pirmąją
iš jos išstumdama kandidatą į prezidentus Z.Balčytį. Tėvynės sąjungos lyderiu po reitingavimo tapo
Gabrielius Landsbergis į pirmąją
poziciją pakilęs iš trečiosios. Jonas
Šimėnas iš 15 vietos pakilo į 12-ąją.
Jis Anykščių rajone surinko 178
reitingo balsus. Po reitingavimo
„Tvarkos ir Teisingumo“ (Rolandas
Paksas), Darbo partijos (Viktoras
Uspaskichas) bei Valstiečių ir žaliųjų sąjungos (Ramūnas Karbauskis)
lyderiai išsaugojo savo pozicijas.
Tiesa, „Tvarkos ir teisingumo“ sąraše Aplinkos ministras Valentinas
Mazuronis iš trečiosios pozicijos
pakilo į antrąją ir dėl to Seimo narys Sergejus Jovaiša apgailestavo:
„Buvo geras ministras, o dabar taps
eiliniu R.Pakso portfelio Briuselyje
nešiotoju“.
Antanas Baura Valstiečių ir žaliųjų partijos kandidatų sąraše
iš 15 vietos smuktelėjo į 18-ąją.
Anykščių rajone jis surinko 431
reitingo balą, beveik 300 mažiau
nei liberalsąjūdietis L.Pakeltis
(702). Absoliučiai daugiausia reitingo balų Anykščių rajone surinko V.Blinkevičiūtė (LSDP; 988),
G.Landsbergis (TS-LKD; 945) ir
A.Guoga (LLS; 900)
Tautininkų sąjungos kandidatų
sąraše iš 11 vietos į 10 pakilo iš
Anykščių kilęs istorikas Tomas
Baranauskas, tačiau jam iš to ne
daug naudos, nes partija surinko
tik 1,99 proc. balsų.

-elta

pastabos paraštėse

2014 m. gegužės 27 d.

Kurtizanių spindesys ir skurdas. Skundikas.

Leonas ALESIONKA
Ne ne, tuoj pat paneigiu: Onore
de Balzakas tikrai ne apie Anykščių rajono medžiotojų klubą „Medeina“ rašė savo romane. Ir tikrai
mūsų šaunaus klubo narių kurtizanėmis neišvadino. Tiesa ta, kad
jo romano pavadinimas labai jau
tinka perkeltine prasme įvardinti
kritimui nuo viršūniško blizgesio turkampiai pagaliukai, kočėlai,
iki tik dugnui būdingo dvoko. Bet grūstuvės...) gamybą, vadovas.
palikime šiandieną tas „kurtiza- Tai ne šiaip ten koks buvęs praniškas“ prasmes ir pakalbėkime sigėręs kolūkio traktorininkas, ne
apie štai ką. Jei yra skundas, turi naujokas medžioklėje, turėtų susibūti ir skundikas! Juk mano mie- tvarkyti. O ir rinktis nelabai iš ko
las medžiotojų klubas „Medeina“, buvo.
kaip kad buvo iš Panevėžio rajono
Tada ir prasidėjo įdomūs dalyStaniūnų lentpjūvės el. pašto pra- kai. Lyg kas nuo grandinių tuntą
nešta, turėjo svarstyti „klubo na- Lietuvos skalikų būtų paleidęs.
rio parašyto skundo išvadas“. Ne Triukšmas, mitinginis stilius,
bet kokias, o Panevėžio apskrities priešprieša, diskriminacija. Panaivalstybinės mokesčių inspekcijos kintos grupės, nuo vadovavimo
Kontrolės departamento pateiktas medžioklėms nušalinama tarybos
išvadas. Gal pradėkime nuo pra- narė, klubo finansininkė Lina Tadžių.
paravičienė. Kodėl? Jos vadovauĖmiau pernai kovo pabaigoje ir tos grupės narių niekas net neatapsisprendžiau: gana! Jau 23 me- siklausia ar jie sutinka, kad grupė
tus, nuo tada kai įkūriau, esu klu- panaikinta. Ir t.t., ir dar gražiau.
bo „Medeina“ prezidentas. Kaip Bet kam tą visą purvą dabar imti ir
ir gana, pakanka. Jau ne per pirmą nešti į viešumą? Matydamas, kas
klubo rinkiminį – ataskaitinį susi- per velniava darosi visiems griežrinkimą sakiau klubui: rinkitės ką tai pasakiau: baikite! Palaikau
tik norite į šitas visuomenines par- naują vadovą, geresnio kandidato
eigas. Gal kas geriau klubui visuo- į prezidentus šiandieną neturime.
meniškai vadovaus, gins teisme, Netampykite jo už skvernų, nedaeis „grumtis ir laimėti“ prieš ūki- rykite savo marionete, leiskite preninkus, kuriems klubo žvėrys daro zidentui dirbti! O Kęstučiui Supronuostolius jų pasėliuose. Konflik- nui, perduodamas klubo antspaudą
tus, kuriuos sukuria kai kurių klu- ir visus dokumentus, akis į akį
bo narių neatsakingi „bobiški“ lie- pasakiau: nedubliuosiu, nesikišiu,
žuviai, gesins, pavydą, gobšumą ir palaikysiu. Jei matysiu, kad pažeivieni kitų dergimą suvaldys. Tokių džiami klubo įstatai, įstatymai, fidalykų kasmet daugėjo. Valdykit nansinė klubo veiklos tvarka, etika
liežuvius, baikit vieni kitus man ir padorumas, pirmiausia pasakyskųsti, nustokite
siu tiesiai jam.
konfliktuoti su
...Kuo mažiau toj galvoj Ne prie visų,
ūkininkais – aiš- žinių, tuo daugiau ten dur- kad nežeminti
kiai ir griežtai
vadovo autonumo telpa...
tramdžiau
ne
riteto. Paspauvieną. Pakenkdėme rankas ir
site klubui, prarasite medžioklės taip vyriškai sutarėme.
plotus,- perspėjau ne kartą ir ne du.
Ar buvo ką sakyti? Buvo. SaPats gal juos ir pagadinau, priprato kiau. Tik greitai supratau, kad
prie gero medžiotojai. Ai, taigi tas kalbu telefono stulpui. Jau vasarą
Alesionka kur reikia nueis, pas mi- pastebėjau keistumus finansinėnistrus nuvažiuos, teismus laimės, je klubo veikloje. Vienašališkus
nuo nuostolių ir ūkininkų apgins... sprendimus. Netylėjau, sakiau,
Varom toliau! Išlepinau klubą. bet... stulpui.
Pripratinau. Nors ir kantrus esu
„Anykščių rajono medžiotožmogus, bet dvidešimt tris metus jų klubas „Medeina“ yra įkurtas
būti tokiu klubo vadovu, preziden- 1991 metais Anykščių rajono tarytu-liokajumi, užkala juodai. O čia bos sprendimu. Savo veiklą vykdo
dar vasarį ir kovą mano mielosios vadovaudamasis LR įstatymais,
stuburo ataugos, kaip šerno iltys, kitais teisės aktais ir klubo įstataip smigtelėjo vieną rytą į juos- tais, kurių naujausia redakcija yra
menį, taip trenkė skausmu, kad ne- įregistruota 2002 m. spalio 08 d.
beatsikėliau. Tada tai išsikapsčiau, Anykščių rajono savivaldybės valbet pasakiau sau: Leonai, gana! dybos sprendimu Nr. 288-v. Šių įsPakanka. Sveikata svarbiau. Ir at- tatų II skirsnio 5 punktas nustato,
sistatydinau.
kad „Klubas yra juridinis asmuo,
Paskyriau tarybos narį Kęstutį pelno nesiekianti visuomeninė orSuproną laikinai, iki ataskaitinio ganizacija, savo veiklą grindžianti
rinkiminio susirinkimo eiti prezi- Lietuvos Respublikos įstatymais,
dento pareigas. Vėliau jį ir išrin- kitais teisiniais aktais ir šiais įstakome klubo prezidentu. Panevė- tais“. Čia aišku.
žietis, UAB Staniūnų lentpjūvės,
Klubo „Medeina“ finansinę veišiuo metu besispecializuojančios į klą nustato įstatų V skirsnio 20medinių kotų šluotoms, grėbliams, 24 punktai. Remiantis V skirsnio
kirviams, kastuvams, šakėms, 20 punktu nustatyta, kad klubo
plaktukams, kūjams ir vėliavoms finansinę veiklą vykdo klubo fi(o kur dar apvalūs mediniai ir ke- nansininkas, renkamas iš klubo

tarybos narių ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime trims metams. Nei klubo prezidentui, nei
kitiems klubo nariams tokia teisė
nesuteikiama. Klubo lėšas nustato
V skirsnio 24 punktas. Nei kitokių
pajamų šaltinių, nei kitokių lėšų
panaudojimo būdų, negu numato
įstatai, klubas turėti negali. Ir čia
aišku, juodu ant balto lietuviškai
parašyta. Įstatai – klubo Konstitucija! Negalima į juos numoti ranka
ir veikti kaip kam į galvą šauna.
Kuo mažiau toj galvoj žinių, tuo
daugiau ten durnumo telpa.
Nesu visažinis ir neklystantis. O
todėl 2014 m. kovo 13 d. ir kreipiausi į Valstybinę Mokesčių inspekciją prašydamas išnagrinėti štai
kokius man neaiškius dalykus (cituoju): „2013 metų (liepos mėn.?)
klubo nariams buvo pateiktas neįvardintas dokumentas, pasirašytas klubo „Medeina“ prezidento
Kęstučio Suprono, kuriame nurodama, kad įvedamas naujas privalomas mokestis klubo nariams ir
svečiams. Tame klubo įstatams nei
turiniu, nei savo forma neatitinkančiame „dokumente“ nustatytos ir išvardintos sumos, kiek litų
medžiotojas (svečias ar bandomąjį
metų laikotarpį besistažuojantis
kandidatas į klubo narius), privalės
mokėti už sumedžiotą žvėrį. Pav.
už sumedžiotą suaugusią stirną 60
Lt ir pan. Tokiu būdu klubo prezidentas K. Supronas įvedė naują, nei
Medžioklę reglamentuojančiuose
įstatymuose, nei klubo įstatuose
nenumatytą mokestį. Šis mokestis
nebuvo svarstomas nei Visuotiniame klubo susirinkime, nei klubo
taryboje. Su minėtu dokumentu
pasirašytinai, kaip su jau įvykusiu faktu, buvo supažindinti klubo
nariai. Juos supažindino klubo tarybos narys Jonas Vaškevičius ir
klubo narė Sabina Vaškevičienė.
Pasirašęs, kad esu supažindintas
su įvedamais naujais mokesčiais,
paprašiau duoti man minėto dokumento kopiją. Nurodžiau, kad, jei
būtų sunkumų minėtą dokumentą
atšviesti, galiu padėti ir padauginti kopijas kiekvienam klubo medžiotojui. Iki šiol prašytos minėto
dokumento kopijos negavau, nors
kreipiausi ir į klubo prezidentą
Kęstutį Suproną. Man buvo atsakytą, kad kopijų niekam nedalins,
o kiek reikės mokėti pasakys Jonas
arba Sabina Vaškevičiai.
Kodėl minėtas naujus mokesčius nustatęs „dokumentas“ yra
slepiamas? Ar jis teisėtas ir vykdytinas? Prašau mokesčių inspekciją nustatyti, ar teisėtas minėtų
mokesčių už sumedžiotus žvėris
nustatymas ir ar jų surinkimo būdas nepažeidžia LR įstatymų? Esu
sumokėjęs 60 Lt mokestį per DNB

banką į klubo sąskaitą už sumedžiotą stirną. Turiu duomenų, kad
kiti medžiotojai, kaip ir medžiotojų svečiai, kandidatai į klubo narius, pinigus mokėdavę grynais į
rankas Sabinai Vaškevičienei. Nei
vienas jų iš Sabinos Vaškevičienės nėra gavęs jokio dokumento,
patvirtinančio pinigų sumokėjimo
„Medeinos“ klubui fakto. Nei „A
10“ formos čekio, nei kokio nors
kito galiojančio dokumento! Tokią
finansinę veiklą – pinigų rinkliavą
- S. Vaškevičienė vykdė su klubo
„Medeina“ prezidento K. Suprono žinia neturėdama tam teisėtų
įgaliojimų. Ji yra Anykščių rajono
medžiotojų klubo „Medeina“ revizijos komisijos narė, iki tol buvusi minėtos revizijos komisijos
pirmininke. Vadovaujantis klubo
įstatų V skirsnio 22 punktu, Revizijos komisija kontroliuoja klubo
finansininko darbą ir klubo finansinę veiklą. Jokių kitokių įgaliojimų, juolab vykdyti finansinę klubo
veiklą, nei Revizijos komisijai, nei
jos nariams, įstatai nesuteikia. S.
Vaškevičienė, žinant ir pritariant
klubo prezidentui, rinko grynus
pinigus neva užsirašydama į savo
„juodraštį – špargalką“, tačiau jo,
priduodama dalį neteisėtai surinktų grynų pinigų klubo „Medeina“
finansininkei L. Taparavičienei nepateikė.“ Kodėl šitaip neatsakingai
?
„Klubo svečiai, medžioję klubo
narių ir prezidento (V. Kruliko, K.
Suprono, V. Povilavičiaus) kvietimu, užrašomi į medžioklės lapą
ir už vienkartines medžiokles turėdavę mokėti klubui po 50 litų.
Taip pat ir už sumedžiotą žvėrį,
kaip nustatyta aukščiau minėtame
„dokumente“. Klubo finansininkė
Lina Taparavičienė man patvirtino, kad iki šiol nėra gavusi pinigų
už medžioklę nei iš V. Kruliko, nei
iš K. Suprono svečių. Jai nepateikti duomenys iš medžioklės lapų
kiek ir kokie svečiai medžiojo, ką
sumedžiojo ir kiek turėjo sumokėti. Jie patys jai nei grynais, nei
banko pervedimu į klubo sąskaitą
už minėtus svečius nėra sumokėję.
Jei tuos grynuosius pinigus taip pat
surinko Sabina arba Jonas Vaškevičiai, prašau Mokesčių inspekciją
pagal medžioklės lapus ištirti, kiek
ir iš kokių svečių buvo grynais
imami mokesčiai neduodant nei „A
10“ formos čekio, patvirtinančio
pinigų gavimą, nei kitokio galiojančio dokumento. Taip pat prašau
ištirti, ar toks mokesčių rinkimas
grynais, kokį su klubo prezidento
K. Suprono žinia vykdo revizijos
komisijos narė S.Vaškevičienė (ar
medžioklėms vadovaujantis klubo
tarybos narys J. Vaškevičius), nepažeidžia mokesčių nustatymą bei

rinkimą reglamentuojančių teisės
aktų.
Prašau ištirti ar taip rinkdamas
grynuosius pinigus ir gaudamas
įstatuose nenumatytas pajamas iš
kitokių, nei klubo įstatų V skirsnyje nustatytų lėšų ir pajamų šaltinių,
medžiotojų klubas „Medeina“ tebeišlieka „pelno nesiekiančia organizacija“, kaip kad nustatyta jo
veiklą reglamentuojančių įstatų II
skirsnio 5 punkte. Prašau išaiškinti, ar klubas neturėtų mokėti valstybės nustatytų pajamų mokesčių
už aukščiau aprašytais būdais surinktus, pačių įsivestus, įstatymuose bei klubo įstatuose nenumatytus
„mokesčius“ ir pajamas.“
Štai kokius man neaiškius finansinės klubo „Medeina“ veiklos
ypatumus tyrė Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamentas. Jo
medžiotojų klubui „Medeina“ pateiktos išvados turėjo būti pateiktos klubo nariams. Su Kontrolės
departamento taikytomis poveikio
priemonėmis, nuobaudomis, turėjome būti supažindinti 2014 m.
gegužės 3 d. vykusiame „baliuje
– susirinkime“. Reikiamai nebuvo,
„Anykštoje“ apie tai rašiau. Kodėl?
Argi taip prezidentui K. Supronui
sunku padaryti tų VMI Kontrolės
departamento atsiųstų raštų kopijas ir padalinti klubo nariams? Argi
ten kas slėptino? Gegužės 7 dieną
registruotu laišku paprašiau prezidento K. Suprono man tas minėtas
kopijas pateikti. Laukiu. Šiandieną
trūkumai, gal tik pažeidimai, rytoj,
nešalinami, žiūrėk ir kriminalu gali
prasmirsti. Kaip ta žarnų vertykla
– kailių lupykla, kurioje baliumi
virtęs klubo susirinkimas vyko.
Nenoriu tapti bendrininku! Todėl
( gėda džiunglėms Leonai Alesionka!) ir tapau „skundiku“.
Kaip moterys vyrus “Medeinoje” medžiojo… Istorinė pirmoji
Anykščių krašto moterų medžioklė.

užjaučia

Nuoširdi užuojauta Sauliui
NEFUI ir jo šeimai, mylimai
Mamytei mirus. Liūdime
kartu su Jumis.
TS-LKD Anykščių skyrius,
meras Sigutis Obelevičius,
LR Seimo narys Sergejus Jovaiša

Mirus mylimai Motinai, dėl
skaudžios metekties nuoširdžiai užjaučiame sūnų Saulių
NEFĄ bei kitus artimuosius
ir liūdime kartu su jumis.
Kaimynai: Petroniai, Bilinskai, Piškinai, Starkai,
Šiaučiuliai, Limbienė, Strazdienės

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamytei,
nuoširdžiai užjaučiame Saulių NEFĄ ir jo artimuosius.
„Anykštos“
žmonės

redakcijos

SKELBIMAI

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas. Gali būti
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Nekilnojamasis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį
turtą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis problemomis. Atsiskaito grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Žemės ūkio paskirties žemę
Anykščių, Utenos, Zarasų rajonuose.
Tel. (8-606) 14770.
Mišką su žeme arba išsikirsti, apvalią medieną. Teikiame miško kirtimo, traukimo bei pervežimo paslaugas.
Tel. (8-603) 44444.
Brangiausiai - miškus. Sumoka
notaro išlaidas.
Tel. (8-642) 22222.
Butą, sodybą, namą ar žemės
sklypą Anykščių mieste ar rajone.
Tel. (8-678) 59793.

įvairūs

Dovanoja

Mėnesio amžiaus mišrūnus
šuniukus. Juodi, rudi, įvairūs.
Tel. (8-653) 96027.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Baldų gamyba. Virtuvės spintos slankiosiomis durimis, prieškambario, miegamojo ir kt.
Tel. (8-679) 73552.
Mini ekskavatoriumi, mini krautuvu BOBCAT atliekame žemės
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono daužymo darbus (yra paletinės šakės). Atliekame lauko
santechnikos darbus.
Tel.: (8-685) 27028,
(8-618) 65358.

Automobiliai, žemės
ūkio technika
Automobilių ir kitokios technikos
supirkimas Lietuvoje. Utilizuoja,
greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-638) 00155.
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.  
Tel. (8-646) 17715.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Pasiima, utilizuoja.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-633) 39897.
Kombainus, traktorius, autobusus, automobilius, įvairią techniką,
metalo laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai saveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.
Dengia, remontuoja stogus, stato terasas, pavėsines, daržines ir
t. t. Pasirūpina medžiagomis.
Tel. (8-648) 86123.
Griauna pastatus, mala statybines atliekas ir akmenis.
Tel. (8-682) 92949.
Baldų remontas
Remontuojame minkštus baldus,
keičiame gobeleną, spyruokles,
poroloną. Pasiimame ir parvežame baldus, turime baldams audinių.
Tel. (8-610) 10341, www.atnaujinkbaldus.lt
Nuoma
Išsinuomotume namą su patogumais ar dviejų kambarių butą
pirmame aukšte Anykščiuose ar
netoli miesto.
Tel. (8-679) 45069.

Šiltiname pastatus - užpildome
oro tarpus ekovata, termoputa,
granulėmis, poliurentu.
Tel. (8-606) 85525.
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Brangiai - galvijus: telyčias,
karves, bulius, veršelius. Sveria.
Moka priedus. Patys išsiveža.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.
Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/
kg), telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius
(iki 5,10 Lt/kg).
Tel. (8-622) 09326.

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217.

„Niksoft“ - visus veršelius, ypač
brangiai mišrūnus ir belgų mėlynuosius.
Tel. (8-699) 46054.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto,
sveria
elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
15a sodybą Traupyje, 82kv.m.
namas, ūkinis pastatas, lauko
virtuvė. Šalia bažnyčia, parduotuvė. Kaina 30000.
Tel. (8-687) 45344.
Sodybą su naujai statomu
namu Anykščių r.
Tel. (8-678) 59793.
Naują namą prie Anykščių
miesto.
Tel. (8-678) 59793.

Erdvų, didelį 4 kambarių butą
Anykščiuose. Puikus pasirinkimas
ieškantiems erdvaus bei komfortiško būsto.
Tel. (8-600) 19810.

Kita
Įvairią statybinę medieną (lentas, gegnes ir pan.). Priima užsakymus, atveža į vietą.
Tel. (8-677) 66350, Tomas.
Dujas balionuose. Atveža nemokamai.
Tel. (8-615) 10109.

Butą Anykščiuose.
Tel. (8-605) 32452.
Žemės ūkio technika
Rotacines šienapjoves, smulkintuvus, purkštuvus, vartytuvus,
vagotuvus, lėkščiuotuvus, grūdų
valomąsias, šnėkus, bulvių sodinamąsias, kasamąsias, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Dideles maistines bulves.
Tel. (8-655) 14202.
Gyvuliai
Veršingą telyčią ir veršingą karvę.
Tel. (8-600) 80844.

Tvirtą, mūrinį dviejų aukštų
namą Anykščių rajone. Iš kiemo pusės atsiveria nuostabus
vaizdas į Ilgio ežerą, puiki vieta
gyvenimui bei poilsiui.
Tel. (8-600) 19810.
1 kambario butą Ramybės
g. prie “Žiburio” parduotuvės.
Pirmas aukštas, plastikiniai
langai, nekraštinis, 30 kv.
Tel. (8-610) 00815.

Iš nuotraukos darome portretus laidotuvėms

siūlo darbą

dažytojai, tinkuotojai,
plytelių klijuotojai ir kt. specialybių statybininkai.

Gegužės g. 14, Anykščiai,
tel. 5-25-00

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai!
Mokome nauju automobiliu !!!
Teirautis tel.: (8-657) 72 987
www.jonroka.lt.
Renkamės gegužės 29 dieną 17 val. Liudiškių g. 29,
UAB „Janroka“ patalpose

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėnesių. Moka priedus.
Tel.:(8-614) 07502,
(8-636) 42871.

UAB „ANRESTAS“
reikalingi

Ilgastrėliais ekskavatoriais
kasame tvenkinius, valome
ežerų pakrantes.
Buldozeriais išlyginame žemes.
Atliekame ir kitus žemių kasimo, stumdymo darbus.
Tel. (8-698) 46745.

Perkame spygliuočio
rąstus,
atsiskaitome iš karto.
Tel.: (8-686) 88713.

UAB “CESTA”,
21 metus veikiančiai mėsos
perdirbimo įmonei, firminėje
mėsos gaminių parduotuvėje
Vilniaus g. 1, Anykščiuose,
REIKALINGA PARDAVĖJA
- KASININKĖ.
Pageidautina, turinti darbo
patirties prekybos srityje.
Darbas slenkančiu grafiku.
Kreiptis tel. (8-611) 22573.

Teleloto Lošimas Nr. 946 Data: 2014-05-25
Skaičiai: 65 46 06 30 24 02 44 68 18 52 15 21 67 41 36 54 60 45 17 50 51 12 43 04 64 32 42 23 40 56 11 75 39 05 26 (keturi kampai)
63 08 38 47 69 (eilutė) 28 48 20 53 70 (įstrižainės) 10 14 62 58 (visa lentelė)
Papildomi prizai 0586200 10000 Lt 0163823 10000 Lt 0357368 10000 Lt 0445558 10000 Lt 0193692 10000 Lt 0027670 10000 Lt
0617474 10000 Lt 0558831 10000 Lt 0502107 10000 Lt 0516409 10000 Lt 0560885 10000 Lt 0097085 10000 Lt 0237454 10000 Lt
0600223 10000 Lt 0114419 10000 Lt 0658751 10000 Lt 0446060 10000 Lt 0304516 10000 Lt 0439088 10000 Lt 0351311 10000 Lt
0177205 10000 Lt 0129139 15000 Lt 0388447 20000 Lt 0222465 20000 Lt 0495605 20000 Lt 0669957 20000 Lt 0539585 20000 Lt
0199909 20000 Lt 0122945 20000 Lt 0354357 20000 Lt 0255969 25000 Lt 0280290 30000 Lt 0544968 30000 Lt 0128041 30000 Lt
0234715 Automobilis “VW Jetta” 060*223 Pakvietimas į TV studiją 034*505 Pakvietimas į TV studiją 039*528 Pakvietimas į TV studiją

(iki A4 formato).
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Augustinas, Genadijus, Virgaudas, Žymantė, Brunonas,
Leonora.
gegužės 28 d.

NNN
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redaktorei nežinant

Seniūnas nuo Upinio
nenukentėjo

Justas, Jogirdas, Rima, Augustinas.

mėnulis
gegužės 27 - 28 d. delčia.

komentaras
anyksta.lt
„klausimas“:

mįslė
„Karvelis burkuoja, o žvirbliai
klausosi?“

receptas
Traškūs sūrio sumuštiniai
Ingredientai:
5 riekelės batono,
100 gramų tarkuoto sūrio,
smulkintų svogūnų laiškų,
smulkintų krapų,
1 skiltelė česnako,
1 valgomasis šaukštas majonezo.
Gaminimo eiga:
Sūrį sutarkuokite, sumaišykite
su trintu česnaku, svogūno laiškais, krapais ir majonezu. Masę
dėkite ant batono riekių ir pašaukite į orkaitę 10 minučių.

oras

Imtynės. Anykščiuose „Nykščio namų“ arenoje vykusiame tradiciniame Vlado Žmogino memorialiniame graikų-romėnų imtynių
turnyre savo svorio kategorijose
nugalėtojais tapo anykštėnai
V.Kavaliauskas, D. Grybas ir D.
Žvikas. B. Orlovas ir G. Galinis
laimėjo antrąsias vietas. E. Žibutis, V. Kalibatas, L. Laibakojis, G.
Binkys, M. Esmontas, V. Karosas, D. Matelionis, R. Žmoginas,
G. Buinauskas ir N. Kriaučiūnas
užėmė trečiąsias vietas. L. Čiučelis, A. Stanislavas, M. Šmigelskas
ir A. Sologubovas buvo ketvirti,
L. Matelionis, R. Galvonas ir I.
Kantautas – penkti.
Šokiai I. Šiauliuose vykusiose sportinių šokių varžybose „Verpeto“ pora K.Ramoška
ir J.Paškauskaitė ir standartinių
šokių grupėje, ir Lotynų Amerikos šokiuose iškovojo ketvirtąsias vietas. Jaunių I E6 grupėje
U.Spiečius ir Ž.Ovsiukaitė buvo
dešimti, o jaunučių I E4 grupėje
D.Bugailiškis ir A.Zltakutė pusfinalyje liko dvylikti.

„Sergėjau nebepezėk, nėra nei
kairių, nei dešinių, ką liudija ir
savivaldybė, yra tik bendri klano
interesai. Be to, nuo kada dešinioji yra nomenklatūristė komunistė
dalia, kurią konservai „rėmė“?“.

Šeštadienio mįslės: „Po žaliuoju
ąžuolu apsisukau kamuoliu?“ teisingas atsakymas – ropė.

sprintas

Upinio užpulta baidarė Šventojoje.
Jau kuris laikas po Andrioniškio
apylinkes siaučiantis Upinis aiškiai
laukia šį šeštadienį vyksiančios šventės
Andrioniškyje, o kol kas jis treniruojasi. Štai praeitą savaitgalį jis puldinėjo
baidare plaukiančius „Nykštietiško
triatlono“ dalyvius. „Baidarė, kurią
pagaudavo Upinis, gaudavo užduotį
– vienas narys turėdavo išlipti į kran-

tą ir pabučiuoti Upinio pavainikį sūnų
–muzikantą. Visa laimė, kad sugaudavo baidares, kuriose plaukdavo ir
merginų, taigi Končitos varianto buvo
išvengta“,- pasakojo Andrioniškio seniūnas Saulius Rasalas. Paklaustas, ar
pats nenukentėjo nuo agresyvaus vietinio, S.Rasalas teigė, kad yra sveikas
ir gyvas.

Stabdyk arklius, atsipūsk
Anykščiuose
Anykščių savivaldybės salėje
vykusioje seniūnų sueigoje buvo
aptarti einamieji reikalai. Vienas
iš jų – gražiausių seniūnijų sodybų
rinkimai. „A gal padarom pertrauką
šiemet“,- iškėlė idėją seniūnai. „Nu,
nu, nu“.- užvertęs galvą kaip sėdėda-
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mas vežime prabilo Anykščių rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Patumsis. Taigi, aiškiai davė suprasti,
kad šūkis „Stabdyk arklius, atsipūsk
Anykščiuose“ galioja tik turistams, o
valdininkams teks dirbti toliau.

Šokiai II. Ukmergėje vykusiose sportinių šokių kvalifikacinėse varžybose U.Spiečius ir
Ž.Ovsiukaitė jaunių I E6 grupėje iškovojo ketvirtą vietą,
D.Bugailiškis ir E.Kručaitė jaunių I E4 grupėje finale buvo šešti,
o L.Zumbrickas ir P.Beinorytė
užėmė dešimtą vietą.
Futbolas. Rajono mokinių (gimusių 1998 – 2000 m.) futbolo
turnyro “Golas” nugalėtojais tapo
A.Baranausko pagrindinės mokyklos futbolininkai, antrąją vietą užėmė J.Biliūno gimnazijos
komanda, trečiąją - A.Vienuolio
progimnazijos komanda. 2001 m.
gimimo ir jaunesnių futbolininkų
varžybas laimėjo Troškūnų mokyklos komanda. Antrąją vietą
užėmė A.Baranausko pagrindinės
mokyklos, trečiąją – A.Vienuolio
progimnazijos futbolininkai.
Krosas I. Mažiausių pradinukų
– pirmokų ir antrokų - pavasa-

rio kroso estafečių varžybas laimėjo A.Baranausko pagrindinės
mokyklos komandos mergaitės
( S.Asmantaitė, S.Dverenskaitė,
Ž.Žygaitė ir L.Džiugaitė) bei berniukai (R.Pajuodis, T.Bartašius,
M.Aviža ir N.Vinikas). Ir tarp berniukų, ir tarp mergaičių antrąsias
vietas užėmė Troškūnų vidurinės
mokyklos komandos. Absoliučiai
greičiausiai bėgo S.Asmantaitė
ir N.Vinikas. Vyresniųjų pradinukių (3-4 kl) varžybas laimėjo
troškūnietės ( L. Budrevičiūtė,
A. Mogylaitė, V. Sabolevskytė ir I. Gudonytė) aplenkusios
A.Baranausko pagrindinės mokyklos bei Viešintų pagrindinės
mokyklos bėgikes. Berniukų
krosą laimėjo A. Baranausko pagrindinės mokyklos bėgikai (N.
Raugalė, K. Žutautas, G. Mackevičius ir D. Bugailiškis). Antrąją
vietą užėmė Troškūnų, trečiąją –
Viešintų komandos. I. Gudonytė
ir D. Bugailiškis bėgo absoliučiai
greičiausiai.
Krosas II. Vyresnių klasių
mokiniai varžėsi individualiose
kroso varžybose. Nugalėtojai ir
prizininkai - 2000 m. gimimo ir
jaunesnės mergaitės: 1. R. Raišelytė (Troškūnų vidurinė mokykla), 2.R. Pakšytė, 3. L. Milevičiūtė (abi – iš A. Vienuolio
progimnazijos); 2000 m. gimimo
ir jaunesni berniukai: 1. K. Katinas (A. Baranausko pagrindinė
mokykla), 2. K. Ramoška, 3. E.
Šlaitas (abu iš A.Vienuolio progimnazijos); 1998-1999 m. gimimo mergaitės: 1.I.Tamkevičiūtė
(A.Baranausko pagrindinė mokykla), 2.A.Damauskaitė (Kurklių pagrindinė mokykla), 3.
M.Pakalnytė (Troškūnų vidurinė); 1998 - 1999 m. gimimo
berniukai: 1. Ą. Bajoravičius
(A. Vienuolio progimnazija), 2.
L.Miškinis (J.Biliūno gimnazija),
3. D.Jakeliūnas (A.Baranausko
pagrindinė mokykla); 1997 m.
gimimo ir vyresnės merginos: 1.
N. Dilytė, 2. R. Banytė, 3.K. Urbonaitė (visos iš J.Biliūno gimnanijos); 1997 m. gimimo ir vyresni
vaikinai: 1. J. Drūsys, 2. G. Krivickas, 3. D. Miškeliūnas (visi iš
J.Biliūno gimnazijos).

„Tele2“ kviečia naršyti neskaičiuojant

Daugelis yra įpratę internetu naudotis asmeniniame kompiuteryje
arba mobiliajame telefone. Tačiau kompiuteris ne visuomet yra po
ranka, o mobiliojo telefono ekranas kartais būna tiesiog per mažas.
Keliaujantiems ir dažnai internete naršantiems vartotojams
„Tele2“ pateikė naudingą pasiūlymą. Dabar įsigiję „Samsung“
planšetinį kompiuterį tiek nauji, tiek esami operatoriaus klientai
už jį kartu su 3 GB duomenų per mėnesį mokės vos 49 litus per
mėnesį.
Patogus pasiūlymas naršymui
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Naujas
„Tele2“
pasiūlymas
„Bravo“ skirtas vartotojams, kuriems dažnai reikia dirbti internetu – bendrauti elektroniniu paštu,
skaityti dokumentus, ieškoti informacijos, arba tiesiog norisi laisvai
naudotis internetu – klausytis muzikos, žiūrėti video ar dalintis patyrimais socialiniuose tinkluose.
„Planšetė yra gera alternatyva,
kai įprastas kompiuteris yra per
didelis ar per sunkus nešiotis, o
telefono ekranas – per mažas,
kad būtų patogu. Žinodami, kiek
paprastai žmonės išnaudoja mobiliojo interneto, pasiūlėme tokį
paketą, kad vartotojams nereiktų rūpintis, ar duomenų atsarga nepasibaigs“, – sakė Tomas
Burovas, „Tele2“ marketingo vadovas.
Dabar bet kuriame „Tele2“ salo-

ne įsigijus „Samsung Galaxy Tab“
su pradine 219 litų įmoka, mėnesio mokestis už jį kartu su 3 GB
duomenų bus 49 litus per mėnesį.
Šiuo pasiūlymu, sudarę terminuotą sutartį, vartotojai galės naudotis
dvejus metus.
Planšetė – patogiam darbui
Ypač lengvas „Samsung Galaxy
Tab“ kartu su 3 GB duomenų naršymui palengvins kiekvieno darbą
ir praturtins laisvalaikį. Planšetė
sveria vos 338 gramus, tad ją bus
patogu neštis visur, kur gali prireikti
kompiuterio ir mobiliojo interneto.
„Samsung Galaxy Tab“ turi tiek
„Bluetooth“, tiek GPRS/EDGE, 3G
bei WiFi prisijungimus. Prireikus
persiųsti informaciją klientams,
partneriams ar pasidalinti nuotraukomis su draugais, bus galima
naudotis tiek WiFi, tiek mobiliuoju

„Tele2“ 3G ryšiu.
Pasinaudoti „Tele2“ internetu bus
galima praktiškai visur Lietuvoje.
Ryšių reguliavimo tarnybos balandžio duomenimis, „Tele2“ 3G ryšio tinklas apima 90,9 proc. (-105
dBm) Lietuvos teritorijos ir yra antras didžiausias.
10 colių lietimui jautrus ekranas
tiks skaityti ar koreguoti tekstus,
žiūrėti vaizdo medžiagą. Be to,
priklausomai nuo poreikių, galima
rinktis planšetę su 16 GB arba 32
GB atmintimi, tad nebuss rūpesčių

norint išsaugoti daugiau duomenų
planšetėje. Net filmų įsirašyt ir žiūrėt prie ežero.
„Samsung Galaxy Tab“ taip pat
turi integruotą 5 megapikselių kamerą su filmavimo galimybe, atkuria vaizdą ir garsą. Tai planšetę
leis naudoti ir kaip fotoaparatą ar
filmavimo kamerą.
Plačiau apie šį bei kitus „Tele2“
pasiūlymus ir jų galiojimą galima
sužinoti artimiausiame bendrovės
salone arba trumpuoju numeriu
117.

