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BŪSIMIEMS DAILININ-
KAMS. Gal nori nupiešti savo 
ar draugo portretą? Arba sužinoti 
kiek spalvų gali pamatyti žmogaus 
akis? Ar kaip pasipuošia Dovydas 
per šventes? Ateik į Anykščių 
kūrybos ir dailės mokyklą, tavęs 
laukia mokytojai, pasiruošę vesti į 
meno pasaulį. Išsamesnė informa-
cija  - www.AKDM.lt

Pagerbs. Rugsėjo 9 d. Svėda-
suose vyks renginys, skirtas „Žal-
girio“ būrio vadui Povilui Baronui 
Briedžiui ir visiems Aukštaitijos 
partizanams atminti. 8 val. 30 
min. - partizanų pagerbimo valan-
da Sliepšiškio kaimo kapinėse, 9 
val. - paminklo Algimanto apy-
gardos partizanui Broniui Bražiū-
nui - Vaidilai ir ryšininkei Sofijai 
Baronaitei - Maslauskienei pa-
šventinimas Vikonių kaimo kapi-
nėse. 10 val – Šv. Mišios Svėdasų 
bažnyčioje. 

Pirkinys. Anykščių rajono savi-
valdybė už 9 456 Eur įsigijo lauko 
informacinį terminalą. Šis įrengi-
nys bus pastatytas Anykščiuose, 
A.Baranausko aikštėje. Lauko 
informacinį įrenginį iki rugsėjo 
30 dienos pristatys ir sumontuos 
Anykščių rajono savivaldybės 
viešąjį pirkimą laimėjusi UAB 
„Infokioskas“. Lauko informa-
cinis terminalas bus su liečiamu 
ekranu. Jame numatyta skelbti tu-
ristams aktualią informaciją.

Renovacija. Nė viena savival-
dybė, taip pat ir Anykščių, kol kas 
nepateikė paraiškos pasinaudoti 
savivaldybių viešųjų pastatų re-
novacijos fondo, kurio vertė sie-
kia 37 mln. eurų, lėšomis. Savi-
valdybių pastatų fondui skirta 17 
mln. eurų iš Europos regioninės 
plėtros fondo, dar 20 mln. eurų 
prie fondo, kaip finansinis tarpi-
ninkas, prisideda Šiaulių bankas. 
Savivaldybėms bus teikiamos 
lengvatinės paskolos iki 20 metų 
terminui. Lengvatinė paskola sa-
vivaldybėms arba jų paskirtiems 
subjektams teikiama iki 100 proc. 
projekto vertės, energijos taupymo 
paslaugų teikimo įmonėms teikia-
ma iki 80 proc. projekto vertės.

ATVYK IR SUSIPA�INK SU �KIO GYV�NAIS!
www.anukis.lt

https://www.facebook.com/kaimodziaugsmai
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Vėl suskambo mokyklinis skambutis...
Rugsėjo 3-ąją naujus mokslo 

metus Anykščių rajono moky-
klose pradėjo 2 084 mokslei-
viai, iš jų 145 pirmokai bei 177 
abiturientai. Tai 89 mokiniais 
mažiau nei pernai.

Galima pasidžiaugti, kad nė 
viena Anykščių rajono mokykla 
šiais metais nebuvo uždaryta, o 
ugdymo įstaigų kolektyvus pa-
pildė per 10 naujų mokytojų. 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokiniai tradiciškai mokslo metus pradėjo pamoka Laimės ži-
burio papėdėje.

Alfredo MOTIEJŪNO nuotr.
8 psl.

Internete informacijos apie 
S.Steniulienę nėra gausu. Tačiau 
atradome Panevėžio laikraščio 
„Sekundė“ tekstą, kuriame rašo-
ma, jog S.Steniulienė iš Visuo-
menės sveikatos biuro išėjo dėl 
įstaigoje tvyrojusios įtampos. 

„Panevėžio visuomenės svei-
katos biure jau kurį laiką tvy-
rojusi įtampa sprogo – nuo pat 
biuro įkūrimo pradžios vadove 
dirbusi Sonata Steniulienė pa-
teikė prašymą atleisti ją iš uži-
mamų pareigų. Moters teigimu, 
tokį žingsnį lėmė didžiulis darbo 
krūvis ir atsakomybė, tačiau le-
miamą tašką padėjo nesibaigian-
tys dviejų darbuotojų skundai 
įvairioms institucijoms. Tiesa, 
Panevėžio miesto savivaldybės 

Paskirs naują Anykščių PSPC vadovę Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba Anykščių pirminės sveikatos priežiū-
ros centro (PSPC) direktore paskirs Sonatą Steniulienę. Įstaigai 
vadovauti ji pradės rugsėjo 7-ąją. 

Anksčiau Panevėžio visuomenės sveikatos biuro vadove dir-
busi S.Steniulienė laimėjo vasarą vykusį Anykščių PSPC vadovo 
konkursą, tačiau kol vyko STT patikrinimas jos pavardė nebuvo 
skelbiama. 

Sonata Steniulienė - naujoji Anykščių PSPC vadovė. 
“Sekundės” nuotr.

auditoriai ir Valstybinės darbo 
inspekcijos Panevėžio skyriaus 
inspektoriai jokių šiurkščių 
darbo pažeidimų nenustatė, ta-
čiau nuolatiniai patikrinimai ir 
darbas po didinamuoju stiklu į 
biuro veiklą įnešė streso“ - rašė 
„Sekundė” („Sveikatos biure 
verdančios aistros pasiekė ato-
mazgą“).

Iki šiol Anykščių PSPC laiki-
nąja vadove dirbo Dalė Buterle-
vičienė.

Prieš tai 21 – erius metus 
Anykščių PSPC vadovavo di-
rektorė Zita Neniškienė, kuri 
pasibaigus kadencijai konkurse 
nebedalyvavo. Ji šioje gydymo 
įstaigoje liko dirbti šeimos gy-
dytoja.

Ištekėjo 
jauniausia 
Anykščių rajono 
Tarybos narė

2 psl.

Šansų įsiūlyti 
medų nėra

Albertas ŽARSKUS, Anykš-
čių bitininkų draugijos pirmi-
ninkas: ...„Manau, kad šansų 
kinams įsiūlyti kad ir geros ko-
kybės medų, ko gero, nėra.“ 

3 psl.

Į neblaivaus 
seniūno poelgį 
meras pažvelgė
atlaidžiai

3 psl.
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Temidės svarstyklės

Ištekėjo jauniausia Anykščių rajono 
Tarybos narė

Vestuvių ceremonija 16 valandą 
vyko Anykščių šv.Mato bažnyčio-
je. Jaunuosius sutuokė klebonas 
Petras Baniulis. Į bažnyčią susirin-
ko nemažai žmonių, kurie užpildė 
pusę šventovės.

Po sutuoktuvių jaunieji ir sve-
čiai šampano taures kėlė bažnyčios 
šventoriuje.

G.Griauzdaitės vyras P.Patumsis 
yra kilęs iš politiko šeimos. Jo tė-
vas Valentinas Patumsis yra dirbęs 
Anykščių rajono mero Sauliaus 
Nefo pavaduotoju, vėliau buvo 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus Vi-
liaus Juodelio pavaduotoju.

Pora plėtoja bendrą verslą 

Robertas AlEkSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Praėjusį penktadienį, rugpjūčio 31 dieną, aukso žiedus sumainė 
27-erių Anykščių rajono Tarybos narė, konservatorė, bistro baro 
„Pirmas daigas“ vadovė Gabrielė Griauzdaitė ir 34-erių ūkinin-
kas Povilas Patumsis.

Anykščiuose, bistro bare „Pirmas 
daigas“. P.Patumsis ekologiškai 
augina  salotas, paprikas, ridikė-
lius, bazilikus, žirnius, pomidorus, 
o G.Griauzdaitė pluša bistro bare.

Po vestuvių G.Griauzdaitė su 
P.Patumsiu laiką leidžia Maroke.

Priminsime, kad rugsėjo 24 die-
ną vestuves atšventė ir Anykščių 
rajono mero Kęstučio Tubio pata-
rėjas, „valstietis“, 29-erių  Domi-
nykas Tutkus. Jis vedė savo išrink-
tąją Viltę.

Panašu, kad Anykščių rajono 
politikų tarpe – tai nepaskutinės 
vestuvės. Apie jas jau galvoja ir 
30- metis liberalas Mindaugas Sar-
gūnas.

Anykščių rajono Tarybos narė Gabrielė Griauzdaitė pasirinko 
savo vyro Povilo Patumsio pavardę ir oficialiai tapo Patumsiene.

Autoriaus nuotr.

„Mažiau alkoholio – tai dau-
giau sveikatos, kūrybos, kultūros, 
visuomenės pažangos. Mažiau 
alkoholio – mažiau nusikaltimų, 
smurto, pamestų vaikų, savižudy-
bių, žmonių degradacijos, skurdo. 

„Anykšta“ kviečia diskutuoti
Nuo šių metų sausio 1 d. Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos iniciatyva pasikeitė pre-

kybos alkoholiu tvarka – sutrumpintas svaigiųjų gėrimų pardavimo laikas, pardavimo amžiaus 
cenzas padidintas iki 20 metų (buvo 18 metų), taip pat buvo uždrausta ir alkoholio reklama.

Tokia elementari tiesa, kurią su-
prasdamos civilizuotos valstybės 
stengiasi mažinti alkoholio vartoji-
mą“- tokius pagrindinius reformos 
tikslus išdėstė ministras.

„Anykšta“ savo skaitytojus ir 

internautus kviečia diskutuoti apie 
taip vadinamą „Verygos reformą“. 
Rašykite mums savo nuomonę 
apie tai, ar pakankamai kardina-
liais draudimais galima sustabdyti 
(ar bent pristabdyti) suvartojamo 

alkoholio kiekį, ar dėl draudimų 
pasikeis alkoholio vartojimo kul-
tūra, ar 18-os sulaukęs jaunimas 
lauks dvejus metus, kad paragautų 
uždrausto vaisiaus..?

Pasakokite savo, savo artimų-
jų, draugų, kaimynų sėkmingas, 
o gal kaip tik nesėkmingas isto-
rijas. Kviečiame savo nuomonę 
išdėstyti plačiau (iki vieno A4 
formato kompiuterlapio). Savo 
istorijas siųskite asmenine žinute 
į anyksta.lt „Facebook“ puslapį. 
Įdomiausius pasakojimus skelbsi-
me „Anykštos“ laikraštyje, o taip 
pat ir „Facebook“ paskyroje. Ano-
nimiškumą garantuojame, tačiau 
redakciją turėtų žinoti autoriaus 
vardą bei pavardę.

Nuomones siųskite iki spalio 31 
d. Tris išsamiausiai nuomonę iš-
dėsčiusius asmenis apdovanosime 
mėnesine „Anykštos“ laikraščio 
prenumerata. 

-ANYkŠTA

Šiltnamiuose bręsta braškės

1 ha šiltnamių Juškos braškėms 
paskyrė pernai rudenį. Tie patys 
augalai subrandina du derlius 
- tad pernykštės braškės uogas 
užaugino ir šį pavasarį. O vasa-
rą buvo pasodinti nauji daigai. 
Pasak V.Juškos, rudeninis, t.y. 
pirmasis derlius paprastai būna 
dvigubai mažesnis nei antrasis, 
pavasarinis.

Didžioji Juškų šiltnamių da-
lis - 9 ha skirti pomidorams ir 
agurkams. Rugpjūtis daržovių, 
ypač pomidorų, realizacijai ne-
palankus mėnuo. Juk daug kas 
turi savo šiltnamius ar daržus. 

Rugsėjo viduryje parduotuvėse turėtų pasirodyti šviežios lietu-
viškos braškės. Anykščių ūkininkų brolių Valdo ir Audriaus Juš-
kų šiltnamiuose uogas vėl brandina braškės. 

V.Juška kalbėjo, kad šiemet 
Vakarų Europoje buvo pomido-
rų perteklius, kuris keliavo ir į 
rytus. „Maximose“ pomidorai 
kainavo 29 centus už kilogra-
mą“ - apie kainų lygį kalbėjo 
ūkininkas. Pasak jo, rugpjūčio 
pabaigoje pomidorų poreikis 
Lietuvos rinkoje auga, o agurkų 
pardavimai ir nebuvo taip tragiš-
kai kritę. „Trumpavaisių agurkų 
į Lietuva praktiškai nėra įveža-
ma, nes Vakaruose jų nepripažįs-
ta, niekas jų neaugina“ - aiškino 
V.Juška.

-ANYkŠTABraškės užima dešimtadalį šiltnamių ploto.

Vagystė. Rugpjūčio 31 die-
ną apie 18.00 val. vyras (g. 1972 
metais), gyvenantis  Panevė-
žio mieste, atvykęs į Troškūnų 
seniūnijos  Mileikiškių kaimą, 

Troškūnų g., priklausančią so-
dybą rado išplėštas garažo ir 
lauko virtuvės duris, pasigedo 
metalinių daiktų, t.y. dviejų ar-
klinių plūgų, metalinių krosnies 
durelių ir pusiau perpjautos 200 
l statinės. Padaryta 78 eurų tur-

tinė žala. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Sužalojimas. Rugpjūčio 31 
dieną apie 20.00 val. Kavarsko 
seniūnijos Bebrūnų kaime vyras 
(nustatytas 2,09 prom. girtumas) 

(g. 1973 metais) su peiliu suža-
lojo savo sugyventinei (nustaty-
tas 1,94 prom. girtumas) dešinę 
ranką, po to naudojo fizinį smur-
tą. Vyras nebuvo sulaikytas, nes 
pasišalino. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Nenustatė. Vilniaus apylinkės 
prokuratūra nutraukė ikiteismi-
nį tyrimą dėl galimo seksualinio 
priekabiavimo Vilniaus dailės 
akademijoje (VDA). Kaip pir-
madienį pranešė prokuratūra, 
toks sprendimas nenustačius, kad 
buvo seksualiai priekabiaujama, 
tačiau konstatuota, kad kai ku-
rių aukštosios mokyklos buvusių 
dėstytojų elgesys buvo neetiškas 
ir nesuderinamas su dėstytojo 
pareigomis. Atliekant ikiteisminį 
tyrimą apklausta daugiau kaip 20 
liudytojų, trys asmenys apklausti 
liudytojais apie savo pačių galbūt 
padarytą nusikalstamą veiką.

Kandidatai. Akademinės eti-
kos ir procedūrų kontrolieriaus 
kandidatūros atrankos komisija 
pateikė Lietuvos mokslo tarybai 
svarstyti du kandidatus – Utenos 
kolegijos Verslo ir technologijų 
fakulteto profesorių Gintautą Bu-
žinską bei Kauno technologijos 
universiteto Filosofijos ir kultū-
rologijos katedros docentą Nerijų 
Čepulį.

Sprendimas. Diplomatas, bu-
vęs užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas žada trečiadienį 
paskelbti sprendimą, ar dalyvaus 
kitų metų prezidento rinkimuose. 
Savo poziciją jis pristatys tre-
čiadienio vidurdienį prie Kauno 
pilies. 53 metų V. Ušackas 2008 
– 2010 metais buvo užsienio rei-
kalų ministras, yra dirbęs amba-
sadoriumi JAV, Didžiojoje Brita-
nijoje, Afganistane ir Rusijoje. Šį 
mėnesį sprendimą dėl prezidento 
rinkimų žada paskelbti ir ekono-
mistas Gitanas Nausėda.

Dirbs. Premjeras Saulius Skver-
nelis teigia, kad šiuo metu susitel-
kęs į dabartines savo pareigas ir 
nesvarsto apie kitąmet vyksian-
čius prezidento rinkimus. Vienu iš 
galimų kandidatų įvardijamas mi-
nistras pirmininkas neatskleidžia, 
ar dalyvaus rinkimuose į aukš-
čiausią šalies politinį postą. „Ga-
liu patvirtinti, kad tikrai ketinu ir 
galvoju dar dirbti šitose pareigose, 
kuriose esu (...) Aš nedalyvauju 
rinkiminėje kampanijoje, ir tikrai 
bandymas dabar mane velti (...) 
Manau, tai iš esmės trukdytų Vy-
riausybės darbui, dėl to aš katego-
riškai tą atmetu ir nuosekliai dar-
buojuosi kaip Lietuvos ministras 
pirmininkas ir ateityje tą darysiu“, 
– sakė S. Skvernelis. 

Tinklas. Lietuvių kalbos ins-
titutas tikisi užbaigti lietuvių ir 
užsienio kalbų žodynų, tautosa-
kos, tarmių, vietovardžių bei kitų 
rinkinių skaitmenizavimą – per 
artimiausius dvejus metus didžio-
ji dalis šių išteklių bus sujungti į 
didžiulį bendrą tinklą. Dar 2015-
aisiais pradėtas procesas turėtų 
būti baigtas per artimiausius dve-
jus metus: jau suskaitmeninita 
dešimt dvikalbių ir šeši vienkal-
biai žodynai (dabartinės lietuvių 
kalbos, sinonimų, antonimų ir 
kiti), istorinių vietovardžių, pa-
vardžių, vietovardžių duomenų 
bazės, tarmių archyvas. Jie jau 
pasiekiami adresu lkiis.lki.lt. Iki 
2020-ųjų čia turėtų atsirasti dar 
trys – didysis Lietuvių kalbos žo-
dynas, Bendrinės lietuvių kalbos 
žodynas su antraštynu ir Lietuvių 
kalbos naujažodžių duomenynas. 
Visuose juose bus galima naudotis 
patobulinta paieška. 
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Kinijos rinkai esame per maži
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, rodos, labai rimtai nusiteikęs su Kinijos Pengžou miestu užmegzti ekonominius bendradar-

biavimo ryšius. Grįžęs iš šios šalies, tokio bendradarbiavimo naudą neseniai jis bandė įrodyti Anykščių rajono ūkininkams, tikino, 
kad kinus domina žemės ūkio produkcija. „Kiek galit“,-  paklaustas apie produkcijos kiekius, iš kinų atsakymą gavo K.Tubis. Ūkinin-
kai kvietimą bendradarbiauti su kinais sutiko gan skeptiškai, nors kalbėta, kad jiems būtų galima pabandyti nuvežti koncentruotų 
sulčių, medaus ar kanapių produktų.

„Anykšta“ klausė pašnekovų, kokias jie mato Anykščių bendradarbiavimo su kinais galimybes.

Ką bendro 
galėčiau turėti 
su kinais?

Algis BUKAUSKAS, Viešintų 
seniūnijos ūkininkas:

- Kvietė mane labai smarkiai į 
susitikimą aptarti bendradarbiavi-
mo galimybių su Kinija. Neradau 
tam susitikimui laiko, o kita vertus 
ką aš, užsiimantis mėsos gaminių 
gamyba, galėčiau turėti bendro su 
Kinija? Nebent dovanėles kokias 
nors siųsti... Nepatenkinu vietinės 
rinkos, ką aš tada galiu kalbėti 

apie Kinijos rinką? Su žmona daug 
diskutavome šia tema. Jeigu daro-
me mėsos gaminius Kinijos rin-
kai, tada gaminame jų labai daug 
ir pasidarome tokie, kaip visi kiti 
gamintojai Lietuvoje. Mes į mėsos 
gaminius nededame jokių skonio 
stipriklių ir kitokių priedų,  tačiau, 
jei orientuotumėmės į didesnius 
pajėgumus, tokių dalykų nebeiš-
vengtume. Mes per maži, geriau 
darykime tai, ką darome ir džiau-
kimės, kad mūsų produkciją perka 
vietiniai žmonės.

Čia yra loterija
Rimantas SABALIAUSKAS, 

kaimo turizmo sodybos „Tarp 
liepų“ savininkas:

- Sunku pasakyti, ar kinams 
būtų įdomus lietuviškas kaimas. 
Tokios praktikos niekur Lietuvoje 
dar neturime. Iš Kinijos svečių dar 
neturėjome. Už savo lėšas važiuoti 
megzti bendradarbiavimo ryšių su 
kinais būtų rizikinga. Važiavome 
už savo lėšas į Maskvą, bandėme 
Anykščių rajoną reklamuoti susi-

kooperavę turizmo paslaugų tei-
kėjai. Ir mums tai neatsipirko, nes 
pasikeitė geopolitinė situacija. Čia 
yra loterija. Nežinau, ar tą loteriją 
apsimoka lošti.

Šansų įsiūlyti 
medų nėra

Albertas ŽARSKUS, Anykš-
čių bitininkų draugijos pirmi-
ninkas:

- Meras į susitikimą aptarti rajo-
no ūkininkų bendradarbiavimą su 

kinais nepakvietė. Galiu pasakyti, 
kad kinai prastos kokybės medų 
veža į Baltijos valstybes. Jis yra 
su antibiotikais ir visokiu „velniu“. 
Mūsiškiai tokį medų į Lietuvą įsi-
leidžia, nors, pavyzdžiui, vokiečiai 
atlieka kinų pagaminto medaus ty-
rimus ir į savo rinką neįsileidžia.

Manau, kad šansų kinams įsiūly-
ti kad ir geros kokybės medų, ko 
gero, nėra. Žinoma, pasiūlyti gali-
ma. Tačiau, jei kalbant apie medaus 
kiekį, Kinijos rinkai būtų galima 
medų bandyti siūlyti tik susivieni-
jus visos Lietuvos bitininkams.

-ANYkŠTA

„Šiaip, aišku, jei valstybės tarnau-
tojas neblaivus vairuoja transporto 
priemonę, tai nėra gerai, jis žemi-
na valstybės tarnautojo orumą. Bet 
kiek aš žinau, ten buvo nustatytas 
nedidelis girtumas, pasekmių nėra 
– nebuvo autoįvykio, nenukentėjo 
aplinkiniai žmonės. Sprendimą pri-
ima administracijos direktorius, bet 
mes tarsimės visi komandoje, kokia 
turėtų būti adekvati drausminė nuo-
bauda“, - „Anykštai“ sakė K.Tubis.

Utenos apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato Kelių policijos 
skyriaus viršininkas Antanas Skre-
biškis „Anykštai“ sakė, kad „jokia-
me girtumo laipsnyje būdamas vai-
ruotojas negali vairuoti transporto 
priemonių“.

„Ilgametė praktika rodo, kad 
kiekvieną žmogų alkoholis veikia 
skirtingai. Vieniems pakanka išgerti 
labai nedaug (lengvas girtumas) ir 
jis jau tampa neorientuotas, neval-

Į neblaivaus seniūno poelgį meras pažvelgė
atlaidžiai Robertas AlEkSIEJŪNAS

robertas.a@anyksta.lt

Už automobilio vairo neblaivus policijai įkliuvęs Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajars-
kas greičiausiai atsipirks drausmine nuobauda. Tai leido suprasti asmeninę poziciją dėl E.Pajarsko 
nusižengimo išsakęs Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis mano, kad griežtai girto už vairo sėdusio Anykščių seniūni-
jos seniūno Eugenijaus Pajarsko bausti nereikėtų, nes „nustatytas nedidelis girtumas, pasekmių 
nėra”.

domas, agresyvus, labai pasitikin-
tis savimi, ieškantis nuotykių. Kiti 
būdami ir vidutinio girtumo išlieka 
sąmoningi, atsakingi, ramūs ir t. t. 
Kaip visi žinome, paskutiniu metu 
didžioji sustabdytų ar padariusių 
eismo įvykius neblaivių vairuotojų 
buvo vidutinio ar sunkaus girtumo 
laipsnio. Lengvame girtumo laipsny-
je vairavusių ar eismo įvykius pada-
riusių vairuotojų yra mažuma. Tokie 
vairuotojai dažniausiai būna sustab-
domi darant blaivumo patikrinimus 
anksti ryte, tai reiškia, kad iš vaka-
ro buvo padauginta alkoholio ir per 
anksti sėsta vairuoti transporto prie-
monę”, - komentavo A.Skrebiškis. 

Perfrazuodamas Anykščių rajono 
mero K.Tubio išsakytus žodžius, 
„kad štai toks vairuotojas nesukė-
lė autoįvykio, dėl jo nenukentėjo 
žmonės, todėl esą į lengvą girtumą 
už vairo galima žvelgti atlaidžiau“, 
A.Skrebiškis sakė, jog niekaip nega-

lintis jiems pritarti.
„Aš tikrai nepritariu, nes pradė-

jęs ir pamėginęs vairuoti lengvai 
apsvaigęs, žmogus įgauna lyg ir pa-
sitikėjimo savimi, kad jis būdamas 

ir neblaivus gali tikėtis švelnesnės 
nuobaudos, kartu tai yra lyg ir pa-
teisinimas, kad jis esąs tik lengvai 
apgirtęs, tačiau žiūrint į perspekty-
vą, taip jis pradės vairuoti ir būda-
mas sunkiame girtumo laipsnyje. Ta 
nuostata, kad į truputį išgėrusį bus 
žiūrima atlaidžiau, mano manymu, 
yra netinkama. Visų siekis yra, kad 
keliuose nevairuotų neblaivūs vai-
ruotojai, nesvarbu, koks jų girtumo 
laipsnis”, - aiškino Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
Kelių policijos skyriaus viršininkas 
A. Skrebiškis.

Priminsime, kad liepos 28 die-
ną, šeštadienį, policijos pareigū-
nai sustabdė neblaivų automobiliu 
važiavusį Anykščių seniūnijos se-
niūną E. Pajarską. E.Pajarskui nu-
statytas lengvas girtumo laipsnis 
– į alkotesterį jis pripūtė 0,7 prom. 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos komisija jau įvertino 
E.Pajarsko tarnybinį nusižengimą. 
Jos išvados bus paviešintos, kai 
E.Pajarskas grįš iš atostogų rugsėjo 
pradžioje.

Anykštės :„Man trūksta žodžių... Tai pagal merą, jeigu važiuoji 
girtas, neužmuši žmogaus ir nepadarai avarijos, tai čia nieko blogo 
nėra.... Gėda. Artėja rinkimai, tai dabar Pajarskas ir jo visa gimi-
nė turės atidirbti kaip priklauso merui... Per tarybos posėdį meras 
sakė, kad visus darbus tikrina ir nuobaudas rašo prevenciškai, kad 
kitas bijotų nusiženginėti. Taip kaip čia suprasti ?“

Svarstyklės: „Gal ponas meras nemato prasižengimą dėl to kad 
nieko nepavogė, o gėrė pareigūnas ne iš biudžeto lėšų“.

Inas: „Reikia atsakomybėn patraukti tuos, kurie išdrįso seniūną 
stabdyti kelyje ir tikrinti blaivumą“.

balsai internete (anyksta.lt):

Skiepai. Nuo rugsėjo dviejų 
mėnesių vaikai pradedami nemo-
kamai skiepyti nuo rotavirusinės 
infekcijos, pranešė Valstybinė 
ligonių kasa (VLK). Įtraukus šią 
vakciną į vaikų profilaktinių skie-
pijimų kalendorių, VLK nupirko 
175 tūkst. šios vakcinos dozių. 
„Dėl skiepų tėveliams su minėto 
amžiaus vaikučiais reikėtų kreip-
tis į savo šeimos gydytoją. Pil-
ną nuo rotavirusinės infekcijos 
skiepijimo schemą sudaro trys 
vakcinos dozės. Pirmąją vakcinos 
dozę gaus dviejų mėnesių kūdi-
kiai, antrąją – keturių mėnesių, o 
trečiąją – šešių mėnesių. Vakci-
na ypatinga tuo, kad vaikučiams 
nereikės bijoti jokio adatos dūrio 
– ji vartojama per burną“, – sakė 
VLK Sveikatos priežiūros įstaigų 
aprūpinimo skyriaus vedėja Lina 
Reinartienė.

Lėšos. Teisingumo ministerija 
siekė, kad kaliniams gydyti nuo 
žmogaus imunodeficito viruso 
(ŽIV) bei laisvės atėmimo vietų 
infrastruktūrai gerinti būtų nu-
kreipti 3 mln. eurų, kurių, kaip 
manoma, šiemet nebus spėta pa-
naudoti Šiaulių tardymo izoliato-
riaus iškėlimo projektui. Tačiau 
Vyriausybė praėjusią savaitę to-
kiai iniciatyvai nepritarė. Teisin-
gumo ministras Elvinas Jankevi-
čius teigia, kad pinigų ieškoma 
toliau. „Per savaitę premjeras 
įpareigojo mane ir finansų minis-
trą rasti sprendimą. Mes jau preli-
minariai apsitarėme, manau, kad 
rasime“, – sakė E. Jankevičius. 
Anot jo, būtiniausiems porei-
kiams užtektų ir gerokai mažiau 
nei 3 mln. eurų.

Misija. Dubajaus valdytojas šei-
chas Mohammedas bin Rashidas 
al Maktoumas paskelbė pavardes 
pirmųjų dviejų Jungtinių Arabų 
Emyratų astronautų, vyksiančių į 
Tarptautinę kosminę stotį (TKS). 
Du pirmieji šios Persijos įlankos 
valstybės astronautai, ruošiami 
misijai į TKS, yra Hanzza al Man-
souri ir Sultanas al Nayadis. Ši mi-
sija turėtų prasidėti kitais metais. 
JAE turi dar naują, bet ambicingą 
kosminę programą. Valstybė tikisi 
šį spalį paleisti savo pirmą vietos 
gamybos palydovą „KhalifaSat“ iš 
Japonijos, o 2020 metais – zondą į 
Marsą. JAE paskelbė iki 2117 metų 
norintys Marse pastatyti pirmąjį 
miestą, kuriame galėtų gyventi 600 
tūkst. žmonių.

Bausmė. Malaizijoje dvi mote-
rys pirmadienį buvo viešai išper-
tos lazdomis už homoseksualius 
santykius, pažeidžiančius griežtą 
islamo teisę. Tuo metu pasipik-
tinę aktyvistai pasmerkė šią „ne-
žmonišką ir žeminančią“ bausmę. 
Baltai apsirengusios ir musulmo-
niškomis skaromis apsigobusios 
moterys gavo po šešis kirčius, 
pasodintos ant taburečių šariato 
teisme. Viena jų vykdant bausmę 
apsipylė ašaromis. Pasak aktyvis-
tų, tai pirmasis atvejis Malaizijo-
je, kai moterys buvo nuplaktos už 
tos pačios lyties asmenų lytinius 
santykius draudžiančios šariato 
normos pažeidimą. Jų nuomone, 
tai pabrėžia blogėjančią homo-
seksualių padėtį šalyje, kurioje 
gyventojų daugumą sudaro mu-
sulmonai.

Parengta pagal BNS
 pranešimus
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savaitgalio diskusija

tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite pa-
skambinę į „Anykštą“  
(8-381)  5-82-46.  

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

J: „Paprastas anykštėnas šituo 
klausimu mažai ką gali padary-
ti, reikėtų paklausti Anykščių 
vizijos kūrėjų, jie tikrai turėtų 
atsakymą. Pvz., Birštonas, jau 
esamas kurortas, ieško investici-
jų už 100 mln. eur. pasistatyti IT 
technologijų parką, N.Akmenė 
statys gamyklą su 600 darbo 
vietų,o Anykščių vizijos kūrėjai 
svaigsta, kaip pastatyti butafori-
nę pilį. Nebus naujų darbo vietų, 
nebus jaunimo, tai ir liksim su 
butaforine pilim.“

Nebereikės naikinti: „Tuoj 
užplūs kinai, aplink vien bus 
siauraakiai - pilnos bus moky-
klos, bet įdomu bus pamatyti, 
kaip kiniečiai dirbs savivaldy-

Švietimo reforma vaikų neprigimdys
Mokyklų tuštėjimo metas tęsiasi – naujais mokslo metais į 

Anykščių rajono mokyklas, lyginant su praėjusiais, ateis beveik 
100 - tu moksleivių mažiau. 25 metus vykdomai švietimo refor-
mai galo nematyti. Nuo šios reformos pavargo ir mokytojai, ir 
mokiniai. Mokyklose tvyro įtampa, stresas, nežinia rytojumi... 

Kaip manote, kokia ateitis laukia Anykščių rajono mokyklų? 
Kiek jų, jūsų prognozėmis, rajone liks artimiausiais metais? Gal-
būt rajono valdžia teisingai elgiasi į mokyklų pastatus iškeldin-
dama seniūnijų darbuotojus, bibliotekas? O gal dar ne laikas nu-
leisti rankas – kaip manote, kas turėtų būti padaryta, kad padėtis 
mokyklose imtų keistis į gerąją pusę?

bėje? Ar norės statyti pilį? Gal ir 
norės - šalimais juk bus kinietiš-
kų patiekalų valgykla?”

Vyksta procesas: „Kinai pa-
statys pripučiamą pilį. Bus ir cu-
kraus vatos”.

Jol: „Aišku, valdžia gali laiky-
ti neuždarytas mokyklas su mo-
kytojais, bet be mokinių. Švieti-
mo reforma vaikų neprigimdys”.

Ciakas: „Vietiniai valstiečiai 
gali išgelbėti vietines mokyklas 
ir seniūnijas paversdami sveiko 
gyvenimo namais kožnu rytų 
kiekvienam gyventojui po vie-
drą, o kaip kuriems ir po du šalto 
vandens ant galvos gal tada visi 

gerai gyventume?”

Taigi: „Socializme buvo ir vai-
kų, ir mokyklų, nes tada buvo tokia 
sistema, kurioje svarbiausia buvo 
žmonės, jų materialiniai ir dva-
siniai poreikiai, kai kurie iš jų net 
per prievartą valstybės kišami, kad 
žmonės būtų žmonėmis, o ne gy-
vuliais. Prisimenu prieš trisdešimt 
metų Lazdijų raj. mokyklą, didžiau-
sia, baltų plytų, gyvenvietė nedide-
lė, bet vaikų buvo, reikėjo didelės 
mokyklos. Lietuvių mylimas kapi-
talizmas viską naikina, pradedant 
nuo moralinių, krikščioniškų ver-

tybių, baigiant žmonių naikinimu 
- dvasiniu, fiziniu. Natūralu, kad 
kaimai ir miestai tuštėja ir tuštės, 
nes kapitalizmas be socializmo ne-
tinkamas žmonėms gyventi, nebent 
į lietuvių žemę ateis kitos tautos - 
kokie nors rusakalbiai ukrainiečiai, 
kurių žemėje dar žiauresnis kapita-
lizmas nei Lietuvoje, tai bus dar ne 
blogiausias variantas, blogiausias, 
jeigu šias žemes okupuos negrai ir 
kiti juočkiai.”

Gediminas: „Sveiki visi.
1) Pradėkite nuo savęs (nusto-

kit kaltinti valdžią, eikit dirbti, 
nepavydėkit viens kitam, daugiau 
šypsokitės, nebijokite kalbėti, 
duokite idėjas)

2) Pritraukti jaunas šeimas 
(teikti lengvatas bustą įsigyjant) 
(žinoma, skatinti tik ANYKŠ-
ČIUOSE, kad už gimusį vaiką 
mokėtų pinigus, DEMOGRAFI-
JA- kai ji didės, atsigaus ir mies-
tas, esant didesniam gyventojų 
kiekiui reikės plėsti paslaugų sfe-
rą, nes poreikiai žmonių auga, to 
pasekoje atsiras darbo vietos.)

3) Verslo plėtra (pritraukti 
užsienio investuotojus būtent į 
Anykščius)

4) Nustoti pavydėti vienas ki-
tam (godumas žudo)

5) Viskas priklauso nuo mūsų 
(mūsų miestas, švietimas, kultū-
rą, tas pats darbo lygis)

6) bėgant į užsienį problemos 
neišsispręs. Būkite LIETUVIAI”.

-ANYkŠTA

Čia viskas kitaip! Nauji vėjai! 
Nebėra „starovierų“. Čia geriau 
nei Vilniuje Jonuose su gospe-
lais. Čia daug geriau. Čia yra tai, 
ko niekad nebuvo Anykščių Baž-
nyčioj. Čia krykštauja vaikai. Čia 
skamba nuostabios giesmės, pa-

liečiančios širdis. Čia gieda visa 
Bažnyčia. Čia susirenka „degan-
tys“ tikėjimu žmonės. Netgi čia 
stojamasi ir klaupiamasi kitaip. 
Pagal naujas taisykles. Čia tiek 
daug gyvybės. Ir jauku, ir saugu. 
Ir čia labai šilta. Tiek dvasiškai. 

Tiek šilta Bažnyčioj, kai nusi-
velki švarką. Čia jautrūs vikaro 
pamokslai ir išpažintys. Čia aps-
tu Dievo meilės, kuri apgaubia 
visomis savo malonėmis. Čia 
kunigas po mišių atsisveikina 

kiekvienam paspausdamas ran-
ką ir pakalbindamas. Nuostabiai 
gano savo aveles. Ar tai maža? 
Čia stebuklai Anykščių Bažny-
čioj sekmadienio vakarą.

Elizabeta

Stebuklai sekmadienio vakarą Anykščių Bažnyčioj

 Anykštėnams šis vyskupijos ju-
biliejus svarbus tuo, kad 1897−1902 
m. Seinų vyskupas buvo Antanas 
Baranauskas. Penkeri paskutinieji 
jo gyvenimo metai, praleisti Sei-
nuose, − tai kasdienės aukšto gany-
tojo pareigos, pirmasis pamokslas 
lietuvių kalba Seinų katedroje ir 

Lietuviški akcentai Seinų vyskupijos
įsteigimo 200 metų jubiliejuje

Rugsėjo 1 d. Seinuose (Lenkija) buvo iškilmingai minimas Sei-
nų vyskupijos įsteigimo 200 metų jubiliejus. Į šią šventę vyko ir 
anykštėnų delegacija – Anykščių rajono savivaldybės meras Kęs-
tutis Tubis, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memoria-
linio muziejaus direktorius Antanas Verbickas, savivaldybės bei 
muziejaus atstovai, Anykščių kultūros centro folkloro ansamblis 
„Valaukis“ (vadovė Regina Stumburienė).  

Memorialinio ženklo A. Baranauskui atminti autorius  – Marius 
Zavadskis.

pirmieji Seinų vyskupo aplinkraš-
čiai, nurodę parapijų administrato-
riams neprimesti iš anksto vienos 
kalbos, tai kasdienis rūpestis, kad 
lietuviai giedotų lietuviškas gies-
mes, kad kunigai galėtų lietuviškai 
skaityti Dievo žodį − ir iš to rūpes-
čio kilęs užsidegimas kurti bažny-

tines giesmes (čia jų parašė apie 
30) bei titaniškas darbas po 12−15 
valandų kasdien į lietuvių kalbą 
verčiant Šventąjį Raštą.

Pagerbiant šią iškilią asmeny-
bę, jungiančią du miestus ir dvi 
valstybes, prie Vyskupų rūmų 
(Pilsudskio g. 28), kur gyveno ir 
dirbo Antanas Baranauskas, buvo 
atidengtas memorialinis ženklas 
buvusiam Seinų vyskupui atmin-
ti. Metalo liejinį – atverstą knygą, 
kurioje įrašyti poemos „Anykščių 
šilelis“ fragmentai lietuvių ir len-
kų kalbomis ir informacija apie 
A. Baranausko gyvenimą Seinuo-
se, sukūrė vilnietis skulptorius 
Marius Zavadskis. Šis ženklas, 
kurio atsiradimo iniciatorius yra 
Lietuvos Respublikos konsulatas 
Seinuose, − Anykščių rajono savi-
valdybės dovana Seinams ir visai 
Seinų krašto lietuvių bendruome-
nei. Simboliška ir prasminga, kad 
jį atidengiant, prie Vyskupų rūmų 
skambėjo paties A. Baranausko 
sukurtos „svietiškos“ giesmės, 
atliekamos ansamblio „Valaukis“ 
giesmininkių, atminimo ženklą 
šventino Elko vyskupas Jerzy Ma-
zur.

Šio paminklo atidengimas − 
svarbus lietuviškas Seinų vysku-
pijos 200 metų jubiliejaus iškilmių 
akcentas. Lietuviškų realijų būta 
visuose jubiliejaus renginiuose: 
mokslinėje konferencijoje Vys-
kupų rūmuose pranešimą „Seinų 
kunigų seminarijos auklėtiniai – 

Lietuvos nepriklausomybės kūrė-
jai“ skaitė Lietuvos mokslininkas 
dr. Algimantas Katilius, šv. Mišias 
Seinų Mergelės Marijos Apsilan-
kymo bazilikoje, kurios kriptoje 
amžinam poilsiui 1902 m. atgulė 
Antanas Baranauskas, kartu su 
Elko vyskupu Jerzy Mazur auko-
jo Vilkaviškio vyskupas Rimantas 
Norvila. Savo pamoksle vyskupas 
prisiminė ne tik Antaną Baranaus-
ką, bet ir kitą iš Anykščių rajono, 
Vejeliškių kaimo kilusį vyskupą 
Antaną Karosą (1856−1947). Apie 
jį, Seinų vyskupu tarnavusį nuo 
1910 m., vysk. R. Norvila kalbėjo 

kaip apie labai svarbią Lietuvos ir 
Lenkijos jungtį, kadangi jis buvo 
paskutinysis tuometinės Seinų ir 
pirmasis naujai įsteigtos Vilka-
viškio vyskupijos vyskupas (nuo 
1926 m. iki gyvenimo pabaigos).

Abiejų anykštėnų vyskupų por-
tretai eksponuojami ir parodoje 
„Seinų vyskupijos istorija“, kuri 
buvo iškilmingai atidaryta buvu-
siose Seinų kunigų seminarijos 
patalpose.

A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialinio 

muziejaus informacija

Iškilmėse Seinuose susitiko filosofas, diplomatas Arvydas Juo-
zaitis ir Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis.

Nuotrauka iš Arvydo JUOZAIČIO „Facebook“
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Tėvynę mylintys žmonės vėl rinkosi 
Trakiniuose

Pirmąjį rugsėjo šeštadienį Trakiniuose (Kurklių sen.) vyko partizanų pagerbimo renginys „Trakinių partizanai 2018“. Jis prasi-
dėjo šūvių salvėmis, skirtomis pagerbti 1945-ųjų vasarą kritusius Trakinių partizanus, o baigėsi vakaro koncertu.

Jau keliolikti metai istorikų, mokslo daktarų Norberto Černiausko ir Mindaugo Nefo pirmąjį rugsėjo šeštadienį organizuojamas 
partizanų pagerbimas - netradicinis, be graudulingų kalbų, o su humoru ir muzika. Beje, dr.N.Černiauskas auditorijai sakė, jog jis 
kiekvienais metais pagalvoja, kad šis renginys bus paskutinis, bet pailsi nuo organizacinių rūpesčių ir vėl sako: „Darom“.

Prieš kasant bunkerį reikia 
susirasti priešą

Pirmasis Trakinių partizanų pager-
bimo renginys vyko dar 2005-aisiais, 
kai dr. N.Černiauskas ir dr.M.Nefas 
dar buvo studentais. Per trylika metų 
pasikeitė ir pačių renginio organi-
zatorių statusas, o daugelis pirmųjų 
paminėjimų dalyvių sukūrė šeimas, 
augina vaikus, su kuriais važiuoja į 
Trakinius. Mažiesiems skiriama di-
delė dalis Trakinių erdvės, kasmet 
jiems organizuojamos vis naujos 
atrakcijos. Šiemet vaikams ir suau-
gusiems siūlyta varžytis statant me-
dinę Gedimino pilį - pilis iš kaladėlių 
konstruota fiksuojant laiką. Investa-
vus 20 eurų šį žaislą buvo galima įsi-
gyti. „Jūsų pilis 158-oji“ - anykštėnui 
ištiesdamas dėžutę su kaladėlėmis, 
parduotos pilies numerį įvardino jas 
gaminantis meistras.

Partizanų pagerbimo renginys 
vyksta privačios sodybos kieme, į 
kurį šimtus svetimų žmonių malo-
niai įsileidžia jos šeimininkai. 

Tradiciškai ir šįmet Trakiniuo-
se vyko nemažai rimtų diskusijų. 
Pirmieji diskusijų palapinėje pasi-
rodė mokslininkai archeologas dr. 
Gintautas Vėlius ir istorikas Dalius 
Žygelis, vasarą suradę partizanų 
vado Adolfo Ramanausko Vanago 
palaikus. Mokslininkų dueto vei-
klos kryptis - pokarinė archeolo-

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Broliai Giedrius ir Darius Sireikiai su šeimomis, kurių abu seneliai žuvo Trakinių mūšyje.

gija, jiedu kasinėja bunkerius, tiria 
partizanų mūšių su stribais vietas. 
A.Ramanausko Vanago palaido-
jimo vietą Vilniuje Našlaičių ka-
pinėse jie surado, kaip patys sako 
ne „kąsdami šulinį“, o kryptingai 
dirbdami. Mokslininkai pasakojo, 
kad partizano vado palaikų paieškas 
apsunkino sąmoningas klaidinimas, 
bandant juos nukreipti neteisinga 
kryptimi. Vėliau paaiškėjo, kad 
„geradarys“, kuris „talkino“ moks-
lininkams - buvęs KGB karininkas. 
„Tai lyg įrodymas, kad buvusių ka-
gėbistų nebūna?“ - retoriškai klausė 
dr.M.Nefas. 

Dr.G.Vėliui ir D.Žygeliui bai-
giant diskusiją, moderatorius 
dr. M.Nefas pajuokavo: „Kaip 
ekspertų noriu paklausti - nuo 
ko reikia pradėti norint įsirengti 
bunkerį?“. „Pirmiausia reikia nu-
spręsti, kas yra tavo priešas“ - pa-
tarė dr.G.Vėlius. „Geras bunkeris 
dar niekam nepamaišė!“ - antrino 
D.Žygelis.

Į renginį su šeimomis atvyko 
Giedrius ir Darius Sireikiai, kurių 
abu seneliai žuvo Trakinių mūšy-
je. G.Sireikis pasakojo, kad vienas 
jo senelis - Petras Sireikis buvo 
nukautas per patį mūšį, antrasis - 
Petras Kiaulevičius per mūšį buvo 
tik sužeistas, tačiau greit po mūšio 
stribų sudegintas su visu ūkiniu 
pastatu, kuriame jis slėpėsi.

Trakiniuose - Liuftvafės 
generolo „Mersedesas“

Tradiciškai Trakiniuose pasirodė 
karo restauracijos klubas „Grena-
dierius“, kuris pristatė tarpukario 
Lietuvos pėstininkų uniformą. Buvo 
demonstruojami ginklai, renginio da-
lyviai maitinami kareiviška koše. 

Į Trakinius atvyko gražuolis Liuf-
tvafės generolo „Mersedesas“. Jo 
dabartinis šeimininkas pasakojo, kad 
trofėjinis „Mersedesas“ į Lietuvą at-
gabentas 1947-aisiais ir dešimtmetį 
tarnavo KPI rektoriui. Dabartinio 
„Mersedeso“ šeimininko tėtis buvęs 
KPI rektoriaus vairuotojas, kuriam 
pavyko išprašyti, kad nurašytas „Mer-
sedesas“ jam būtų parduotas.

Trakiniuose profesorius Rimvydas 
Laužikas dalyvavo diskusijoje apie 
mokytojo profesijos prestižą, buvo 
pristatyta anykštėno istoriko Gintaro 
Vaičiūno knyga apie Lietuvos parti-
zanus, vakarop koncertavo Vytautas 
V.Landsbergis.

Vyko ir susitiksime su Sibiro hai-
ku rašytoja Jurga Vile bei iliustratore 
Lina Itagaki. 

Didžiausias mūšis Anykščių 
rajone

Anykštėnas istorikas Gintaras Vai-
čiūnas auditorijai pristatė savo knygą 
„Žuvusių Anykščių krašto partizanų 
žinynas“. Knyga, kuri bus išleista 
500 egzempliorių tiražu dar nepa-
siekė skaitytojų, ji kol kas yra „Pe-
tro ofsetas“ leidykloje. G.Vaičiūnas 
„Anykštai“ sakė, jog medžiagą lei-
diniui rinkęs trisdešimt metų. Į ži-
nyną jis surašęs visų 1 006 žuvusių 
Anykščių partizanų pavardes (830 
žuvo mūšiuose Anykščių rajone, 114 

Archeologas dr. Gintautas Vėlius ir istorikas Dalius Žygelis, radę 
partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago palaikus bei istori-
kai, „Trakinių partizanų“ organizatoriai dr. Norbertas Černiaus-
kas ir dr. Mindaugas Nefas. 

- anykštėnų kituose rajonuose, 69 - 
nukankinti lageriuose ir kalėjimuose, 
18 - nuteistų mirties bausme).

Trakinių mūšis vyko 1945 m. bir-
želio 27 d., kai  prie Trakinių miško, 
slėnyje NKVD kareiviai apsupo Al-
fonso Bagdono-Aro būrio partizanus. 
Kautynėse žuvo 32 partizanai, tik 
keliolikai iš jų pavyko prasiveržti už 
apsupties. Pasak G.Vaičiūno, jokia-
me kitame mūšyje Anykščių rajone 
nežuvo tiek daug partizanų kaip Tra-
kiniuose. Prieš juos buvo mestos di-
delės NKVD pajėgos, kurias galimai 
sudarė 200-300 kareivių. Partizanai 
buvo įsikūrę atviroje vietoje, Virintos 
slėnyje ir neturėjo priedangos prieš 
kulkosvaidžių ugnį. G.Vaičiūno įsiti-
kinimu, per mūšį turėjo kristi ir nema-
žai „enkavėdistų“, tačiau tie duome-
nys nebuvo skelbiami, o ir dabar nėra 
žinomi. Po mūšio „enkavėdistai“ su-
degino tris Trakinių ir šešias gretimo 
Mackeliškio kaimo sodybas.    

Diskusijų palapinėje vienas po kito vyko keli renginiai.

Šauliai.

Liuftvafės generolo „Mersedesas“.
Autoriaus nuotr.

Keliaujant į partizanų pagerbimo vietą tenka perbristi Virintos 
upelį.

Pagerbiant partizanus aidėjo garbės saliutai.
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MOZAIKA

AVINAS.  Artėja dideli poky-
čiai. Savaitės pradžia - pats lai-
kas tiksliai bent jau pačiam sau 
įvardinti savo norus ir įvertinti 
galimybes. Jei savaitės vidury 
imsitės rimtų darbų, pasistenkite 
susirasti bendraminčių ar padėjė-
jų - vienam nesiseks. Kita vertus, 
neskubinkite įvykių - labai gali-
mas dalykas, kad laikas jiems dar 
neatėjo. Savaitgalį nežadėkite to, 
dėl ko nesate visiškai tikras.

JAUTIS. Panašu, kad turite rei-
kalų su jėgomis, kurių iki galo ne-
suprantate. Galite nukentėti tiek 
likdamas nuošaly, tiek veldamasis 
į patį įvykių sūkurį. Pirmosio-
mis savaitės dienomis ieškokite 
optimalaus sprendimo. Antroje 
savaitės pusėje rizikuojate likti 
nesuprastas artimiausių draugų. 
Pasistenkite, kad jums svarbiems 
žmonėms jūsų poelgiai nebūtų ne-
tikėti.

DVYNIAI. Nors ir dedatės 
esąs nepavargstantis ir neįveikia-
mas, jau savaitės pradžioje jums 
gali žūtbūt prireikti bent trumpo 
atokvėpio ar nedidelės pagalbos. 
Nekelkite sau pernelyg didelių 
reikalavimų. Jei dirbate svarbų 
darbą, antroje savaitės pusėje 
skrupulingai laikykitės saugumo 
reikalavimų ar kaip kitaip apsi-
drauskite nuo galimų nemalonu-
mų - technikos gedimų ir pan.

VĖŽYS. Nemenkų papildomų 
pastangų gali pareikalauti vien 
siekis, kad ši savaitė nebūtų pras-
tesnė už praėjusią. Bent iki tre-
čiadienio stenkitės tramdyti savo 
įgimtą egoizmą. Nelaukite, kol 
jus galutinai prirems prie sienos 
- sąjungininkų ir bendraminčių 
ieškokite iš anksto. Neatsisaky-
kite savaitgalio vakarėlio - nauja 
pažintis turėtų būti ir maloni, ir 
naudinga.

LIŪTAS. Šią savaitę jūsų trū-
kumai - jūsų privalumų tęsinys. 

Būkite ypač atsargus imdamasis 
naujų projektų. Galutinis rezul-
tatas gali neturėti nieko bendra 
su pradiniu sumanymu. Savaitei 
įpusėjus šis efektas turėtų silpnė-
ti. Kita vertus, budrumo nepraras-
kite - kai kas taikosi pakišti jums 
koją tiesiog šiaip sau, vien dėl 
malonumo pakenkti.

MERGELĖ. Net pati keisčiau-
sia idėja šią savaitę nesunkiai gali 
virsti kūnu - reikės tik šiek tiek 
pastangų ir sėkmės. Turėtų gerai 
sektis remonto ir statybos dar-
bai. Antroje savaitės pusėje vieną 
dieną būtinai skirkite generalinei 
namų ruošai. Neužsisklęskite sa-
vyje - visą šią savaitę patartina 
skirti pakankamai dėmesio kie-
kvienam jo siekiančiam.

SVARSTYKLĖS. Pirmomis 
savaitės dienomis daugiau dėme-
sio skirkite smulkmenoms. Dide-
lius darbus, jei tik jie gali palauk-
ti, verčiau atidėkite. Tai nereiškia, 
kad sėkmė jus paliko, tiesiog 

venkite statyti ant kortos iš tiesų 
jums svarbius dalykus. Būsite la-
biau linkęs pramogauti nei rimtai 
dirbti - ir kaip tik taip šią savaitę 
turėtumėte gyventi.

SKORPIONAS. Ilgalaikiai 
planai ir rožinės svajonės gali pa-
laukti - šią savaitę turėsite gyventi 
čia ir dabar. Kelkite sau konkre-
čius ir greitai įgyvendinamus už-
davinius. Nieko neatidėkite ryto-
jui - kas rytą pradėta, vakare turi 
būti baigta. Neturite jokių prie-
žasčių būti nepatenkintas savimi. 
Savaitgalį pasistenkite užsiimti 
tik malonia sau veikla.

ŠAULYS. Netikėta kelionė ar 
išvyka turėtų būti maloni ir nau-
dinga. Turėsite progą pažvelgti iš 
šalies ir į save, ir į kitus. Namuose 
norėsis būti kuo trumpiau, ir nėra 
jokių priežasčių elgtis priešingai. 
Šauliai klajokliai šią savaitę jau-
sis puikiai.

OŽIARAGIS. Išskleidęs visas 
bures, jūsų laivas skrieja tiesiai į 

numatytą uostą, bet tikslus atvy-
kimo laikas vis dar nežinomas. 
Aišku viena: bus šventė, daug 
draugų ir linksmybių... Įveikėte 
ilgą ir sunkų kelią, tapote vyresnis 
ir išmintingesnis.

VANDENIS. Esate kupinas 
jėgų bei energijos, tad nešvais-
tykite jos smulkmenoms. Atė-
jo laikas darbams, kurių seniai 
troškote, bet vis nedrįsote imtis. 
Neatviraukite - konkurentai gali 
pasinaudoti konfidencialia infor-
macija. Veiklos įkarštyje padarytų 
klaidų neafišuokite - taisykite jas 
tyliai ir vienas pats.

ŽUVYS. Savo problemas šią 
savaitę spręsite itin lengvai. Dau-
giau rūpesčių galite turėti dėl sve-
timų bėdų. Į kai kuriuos reikalus 
gal būtų geriau apskritai nesivelti, 
bet atsisakyti bus nelengva. An-
troje savaitės pusėje pasistenkite 
palepinti save kokiu maloniu da-
lyku, kuriam jau senokai vis ne-
randate laiko.

sprintas

Autokrosas. Sekmadienį Bir-
žuose vyko Aukštaitijos- Žiem-
galos pirmenybių autokroso 5 
etapo varžybos. Jose startavo trys 
anykštėnai. Šarūnas Gruzinskas, 
Mykolas Baliūnas ir Andrius Luš-
čiauskas. 1600 klasėje po labai ar-
šios ir tiesioginės kovos su trasos 
šeimininkais, pirmą vietą laimėjo 
Šarūnas Gruzinskas. „Manau aš 
nebelaukiamas Biržuose, sugadi-
nau jų šventę, nes abu biržiečius 
aplenkiau“ - juokėsi sportininkas. 
A.Luščiauskas tapo varžybų nuga-
lėtoju „Open“ klasėje, o 2000 kla-
sėje M.Baliūnas finišavo ketvirtas.

Slidinėjimas. Praėjusį savaitgalį 
Priekulėje (Latvija) vyko Latvijos 
vasaros slidinėjimo čempionatas, 
kuriame dalyvavo septyni Anykš-
čių KKSC slidininkai. Šeštadienį 
sportininkai varžėsi riedslidėmis 
klasikiniu stiliumi. 7,5 km distan-
cijoje antrą vietą iškovojo Paulius 
Januškevičius, 5 km nuotolį Edvi-
nas Šimonutis buvo antras, Faus-
ta Repečkaitė užėmė trečią vietą, 
vaikų gr. (1 km) Matas Gražys fi-
nišavo penktas. Antrą dieną spor-
tininkams reikėjo įveikti tokias 
pat distancijas, jie važiavo laisvo 
stiliaus riedslidėmis. Fausta ir 
Edvinas iškovojo antrąsias vietas, 
Paulius ir Eglė Savickaitė (3 km) 
finišavo treti, Matas Gražys 10- 
tas, Irmantas Žilinskas 7- tas.

Šaškės. Lietuvos seniūnijų zoni-
nėse žaidynėse, vykusiose Uteno-
je, Anykščių seniūnijos komanda 
- Valdemaras Veršulis, Veneta Ver-
šulytė ir Donatas Nargėla be dides-
nio vargo įveikė visus varžovus ir 
iškopė į finalą. 

„Tai tragiška diena Brazilijai, – sakoma prezidento Michelio Te-
mero pranešime. – Prarasta 200 metų darbo, tyrimų ir žinių.“

Rio de Žaneire ugniagesiams 
pavyko išgelbėti dalį eksponatų 
iš degančio muziejaus

Didžiulis gaisras sekmadienio 
vakarą nuniokojo du šimtmečius 
Rio de Žaneire veikiantį Brazilijos 
nacionalinį muziejų, iš kurio ugnia-
gesiams ir darbuotojams pavyko 
išgelbėti keletą istorinių relikvijų.
Šis muziejus buvo įkurtas 1818 
metais Brazilijos karaliaus Jono 
VI ir yra laikomas šalies kultūros 
brangakmeniu. Jis virto autorite-
tinga mokslų ir tyrimų institucija, 
kurioje saugoma daugiau kaip 20 
mln. eksponatų, tarp jų – vienos 
svarbiausių Brazilijos nacionalinių 
vertybių. Jo kolekcijose buvo seno-
vės Egipto, antikinės Graikijos ir 
Romos meno kūrinių bei kai kurių 
seniausių Brazilijoje rastų fosilijų.
Gaisras Rio de Žaneiro šiaurėje 
esančiuose buvusiuose karališko-
sios šeimos rūmuose kilo sekma-
dienį apie 19 val. val. 30 min. vietos 
(pirmadienį 1 val. 30 min. Lietu-
vos) laiku, kai muziejus nedirbo.
Muziejaus pranešime sakoma, kad 
informacijos apie nukentėjusius 
žmones neturima. Gaisro priežas-
tys tebėra neaiškios.Per penkias 
valandas ugniagesiams pavyko 
numalšinti didžiąją dalį dalį gaisro, 
apėmusio šimtus patalpų, bet dar 
ne visiškai užgesino liepsnas, sakė 
vienas įvykio vietoje esantis nau-
jienų agentūros AFP fotografas.
Ugniagesių departamento atstovas 
Roberto Robadey sakė, kad opera-
cijoje dalyvauja 80 ugniagesiųSu 
Rio de Žaneiro federaliniu univer-
sitetu susijusiame muziejuje veikė 

ekspozicijos, supažindinančios 
su antropologijos, archeologijos 
ir paleontologijos tyrimais. Tarp 
muziejaus eksponatų buvo seniau-
si Brazilijoje aptikti žmogaus pa-
laikai – maždaug prieš 11,5 tūkst. 
metų gyvenusios moters, pramin-
tos Luzia, griaučiai. Daugelis mu-
ziejaus kolekcijų yra gautos iš Bra-
zilijos karališkosios šeimos narių.

Varėnos savivaldybė įsteigė A. 
Ramanausko-Vanago premiją

Varėnos rajono savivaldybės ta-
ryba įsteigė Adolfo Ramanausko-
Vanago premiją. Ji skirta skatinti 
laisvės idėjas ir įamžinti kovotojų 
už Lietuvos laisvę atminimą, pra-
nešė savivaldybė. „Siekiame, kad 
šio iškilaus mūsų krašto kovotojo 
vardas būtų plačiai minimas ne tik 
šiemet, bet ir kiekvienais metais. 
Teikdami A. Ramanausko-Vanago 
premiją, dar labiau įprasminsime 
jo atminimą“, – sakė Varėnos rajo-
no meras Algis Kašėta. Tūkstančio 
eurų premija kasmet bus skiriama 
asmenims, labiausiai pasižymė-
jusiems už iniciatyvas ieškant ir 
atrandant partizanų žuvimo, pa-
laidojimo vietas; už profesionalius 
sprendimus įamžinant partizanų 
atminimą; už jaunų žmonių patri-
otizmo ir pilietiškumo skatinimą 
ir rėmimą; už visuomeniškai ak-
tualią publicistiką, ugdančią Lie-
tuvos pilietiškumą ir patriotizmą, 
tautiškumą ir dvasines vertybes; 
už sukurtus literatūros, dailės, mu-
zikos, teatro, kino kūrinius, skati-
nančius visuomenės pilietiškumą, 
tautinę savimonę, istorinę atmintį, 

skiepijančius meilę ir ištikimybę 
Lietuvai. Į šią premiją galės pre-
tenduoti Lietuvos ir užsienio pilie-
čiai, bendruomenės, asociacijos ir 
kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, 
atitinkantys premijos nuostatų rei-
kalavimus.

Daugelyje Prancūzijos moky-
klų vaikai nebegalės naudotis 
mobiliaisiais telefonais

Žinučių rašymas po stalu paslėptu 
telefonu turėtų tapti praeitimi, Pran-
cūzijos moksleiviams pirmadienį 
pradedant naujus mokslo metus 
įsigaliojus šalies masto draudimui 
mokyklose naudotis mobiliaisiais 
telefonais. Šis draudimas buvo pri-
imtas liepą, prezidentui Emmanue-
liui Macronui tesint rinkimų kam-
panijos pažadą. Be to, Prancūzijos 
pradinėse mokyklose ir vidurinių 
mokyklų žemosiose klasėse taip pat 
bus draudžiama naudotis planšeti-
niais kompiuteriais ir išmaniaisiais 
laikrodžiais. Po vasaros atostogų 
atsidarančioms vidurinėms moky-
kloms, kuriose mokosi 15–18 metų 
moksleiviai, taip pat leista įsivesti 
dalinius arba visiškus išmaniųjų 
įrenginių draudimus, bet jie nebus 
privalomi. Naujosios tvarkos šali-
ninkai sako, kad audringus debatus 
sukėlęs įstatymas padės mokslei-
viams sutelkti dėmesį, kovoti su 
patyčiomis ir priekabiavimu, taip 
pat skatins mokinių aktyvumą per 
pertraukas. Švietimo ministras Je-
anas-Michelis Blanquer teigė, kad 
šis „XXI amžiui pritaikytas įstaty-
mas“ padės pagerinti drausmę tarp 
12 mln. Prancūzijos moksleivių.

Paulas McCartney sako 
per vieną psichodelinę 
„kelionę“ matęs Dievą

Buvęs „The Beatles“ narys Pau-
las McCartney britų laikraščiui 
sakė manantis, kad kartą per vieną 
psichodelinę „kelionę“ matė Dievą. 
76 metų muzikantas interviu „The 
Sunday Times“ sakė, jog patirtis 
privertė jį pajusti didelį nuolanku-
mą. „Tai buvo milžiniška. Didžiulė 
siena, kurios viršaus nemačiau, o aš 
buvau apačioje. Visi kiti pasakytų, 
kad tai tik narkotikas, haliucinaci-
ja, bet mes jautėme, kad matėme 
kažkokį didesnį dalyką“, – pasa-
kojo jis. „The Beatles“ muziką pa-
skutiniais grupės gyvavimo metais 
smarkiai veikė psichodeliniai nar-
kotikai. P. McCartney taip pat pa-
sakojo leidžiantis sau manyti, kad 
prarasti mylimi žmonės, įskaitant 
velionę žmoną Lindą, žvelgia į jį 

iš dangaus. Dainininkas šiuo metu 
reklamuoja savo naują albumą ir 
gastroles. Jis tebėra tarp populia-
riausių koncertuojančių atlikėjų.

Turkų pasieniečiai sulaikė 
Gruzijos pilietį, kurio lagamine 
slėpėsi mergina

Turkų pareigūnai Gruzijos ir 
Turkijos pasienyje 24 metų Gruzi-
jos piliečio lagamine aptiko sieną 
bandžiusią kirsti merginą, sekma-
dienį pranešė gruzinų žiniasklaida, 
remdamasi turkų šaltiniais. Pasie-
niečiams sukėlė įtarimų didelis juo-
das lagaminas, su kuriuo minėtas 
Gruzijos pilietis bandė pereiti pasų 
ir muitinės kontrolę. Pareigūnai 
pareikalavo atidaryti tą lagaminą 
ir jame aptiko keliautoją nelegalę. 
Pasak Turkijos žiniasklaidos, tokiu 
būdu sieną bandė kirsti 27 metų 
Uzbekijos pilietė, kuriai uždrausta 
įvažiuoti į Turkijos teritoriją. Tiek 
Gruzijos pilietis, tiek ta mergina 
buvo sulaikyti; dėl incidento pradė-
ta baudžiamoji byla.

Virš Londono pakilo
balionas, vaizduojantis
miesto merą su bikiniu 

„Keršydami“ už tai, kad Londono 
meras liepą leido virš Vestminsterio 
praskristi „Kūdikiui Trumpui“, Sa-
diqo Khano kritikai šeštadienį palei-
do į orą didžiulį pripučiamą balioną, 
vaizduojantį Didžiosios Britanijos 
sostinės vadovą su geltonu bikiniu. 
Baliono skrydį organizavo save žo-
džio laisvės gynėju vadinantis Yan-
ny Bruere’is (Jenis Briuris), o lėšos 
– beveik 60 tūkst. svarų (67 tūkst. 
eurų) – buvo surinktos vienoje iš 
visuomeninio finansavimo (angl. 
crowdfunding) tinklaviečių. Liepos 
13-ąją per demonstracijas prieš JAV 
prezidento Donaldo Trumpo (Do-
naldo Trampo) vizitą Didžiojoje 
Britanijoje aktyvistai Londone pa-
leido didžiulį pripučiamą balioną, 
Amerikos lyderį vaizdavusį kaip 
verkiantį kūdikį su sauskelnėmis. 
D. Trumpo šalininkų pykčiui S. 
Khanas davė leidimą šiai akcijai, 
sakydamas, kad londoniečiai turi 
teisę taikiai reikšti protestą. 28-erių 
Y. Bruere’is, gyvenantis maždaug 
už 100 kilometrų į šiaurę nuo sos-
tinės esančiame Nortamptone, pa-
tvirtino, kad šeštadienio akcija – at-
sakas merui. „Manau, kad turi būti 
tam tikra pagarba laisvojo pasaulio 
ir didžiausios Jungtinės Karalystės 
sąjungininkės lyderiui – Amerikos 
prezidentui”, – sakė jis. 

-BNS
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J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Superkame karveS, 
BuliuS ir TelyčiaS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Gaminame paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kalame raides, 
tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius 
užsakymus.

Tel. (8-627) 01727

VYTAUTO PAMINKLAI

Jūsų laukiame  kasdien šalia Anykščių esančiame  Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).                        

SPauDŽia SulTiS
Geriausia kaina rajone. Siūlo 
plačiausią pakuočių ir sulčių 
pasirinkimą. Spaudykla yra 
Anykščių r., Ažuožerių km., 

sename vaismedžių sandėlyje. 
Kviečia visus nuo 8 iki 20 val.

Tel. 867617378 arba 
867586867.

valstybės įmonė registrų centras 
organizuoja žemės ir statinių masinio 
vertinimo dokumentų viešą svarstymą

Valstybės įmonė Registrų centras, vykdydama jai pavestas 
funkcijas, atliko žemės ir statinių masinį vertinimą bei pa-
rengė naujas žemės ir statinių masinio vertinimo ataskaitas. 
Informuojame, kad žemės ir statinių masinio vertinimo do-
kumentų viešas svarstymas vyks š. m. rugsėjo 24 d.–spalio 
5 d. Masinio vertinimo dokumentai ir projektinės vidutinės 
rinkos vertės viešo svarstymo metu bus skelbiami Registrų 
centro interneto svetainėje www.registrucentras.lt.

Anykščių r., Ignalinos r., Molėtų r., Utenos r., Zarasų r. ir 
Visagino savivaldybių žemės ir statinių masinio vertinimo 
dokumentų viešas aptarimas vyks š. m. rugsėjo 25 d. ir 
rugsėjo 27 d. 8–12 val. bei spalio 2 d. ir spalio 4 d. 13–17 
val. Registrų centro Utenos filiale (Kauno g. 20, Utena), 220 
kabinete. 

Kviečiame dalyvauti ir pareikšti savo pastabas bei pasiūly-
mus.

Valstybės įmonė Registrų centras

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamas turtas

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Brangiai miškus Lietuvoje: 
brandžius, jaunuolynus. 
Žemę,apaugusią krūmais.

Tel.(8-625) 44123.

Medžiais ir krūmais apžėlusias 
žemes. 

Tel. (8-673) 19696.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina žemės sklypai. 
Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

automobiliai

Automobilius, autobusus, sun-
kvežimius, metalo laužą.

Tel. (8-633) 60143.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, su-
tvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Brangiai - įvairius automobilius, 
gali būti daužti ar nevažiuojantys, 
pasiima patys, atsiskaito vietoje.

Tel  (8-646) 17715.

Gyvuliai

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

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 ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.  

Senus, traumuotus arklius ir ki-
tus galvijus. Išsiveža patys.

Tel.: (8-641) 03389, 
(8-613) 95120.

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“ -  veršelius 
auginti. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502. 

kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus viso-
je Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Kviečius, miežius, kvietrugius, 
avižas. Atsiskaito, išsiveža. 

Tel. (8-687) 58119.

Brangiai - grybus. Geriausios 
kainos garantija (rasit brangiau, 
sumokėsiu daugiau) 

facebook.com/pjaukgryba/
Tel. (8-662) 01331.
Pjauk grybą - gauk eurų!

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

UAB “Bitinara” teikia tujų, gyva-
tvorių, dekoratyvinių medelių kar-
pymo, genėjimo paslaugas. 

Informacija Facebook - Švaros 
angelas. 

Tel. (8-686) 80994.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077. 

Kaminų įdėklai, pristatomi ka-
minai. Skarda 0,6-0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, skardinimas. 
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Nekilnojamasis turtas

Naudotus metalinius surenka-
mus garažus 3x3, 3x6, 3x9, 3,5 x 
6, 4 x 6, 6 x 6  m, yra ir tinkančių 
traktoriams (nuo 350 Eur). 

Tel. (8-687) 73343.

kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

kita

Laminuotos grindų dangos pa-
pildymas! Platus pasirinkimas už 
gerą kainą. 

Metalo g. 5, Utena. 
Tel. (8-699) 79377.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

Tel.: (8-611) 34567, 
(8-686) 80994 .

Sufolkų ėrieną ir avinus veisti. 
Tel. (8-612) 13159.

Ieško veterinarijos farmacininko 
(-ės) darbui veterinarijos vaistinė-
je. Būtinas veterinarinis išsilavini-
mas. 

Tel. (8-609) 97785.

Moterims valymo darbams 
Vokietijoje. Vokiška sutartis. 
Atlyginimas į rankas nuo 1000 - 
1500, atskaičiavus mokesčius ir 
buto nuoma. 

Tel. (8-603) 09851.

siūlo darbą

Iš nuotraukos darome portretus laidotuvėms
     (iki A4 formato). 

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai) 

Nuotraukos su rėmeliu 
 kaina – 15 eurų.
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anekdotas

rugsėjo 4 - 7 d. delčia.
mėnulis

šiandien

rugsėjo 6 d.

rugsėjo 7 d.

rugsėjo 5 d.

vardadieniai

oras

+15

+20

Ida, Rozalija, Girstautas,   
Germantė, Rožė, Germina.

Laurynas, Erdenis, Dingailė, 
Justina, Stanislava, Stasė.

Beata, Faustas, Vaištautas, 
Tautenė.

Klodoaldas, Pulcherija, Regina, 
Bartas, Bartė, Palmira, Klodas.

Sustabdo policininkas automo-
bilį. Girtas vairuotojas išlipa iš 
mašinos:

- Na, viskas, pakliuvau.
- Lažinames iš tūkstančio eurų, 

kad nepakliuvai.

***

- Mano dėdė sako, kad geriau 
duoti, negu gauti.

- Tai gal tavo dėdė boksininkas, 
o ne kunigas?

***

Daktaras ramina pacientą prieš 
operaciją:

-Nebijokit, tai mano 16-oji ope-
racija, tai galų gale turėtų pavyk-
ti.

 ***

Firmoj atlikta apklausa, kiek 
bus 2x2.

Kompiuterių skyrius:
-Priklauso nuo skaičiavimo sis-

temos.
Buhalterija:
-Tai priklauso nuo valiutos.
Sekretorė;
-Intymaus nesiūlyti!
Juristai:
-Nuo 3 iki 5.
Planavimo skyrius:
-Atsižvelgiant į staigų pardavi-

mų kilimą pastaraisiais metais...
Rinkodaros skyrius:
-Kol kas sunku pasakyti, reikėtų 

patikslinti...
Tiekimo skyrius:
-14!(5- mums, 5-jums ir 4 bu-

halterijai).

***
Šaudymo į taikinius varžybose: 
-Petraitis - 9 iš 10. 
-Antanaitis - 8 iš 10. 
-Jonaitis - Antanaitis...

(Atkelta iš 1 psl.)

Šventinį rytmetį Anykščių rajo-
no moksleiviai, susirinkę prie savų 
mokyklų, pradėjo giedodami Lie-
tuvos valstybės himną. 

Gausiausios svečių delegacijos 
šiemet sulaukė Anykščių Antano 
Baranausko pagrindinės mokyklos 
bendruomenė. Į renginį atvyko 
Seimo nariai Sergejus Jovaiša bei 
Antanas Baura, Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis, Anykščių 
Šv. apaštalo evangelisto Mato pa-
rapijos diakonas Vilius Valionis. 

Pirmiausiai, žodį tarė mokyklos 
direktorė Dalia Kugienė. Ji kalbė-
jo, kad gera grįžti ten, kur esi lau-
kiamas. „O jus šį rudenį pasitinka 
atsinaujinusi mokykla – pasikeitė 
sporto salės vaizdas, jums nupirk-
ti šachmatai milžinai“ – kalbėjo 
direktorė. D. Kugienė pristatė ir 
naujus mokyklos mokytojus – tai 
pradinių klasių mokytoja Rita Vai-
tiekūnienė, informatikos mokytoja 
Irma Stasiukaitienė, šokių moky-
toja Goda Venslauskaitė ir speci-
aliojo skyriaus – daugiafunkcio 
centro vedėja Asta Kalinauskienė.  

Seimo narys A. Baura atvyko 
su dovanomis. Už labai gerą mo-
kymąsi, dalyvavimą įvairiuose 
konkursuose, olimpiadose, net te-

Vėl suskambo mokyklinis skambutis...

J. Biliūno gimnazijos moksleivės šoko „pasipuošusios“ saulėgrąžomis...

Alfredo MOTIEJŪNO nuotr. 

levizijos laidose Lietuvos trispal-
vė įteikta Laurynui Klimašauskui. 
Dovanų maišelis už nuopelnus 
mokyklai įteiktas ir biblioteki-
ninkei Gitanai Karvelienei. Na, o 
Lietuvos valstybės atkūrimo šim-
tmečio proga nuotrauka su Vasario 
16-osios aktą pasirašiusiais signa-
tarais įteikta mokyklos direktorei 
D. Kugienei. 

Sveikinimo žodį tarė ir Anykš-
čių rajono meras Kęstutis Tubis. 
Jis kalbėjo apie nuo rugsėjo įsiga-
liojusį etatinį mokytojų darbo ap-
mokėjimą. „Kaip Seimo narys S. 
Jovaiša minėjo, neleisim, jog kuris 
nors iš mokytojų būtų nuskriaus-
tas, kartu su Švietimo skyriumi 
domėsimės, kaip ta sistema veikia. 
Vyriausybė pažadėjo, kad net 17, 4 
mln. eurų bus skirta švietimui pa-
pildomai. Ir kaip tik šiandien su-
sitiksiu su Premjeru ir paklausiu, 
kada gi tie pinigai mus pasieks“.

„Sako, būk tarp jaunų ir visą 
laiką būsi jaunas. Būdamas su ju-
mis jaučiuosi jaunas“ – džiaugėsi 
Anykščių Šv. apaštalo evangelisto 
Mato parapijos diakonas V. Valio-
nis.

A.Vienuolio progimnazijos ko-
lektyvą mokslo metų pradžios 
šventės dieną sveikino Anykščių 
rajono vicemeras Sigutis Obele-

vičius, Seimo nario Antano Bau-
ros padėjėja Regina Patalauskie-
nė, Anykščių parapijos vikaras 
Mindaugas Šakinis, savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja, buvusi 

šios mokyklos direktorė Jurgita 
Banienė, mokyklos tarybos pirmi-
ninkas Kazimieras Šapoka. Lai-
kinasis progimnazijos direktorius 
Egidijus Šilaika linkėjo „mokyto-
jams - kantrybės ir kūrybiškumo, 
tėveliams - tikėjimo ir pasitikėji-
mo“.

R.Patalauskienė Seimo nario 
A.Bauros padėkas įteikė progim-
nazijos mokinei Faustinai Kiau-
šaitei, kuri su Povilu Goku buvo 
šventės vedantieji, ir mokytojai 
Violetai Raugalienei. Po trumpų 
svečių kalbų mokiniai sveikino 
mokytojus - daugeliui pedagogų 
gėlės vos tilpo į glėbius. 

Šiemet A.Vienuolio progimna-
zijoje bus dvi pirmosios klasės. 
Pirmasis skambutis nuskambėjo 
56 pirmokėliams. 

Anykščių Jono Biliūno gimnazi-
jos bendruomenė pirmajai naujų-
mokslo metų pamokai tradiciškai 
rinkosi Laimės žiburio papėdėje. 
Moksleivius bei pedagogus svei-
kino gimnazijos direktorė Regina 
Drūsienė, Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis, Anykščių parapi-
jos vikaras Mindaugas Šakinis.

Į Anykščių J. Biliūno gimnaziją 
šiemet atėjo 4 pirmokų klasės.

-ANYKŠTA 

Seimo narys Antanas Baura Anykščių A. Baranausko pagrindi-
nės mokyklos moksleiviui Laurynui Klimašauskui įteikė Lietu-
vos trispalvę.

Po vasaros atostogų savo trečiokėlių išsiilgusi A. Baranausko 
pagrindinės mokyklos mokytoja Elena Bražiūnienė. 

Į originaliomis dekoracijomis papuoštą Anykščių A. Vienuolio 
progimnazijos kiemą susirinko 56 pirmokai.


