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Penktadienį bokštai dažyti gel-
tonai, tačiau, pasak Anykščių pa-
rapijos klebono Petro Baniulio, 
neturėsime mes auksinių bažny-
čios bokštų. Geltonos spalvos yra 
tik gruntas, ant kurio bus tepamas 
įprastų sidabrinės spalvos dažų 
sluoksnis.

Kun. P.Baniulis „Anykštai“ sakė, 
kad Anykščių bažnyčios bokštus 
dažantys aukštalipiai yra atlikę 
analogiškus darbus Utenos bei Za-
rasų rajono Salako bažnyčiose. O 
jis meistrus pasamdė gavęs anks-
tesnių rangovų rekomendacijas. 
Kunigas kalbėjo, kad ypač brangūs 
dažai, o kokia darbų kaina, siūlė 
apskaičiuoti patiems, nes kvadrati-
nio metro bokšto skardos nudažy-
mas kainuoja 10 eurų.

Beje, bažnyčios bokštuose ke-
liuose lygmenyse yra išdėstyti 
apvalūs langeliai (gal net durelės)  
- jie matomi tik gerai įsižiūrėjus. 
Pati viršutinė jų eilė - kiek žemiau 
bokštų kryžiaus. Iki pačios bokštų 
viršūnės, iš bažnyčios vidaus ga-
lima užlipti kopėčiomis - pasiekę 
viršų aukštalipiai prasidaro lange-
lius ir  prisitvirtina virves.

Anykščių bažnyčios bokštai 
nebus auksiniai Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šiomis dienomis dažomi 
aukščiausios Lietuvoje Anykš-
čių šv. Mato bažnyčios bokštai. 
79 m aukščio bažnyčios bokš-
tus dažo du aukštalipiai.

Auksu Anykščių bažnyčios bokštai žėrės labai trumpai - geltonos spalvos gruntas bus padengtas 
įprastiniais sidabro spalvos dažais.

Autoriaus nuotr.

Konstatuota, kad savivaldybei pavaldžiame 
siauruke tvyro chaosas

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rugsėjo 6-ąją buvo sušauktas 
neeilinis Anykščių rajono Tary-
bos posėdis. 

Posėdis prasidėjo netradi-
ciškai – bene pirmą kartą šios 
kadencijos išrinktuosius buvo 
galima matyti... dainuojančius.

Tiesa, džiūgauti nebuvo dėl 
ko – paaiškėjo, kad savivaldybei 
pavaldžioje viešojoje įstaigoje 
„Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ dedasi sunkiai supranta-
mi dalykai – jau beveik mėnesį 
įstaiga dirba be vadovo. 4 psl.

Briedžio 
pėdsakai 
baigiasi 
Sliepšiškyje

Alfredui 
Motiejūnui – du 
tarptautinio
konkurso 
medaliai

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono Tarybos narys, 
liberalas: „Taip pat jis turi būti 
atleistas iš darbo su įrašu, dėl 
kokios priežasties tai buvo pada-
ryta“.

Nėra aišku, ar artimiausiu laiku VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktoriaus konkursą 
laimėjęs Mindaugas Jucevičius pradės vadovauti įstaigai. Mat vienas iš konkursą pralaimėjusių 
asmenų apskundė rezultatus.

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr. 

PARODA. Rugsėjo 14 d. (penkta-
dienį) 16:30 val. Koplyčioje - Pasau-
lio anykštėnų kūrybos centre skulp-
toriaus, tapytojo, piešėjo, poeto, 
Nacionalinės premijos laureato – 
Vytauto Šerio tapybos, monotipijų 
ir piešinių parodos pristatymas. Sve-
čiuose dailėtyrininkas dr. Viktoras 
Liutkus. Koncertuoja Saulė Šerytė 
(mecosopranas) ir Donaldas Račys 
(fortepijonas).

Komandiruotė. Rugsėjo 13-17 
d. Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas Sigutis Obelevičius atstovaus 
Anykščių rajono savivaldybei Mir-
gorode (Ukraina) vyksiančiuose 
miesto šventės renginiuose. Šiais 
metais liepos 20 d. buvo pasira-
šyta sutartis tarp Anykščių rajono 
savivaldybės ir Mirgorodo miesto 
tarybos dėl prekybos, ekonominio 
mokslinio – techninio ir kultūrinio 
bendradarbiavimo.

Apžiūra. Šį antradienį Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Ramūnas 
Blazarėnas dalyvaus išvažiuojama-
me Gražiausios Anykščių rajono so-
dybos rinkimų komisijos posėdyje. 
Gražiausių Anykščių rajono sodybų 
šeimininkai kasmet apdovanojami 
per Obuolinių šventę.

Būklė. Anykščių rajono savival-
dybė vis dar negali viešinti Anykš-
čių seniūnijos seniūno Eugenijaus 
Pajarsko tarnybinio nusižengimo 
tyrimo išvadų, nes šis pirmadienį, 
pasibaigus atostogoms, darbe nepa-
sirodė. Toks tyrimas buvo atliktas, 
kai liepos pabaigoje E.Pajarskas po-
licijai įkliuvo neblaivus už automo-
bilio vairo. Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas 
„Anykštą“ informavo, kad iki rugsė-
jo 14 dienos E.Pajarskas turi nedar-
bingumo lapelį.

Direktorius. Savaitgalį vykusioje 
Utenos miesto šventėje dalyvavo ir 
naujasis Utenos kultūros centro di-
rektorius Erikas Druskinas. Daugelį 
metų Anykščiuose dirbęs režisierius 
„Anykštai“ sakė, kad prie šventės 
organizavimo nespėjo prisidėti - į ją 
atvyko tik kaip stebėtojas.

2 psl.

Rajono taryba apie neteisėtą veiklą
neinformuota

3 psl. 5 psl.
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Temidės svarstyklės

Fotomenininkai iš viso pasau-
lio varžėsi keliose nominacijose, 
į ne vieną iš jų darbus pateikė ir 
A.Motiejūnas, o abu jo medaliais 
įvertinti darbai buvo pateikti muzi-
kos nominacijai. Sidabro medaliu 
įvertintas Anykščių miesto šven-
tėje užfiksuotas akordeonistas, 
bronzos medalį pelnė A.Motiejūno 

istorinė nuotrauką - armonikierius 
iš pirmosios „Bėk, bėk, žirgeli“ 
šventės.

Kroatų, serbų ir bosnių orga-
nizuojamas konkursas „Shadow 
Hunter Circuit“ sulaukė tūkstančių 
fotomenininkų darbų iš viso pasau-
lio. 

A.Motiejūnas „Anykštai“ sakė, 

kad savo darbus į užsienyje vyks-
tančius konkursus jis pradėjo 
siuntinėti tik šiemet. Iki tol jis da-
lyvavo tik Lietuvoje rengiamuose 
konkursuose ir ne vieną kartą tapo 
laureatu. 

Fotomenininkas A.Motiejūnas 
pirmą kartą fotoaparatą į rankas pa-
ėmė beveik prieš 50 metų. Per de-

šimtmečius jis sukaupė tūkstančius 
nuotraukų negatyvų, o šiais laikais 
- sunkiai suvokiamą kiekį skaitme-
ninių kadrų. A.Motiejūnas yra ir 
žinomas pedagogas - jis J.Biliūno 
gimnazijos mokinius moko foto-
grafijos, ne vienas jo mokinys yra 
tapęs fotografijos konkursų laure-
atais.

Alfredui Motiejūnui – du tarptautinio
konkurso medaliai Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykštėną fotomenininką Alfredą Motiejūną pasiekė siuntinu-
kas iš buvusios Jugoslavijos - jame du tarptautinio fotografijų 
konkurso „Shadow Hunter Circuit“ medaliai. 

Šiemet fotomenininkui Alfredui Motiejūnui įteiktas ir Anykš-
čių savivaldybės įsteigtas „Šimtmečio anykštėno“ ženklas.  

Nuotraukos, kurios Alfredui Motiejūnui pelnė tarptautinio konkurso sidabro ir bronzos medalius.

Smurtas. Rugsėjo 7 dieną apie 
15.21 val. Kavarske, J. Biliūno 
g., vyras (nustatytas 2,80 prom. 
girtumas) (g. 1972 m.) namuose 

smurtavo prieš sugyventinę (nu-
statytas 1,77 prom. girtumas) (g. 
1967 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Vairuotojas. Rugsėjo 9 die-
ną apie 02.45 val. kelio Kaunas 
- Zarasai - Daugpilis 108 km, 
ties Skiemonių seniūnijos Pūs-
talaukių kaimu, buvo sustabdy-
tas automobilis „Audi A4“, kurį 

vairavo vyras (g. 1989 m.), gyve-
nantis Kauno rajone. Vairuotojui 
nustatytas vidutinis 2,33 prom. 
girtumas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Įtariamasis  sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Kiek laiko dabartinė direktoriaus 
pavaduotoja V.Pažėrienė laikinai 
vadovaus ligoninei - nežinia, nes 
naujo nuolatinio vadovo konkursas 
nėra paskelbtas.

Priminsime, kad vienas ligoni-

Tarpuvaldis ligoninėje - tik žurnalisto
nuomonė... Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Po savaitės baigiasi Anykščių ligoninės direktoriaus Dalio Vai-

gino kadencija ir nuo ateinančio pirmadienio ligoninei pradės 
vadovauti Virginija Pažėrienė.

nės direktoriaus konkursas vyko 
- jam registravosi trys pretenden-
tai, atvyko vienintelis D.Vaiginas. 
Komisija D.Vaigino pasirodymą 
įvertino gerokai žemesniu balu 
nei minimalūs kvalifikaciniai rei-

kalavimai ir konkursas baigėsi be 
rezultatų.

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Audronius 
Gališanka „Anykštos“ paklaustas, 
ar vertindamas liepos mėnesį ra-
jono Tarybos priimtą sprendimą 
D.Vaiginą atleisti iš darbo nuo rug-
sėjo 17 dienos neįžvelgia klaidos, 
juk bus dar viena savivaldybės įs-
taiga neturinti nuolatinio vadovo 

sakė: „Čia - tik jūsų nuomonė“. Pa-
kalbintas apie tarpuvaldį ligoninėje 
administracijos  direktorius kartojo 
tą pačią frazę apie nuomonę. 

Priminsime, jog nuolatinių vado-
vų neturi UAB „Anykščių vande-
nys“, UAB Anykščių komunalinis 
ūkis, Viešintų ir Andrioniškio se-
niūnijos, administracijos Statybos 
bei Architektūros ir urbanistikos 
skyriai.    

Liepą-rugpjūtį didžioji dalis 
Kalitos kalno lankytojų - šei-
mos. V.Skliaustys juokėsi, kad 
išgirdo daug užsienio kalbų, o 

Rogučių trasoje matomi emigracijos mastai
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.ltKalitos kalno rogučių trasoje didžioji apgultis būna gegužės-birželio mėnesiais, kai baigiantis 
mokslo metams Anykščius lanko mokinių ekskursijos. Pasak Kalitos sporto ir pramogų centro va-
dovo Valdo Skliausčio, rugpjūtis buvęs ramesnis mėnuo, tačiau piko metu pramogautojams eilėje 
prie rogučių tekdavo pastovėti ir valandą. 

dažniausiai latvių ir anglų. Ka-
litos sporto ir pramogų centro 
vadovas dėstė, kad dirbant ant 
kalno labai juntami emigracijos 

mastai. „Kalbini vaikus, jie, re-
gis, lietuviškai supranta. Šalia 
tėvai, kurie kalbasi lietuviškai. 
Pasisuki į šalį - vaikai tarpusa-

vyje kalbasi angliškai“ - įspū-
džiais su „Anykšta“ dalinosi 
V.Skliaustys. Pasak jo, kalną va-
sarą aplankė daug mišrių šeimų, 
kuriose mama ir tėtis skirtingų 
tautybių, gana dažnai ir skirtin-
gų rasių... 

Traukiasi. Seimo narys Justas 
Džiugelis palieka Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frak-
ciją. „Neturiu tiek resursų, kad ga-
lėčiau atlaikyti tokio masto puolimą 
ir kovoti prieš tokią jėgą. Tai kova, 
kurioje tiesa sunkiai gali laimėti, tai 
kova, kurioje laimi galia. Priėmiau 
racionalų sprendimą tos kovos ne-
betęsti ir pasitraukiu iš LVŽS frak-
cijos“, – sakė J. Džiugelis.

Sesija. Premjeras Saulius Skver-
nelis sako, kad rudens sesija nebus 
lengva, tačiau iki Kalėdų planuo-
jama priimti nemažai sprendimų, 
kurių, jo žodžiais, laukia Lietu-
vos žmonės.  Vyriausybės vado-
vas sako, kad artėjantys savivaldos 
ir prezidento rinkimai neužgoš es-
minių klausimų, o kiekvienas Vy-
riausybės siūlymas bus vertinamas 
objektyviai. „Dabar jau aišku, kad 
ji (sesija) nebus paprasta ir lengva. 
(...) Artėja treji rinkimai. Noras pa-
miršti valstybės klausimus ir stačia 
galva pasinerti į asmenines politi-
nes kovas kažkam gali būti labai di-
delis“, – kalbėjo premjeras Seime, 
pristatydamas rudens sesijos darbų 
programą. Premjeras svarbiausiais 
darbais įvardijo 2019 metų biudže-
to priėmimą, didesnio partijų ir po-
litinių kampanijų finansavimo skai-
drumą, notarų įkainių sumažinimą.   

Kreipėsi. Vidaus reikalų mi-
nisterija (VRM) ketina kreiptis į 
policiją dėl ministro Eimučio Mi-
siūno vardu platinamų elektroninių 
laiškų. Ministerija pirmadienį pra-
nešė, kad plintančiuose laiškuose 
iš el. pašto mobilephoneappxx@
aol.com ministro vardu prašoma 
pateikti informaciją apie pinigi-
nius balansus, o tai, anot VRM, 
primena sukčių naudojamas for-
muluotes. „Dėl galimo bandymo 
sukčiauti prisidengiant ministro 
vardu Vidaus reikalų ministerija 
kreipsis į policiją. Pareigūnams 
taip pat bus perduota visa minis-
terijos IT specialistų surinkta pir-
minė informacija“, – teigiama pra-
nešime. Laiške nurodoma: „Koks 
yra mūsų sąskaitos balansas? Ar 
galime šiandien sumokėti 49 T?“. 
Pasak ministro atstovo spaudai 
Karolio Vaitkevičiaus, tokį laišką 
gavo VRM finansų skyrius, taip 
pat atsiliepė tariamo E. Misiūno 
kreipimosi sulaukusi privačios 
įmonės finansininkė.

Nesvarstys. „Tvarkiečių“ frak-
cija nesvarstys galimybės susigrą-
žinti parlamentarą Petrą Gražulį, 
teigia partijos lyderis Remigijus 
Žemaitaitis. „Frakcijos nariai patys 
nusprendžia, ką priimti, ko nepri-
imti. Jis yra pašalintas, jo narystė 
partijoje sustabdyta“, – sakė R. Že-
maitaitis. Jo teigimu, sekmadienį 
vykęs dalies partijos narių susirin-
kimas negali būti laikomas tarybos 
posėdžiu, todėl jo sprendimai nėra 
svarstytini. „Pagal partijos įstatus, 
partijos pirmininkas kartą per pus-
metį šaukia tarybos posėdį arba 
gavęs vieno trečdalio tarybos narių 
prašymą. Aš pasiūliau jiems rugsė-
jo 15 dieną, jiems netiko, tada pa-
darėme 29 dieną“, – teigė „tvarkie-
čių“ vadovas. „Jokie sprendimai 
negalėjo būti priimti, nes nebuvo 
tarybos posėdžio“, – pabrėžė jis. 
Tuo metu sekmadienį Šiauliuose 
posėdžiavę „tvarkiečiai“ pirmadie-
nį pranešė, kad P. Gražulio narystė 
partijoje buvo sustabdyta neteisė-
tai, o Seimo frakcijai siūloma jam 
atkurti narystę.
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Skirti prestižinę Vaižganto 
premiją šiai kūrėjai nusprendė 
rugsėjo 6-ąją Vilniuje Žurnalistų 
namuose posėdžiavusi šešių narių 
premijos vertinimo komisija, va-
dovaujama vertinimo komisijos 

Vaižganto premija – prozininkei ir
žurnalistei Loretai Jastramskienei

Vytautas BAGDOnAs
Septynioliktoji respublikinė literatūrinė Vaižganto premija, 

įsteigta Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos žurnalistų sąjungos 
ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos ateinantį šeštadienį, 
rugsėjo 15-ąją, 13 val. per „Vaižgantines“ Juozo Tumo-Vaižgan-
to gimtuosiuose Malaišiuose bus įteikta prozininkei ir žurnalistei 
Loretai  Jastramskienei už esė knygą „ Bilietas į Grįžulo Ratus“. 

pirmininko, Lietuvos žurnalistų 
sąjungos Kauno skyriaus vadovo 
Vidmanto Mačiulio. Iš viso Vaiž-
ganto premijai buvo pateiktos 
penkių autorių knygos. Be L. Jas-
tramskienės, dar buvo svarstomos 

ir Romo Sadausko, Leono Pelec-
kio-Kaktavičiaus, Aurimo Švedo, 
Tomo Kavaliausko kandidatūros.  

Tokio aukšto įvertinimo sulau-
kusi Loretos Jastramskienės kny-
ga – ketvirtoji šios autorės knyga 
(2008 m. išleistas romanas „Van-
duo nemoka kalbėti“, 2011 m. 
romanas „Juokingos moters aga-
pė“, 2015 m. – novelių romanas 
„Įpėdinė“).

L. Jastramskienė gimė 1963 m. 
rugpjūčio 15 d. Alytuje. 1981-
1986 metais studijavo žurnalistiką 
Vilniaus universitete, įgijo žurna-
listės specialybę. Dirbo įvairiuo-
se spaudos leidiniuose („Lietuvos 
aide“, „Valstiečių laikraštyje“, 
„Lietuvos žinių žurnale“, žurnale 
„Ieva“ ir kt.).

Vaižganto premija L. Jas-
tramskienei „tai įvertinimas už 
esė apie dvylika pasaulio rašy-
tojų, kurių kūryba atspindi am-
žiaus istorinius įvykius, požiūrį 
į individą ir visuomenę, kūrybos 
prasmę, atsakomybę už žmonijos 
ateitį. L. Jastramskienė, suderi-
nusi žurnalistiką ir literatūrą, ta-
lentingai atskleidžia savo herojų, 
kurių kūriniai gyvena Šiaurės 
miestelyje kartu su knygos auto-
re, žmogiškumą, jautrumą, atsa-
komybę, polėkį...“- rašoma Lietu-
vos žurnalistų sąjungos interneto 
svetainėje informaciniame prane-

Vaižganto literatūrinės premijos laureatei Loretai Jastramskie-
nei bus įteikiamas diplomas, medalis ir labai kukli 300 eurų 
premija.

šime apie 2018 metų Vaižganto 
premijos skyrimą. 

Per jubiliejines – dešimtąsias 
„Vaižgantines” bus įteikta jau sep-
tynioliktoji premija, kuri teikiama 
nuo 2002-ųjų metų. Tiktai dvi 
pirmosios premijos buvo įteiktos 
Vilniuje, o likusios teikiamos tik-
tai Vaižganto gimtajame Svėdasų 
krašte. Per paskutinį dešimtmetį 
puoselėjama graži tradicija pa-
gerbti naujuosius Vaižganto pre-
mijos laureatus tiesiogiai rašytojo 
gimtajame Malaišių kaime per 
tradicinį respublikinį renginį – 
„Vaižgantines”. 

Respublikinę literatūrinę Vaiž-
ganto premiją yra pelnę ir du 
anykštėnai: antrąja premija 2003 
metais buvo įvertinta rašytojo 
Rimanto Vanago kūryba, o 2014 
metais tryliktoji premija įteikta 
žurnalistui, muziejininkui, leidi-
nių apie Vaižgantą autoriui Vy-
tautui Bagdonui.

Malaišiuose kartu su respubli-
kine literatūrine Vaižganto pre-
mija nuo 2009-ųjų metų yra tei-
kiama ir Svėdasų seniūnijos bei 
asociacijos Vaižgantiečių klubas 
„Pragiedrulys” įsteigta Vaižganto 
mažoji premija  „Už nuopelnus 
Svėdasų kraštui”. Šį šeštadienį 
bus įteikta jau dešimtoji premija. 

Bilietų 
klastojimas yra 
kriminalinis
nusikaltimas

Romaldas GIŽINSKAS, bu-
vęs Anykščių rajono savivaldy-
bės Antikorupcijos komisijos 
pirmininkas:

- Pirmiausia, pasižiūrėkime, 
kas buvusią „Kalitos“ kasos dar-
buotoją „įtaisė“ į šitą darbą. 

Jeigu įtaisė liberalai ir staiga 

Apie betvarkę savivaldybei pavaldžiose
 įstaigose politikai sužino tik iš spaudos

Pramogų ir sporto centre „Kalita“ kurį laiką bilietų kasoje lan-
kytojams buvo parduodami suklastoti bilietai. Darbo už tai bilie-
tų kasoje netekusi darbuotoja atsipirko tik pinigine bauda. Kaip, 
jūsų manymu, į tokius dalykus savivaldybei pavaldžioje įstaigoje 
turėjo reaguoti Anykščių rajono savivaldybės vadovai? Ar į to-
kius dalykus nepasižiūrėta pernelyg atlaidžiai?

Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis, didžiausias liberalų prie-
šas, kalba  tik apie piniginę bau-
dą, tai prieš savivaldos rinkimus, 
mano manymu, vyksta kažkokie 
povandeninių srovių žaidimai.

Anykščių rajono Tarybos narys 
Saulius Rasalas viešojoje įstaigo-
je „Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ gavo darbą. Manyčiau, kad 
šiuo metu Anykščiuose be mero 
palaiminimo nei plaukas nuo gal-
vos nekrinta. Bilietų klastojimas 
yra kriminalinis nusikaltimas. 
Didžiausiems savo priešams, li-
beralams, meras K.Tubis staiga 
sušvelnina bausmę, pats anksčiau 
dirbęs kriminalistu.

Iš esmės bilietus klastojusi 
„Kalitos“ darbuotoja liko nenu-
bausta.

Rajono taryba 
apie neteisėtą 
veiklą
neinformuota

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono Tarybos narys, 
liberalas:

- Apie savivaldybei pavaldžios 
įmonės „Kalita“ situaciją dėl bilie-
tų klastojimo kasoje  informaciją 
turiu tik iš spaudos. Norėtųsi ma-
tyti tiek kaltinamo darbuotojo, tiek 
„Kalitos” vadovų pasiaiškinimus  
apie šią situaciją, kad būtų galima 
objektyviai tai vertinti. Dabar net 
nežinau, kokia piniginė bauda buvo 
skirta. Neseniai buvo Tarybos po-
sėdis, jo metu administracija apie 
šią situaciją Tarybos narius galėjo 
plačiau supažindinti bei pakomen-
tuoti. Jeigu iš tikrųjų darbuotojas 
klastojo bilietus kasoje, manau, 
bus labai sunku paskaičiuoti, ko-
kia žala padaryta pramogų centrui. 
Jeigu vadovai gali ir apskaičiavo 
padaryta žalą, darbuotojas turi at-
lyginti visas su tuo susijusias išlai-
das. Taip pat jis turi būti atleistas iš 

darbo su įrašu, dėl kokios priežas-
ties tai buvo padaryta.

Ar visi asmenys 
lygūs?

Arūnas LIOGĖ, Anykščių 
rajono Tarybos narys, teisinin-
kas:

- Sunku komentuoti faktus, apie 
kuriuos sužinau iš žiniasklaidos. 
Nesu susipažinęs su dokumentais, 
pagal kuriuos būtų galima spręs-
ti dėl pramogų ir sporto centro 
„Kalita”darbuotojos veiksmų, to-
dėl negaliu pakomentuoti Anykš-
čių rajono savivaldybės vadovų 
reakcijos teisingumo. Tokiose si-
tuacijose visada kyla klausimas, 
ar pagal Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 29 straipsnį įstaty-
mui, teismui ir kitoms valstybės 
institucijoms ar pareigūnams visi 
asmenys lygūs?

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti 
yra pigiau, negu pirkti! 

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste - platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Prezidentė. Sveikindama į 
rudens sesiją susirinkusius par-
lamentarus prezidentė Dalia 
Grybauskaitė ragino politikus 
nesižvalgyti į praeitį ir nešvais-
tyti laiko rietenoms. Parlamento 
opozicija nuogąstauja, kad būsi-
mos sesijos darbą trikdys kuria-
mos tyrimo komisijos, tuo metu 
valdantieji tvirtina, jog orientuo-
sis į Vyriausybės programos vyk-
dymą. „Užsitęsęs žvalgymasis į 
vakarykštę dieną nekuria ateities, 
tik didina suirutę ir kelia politinę 
įtampą. Destruktyvus tarpusavio 
santykių aiškinimasis bei nesu-
tarimai stabdo šalies vystymąsi ir 
nukreipia dėmesį nuo konkrečių 
problemų“, – Seimui skirtame 
sveikinime teigė valstybės vado-
vė.

Padėjėjas. Buvęs Vyriausio-
sios rinkimų komisijos (VRK) 
pirmininkas Zenonas Vaigauskas 
tapo Seimo nario socialdarbiečio 
Juozo Bernatonio padėjėju. „Man 
siūlė dirbti ne vienas žmogus, ne 
viena partija. Bet nusprendžiau 
priimti J.Bernatonio pasiūlymą, 
nes mes seni pažįstami esame, 
dirbę kartu“, – sakė Z. Vaigaus-
kas. Jis neatsakė, ar pats norėtų 
prisijungti prie Lietuvos soci-
aldemokratų darbo partijos. Z. 
Vaigauskas VRK vadovavo nuo 
1994 iki 2017 metų.

Mirė. Eidamas 77-uosius po 
sunkios ligos mirė rašytojas Al-
gimantas Zurba, pirmadienį pra-
nešė Lietuvos rašytojų sąjunga.

Daugiau. Valstybės parama 
šiemet galės pasinaudoti daugiau 
nei planuota pirmąjį būstą pro-
vincijoje perkančių jaunų šeimų. 
Ši parama dvigubinama ir sieks 
4 mln. eurų, o ne 2 mln. eurų, 
kaip numatyta anksčiau, pranešė 
Socialinių reikalų ir darbo minis-
terija. 

„Šeimos labai aktyviai teikė 
prašymus – tai matėme jau patį 
pirmą savaitgalį, kai įsigaliojo 
įstatymas. Įvertinę prašymų kie-
kį ir finansines galimybes papil-
domai 2018 metams numatėme 
2 mln. eurų“, – sakė socialinės 
apsaugos ir darbo ministras Li-
nas Kukuraitis. Iki rugsėjo 10 
dienos pateikti 1379 prašymai 
subsidijai gauti, iš jų 586 priim-
ti, 512 – atmesti, nes neužpildyta 
šeimos turto deklaracija, dar 281 
apdorojami. Daugiausia prašymų 
pateikė šeimos su vienu vaiku – 
46 proc., su dviem vaikais – 28 
proc., šeimos be vaikų – 22 proc., 
o su trimis ir daugiau vaikų – 4 
proc. 

Divizija. Lenkijos ginkluoto-
siose pajėgose bus suformuota 
nauja divizija, sustiprinsianti 
šalies karinį kontingentą rytuo-
se, pranešė gynybos ministras. 
Ministras Mariuszas Blaszcza-
kas sakė, kad nauja divizija bus 
dislokuota Sedlcėse. Ją sudarys 
trys brigados, kurių dvi jau eg-
zistuoja, o trečia bus suformuo-
ta. Šis žingsnis, kuriuo siekiama 
sustiprinti NATO rytinį flangą, 
atspindi Lenkijos nerimą dėl Ru-
sijos. M. Blaszczakas sakė, kad 
naujoji divizija, kurią gali suda-
ryti iki 15 tūkst. karių, tenkins 
„operatyvinius poreikius“. Rug-
sėjo 17 dieną vadovavimą divizi-
jai perims brigados generolas Ja-
roslawas Gromadzinskis.
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savaitgalio diskusija

„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.)

Rinkėjai renka panašius į save
Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai – dar tik kitų metų 

pavasarį, tačiau panašu, kad rinkimų kampanija jau įsibėgėja. Ar 
jaučiate, kad jau prasidėjo kova dėl svarbiausio valstybės posto? 
Kaip vertinate būsimus ir galimus kandidatus? Koks, jūsų nuo-
mone, turėtų būti naujasis šalies prezidentas?

tai aišku gi kokio: „Neutralaus, 
bespalvio, be charakterio, orų pro-
gnozuotojo, dirbančio švedų ban-
kui moterišku vardu.”

BGK: „Koks bebūtų, tam tikros 
jėgos perdirbs kaip reikia, jei ne-
padeda, tada apkalta garantuota 
(Pakso ir Grybauskaitės pavyzdys 
– vieną išspyrė, kitą perdirbo)”.

X – man: „Šiai dienai artėjan-
čius Prezidento rinkimus šansus 
laimėti Saulius Skvernelis, Gita-
nas Nausėda, Vygaudas Ušackas ir 
Visvaldas Matijošaitis. Jei dabar-
tinis Kauno miesto meras pasako 
galutinį ne, tiek Gitanas Nausėda, 
tiek ir Vygaudas Ušackas jau ga-
lima sakyti pradėjęs rinkiminę 
kampaniją su „amerikonišku“ 
atspalviu per jos pristatymą šalia 
Vyčio Kaune, turi šansą patekti į 
antrąjį turą, deja, laimėti, ko gero 
ne. Neaišku, ką apie dalyvavimą 
šalies vadovo rinkimuose pasa-
kys Saulius Skvernelis ir kada tai 

pasakys, bet panašu, kad jis bus 
minėtų rinkimų favoritas. Gali 
būti ir taip, kad kol kiti kandidatai 
pasakos Lietuvai, kaip yra blogai 
ir kaip gali būti geriau, žadės per-
mainas ir pokyčius, proveržius 
veržlius, buvęs Lietuvos policijos 
generalinis komisaras, toliau dirbs 
premjeru realiais darbais „kalda-
mas“ politinį kapitalą.”

R.Gižinskas: „Manau (neduok 
Dieve), jeigu Skvernelis taptų 
Prezidentu, Lietuvos situacija 
tarptautinėje politikos arenoje 
ryškiai pablogėtų. Iš praeities 
žmogus -mentas, žinantis du ari-
tmetinius veiksmus - atimti ir da-
lintis, nežinantis užsienio kalbų, 
staiga, galimai sumanė tapti LR 
Ekscelencija. Manau, kad gerb. 
„Anykštos“ portaloskaitytojai ge-
rai prisimena istoriją su autamat 
„Kalašnikov“. Kuo būtų patapęs 
S.Skvernelis, jeigu to meto Prem-
jeras A.Butkevičius būtų turėjęs 

proto? Šiandien Vyriausybės kan-
celiarijoje dirba daug Butkevi-
čiaus žmonių, pradedant švietimo 
ir mokslo ministre, baigiant sal-
džiabalsiais Premjero patarėjais. 
Matome, kur link eina Valstybė 
su begalinėmis ir nepamatuotomis 
reformomis.“

Atsakingas: „Žinau tik vieną. 
Reikia balsuoti už tą, kurio nere-
komenduos Kęstutis Tubis. Re-
komendavo Gretą, pasirodo, kad 
vagilka. Rekomendavo Eglę.”

Eimantas: Tikrai taip. Tik aiš-
kias vertybes demonstruojantis 
Sąjūdžio vienas iš kūrėjų, olimpi-
nis čempionas, plaukikas, filoso-
fas, daugelio knygų, teatro pjesių 

autorius, diplomatas, dėstytojas 
Arvydas Juozaitis vertas būti Lie-
tuvos prezidentu. Prisiminkime, 
kaip jis landsberginės chuntos 
metais sustabdė kitaminčių perse-
kiojimą, paklausykite, ką jis kalba 
apie Lietuvos išsivaikščiojimą ir 
bus aišku. Tai mūsų Vilties Pre-
zidentas. Jeigu ne jis - skverneliai 
ar grybauskai nausėdai bus šaliai 
xana. Valdys ir toliau tie, kuriems 
nurodinės Briuselis o vertybė bus 
savo indėliai užsienio bankuose, 
iškirsti miškai, išduota kalba, iš-

vyta tauta. Už Arvydą Juozaitį!
Taigi  atsakymas į: Eimantas: 

O ką Juozaitis visus du dešimtme-
čius veikė, ką rimto dirbo, ar išma-
no apie Lietuvos ūkį, ar išmano tei-
sę, ekonomiką, kokios jo pažiūros 
- kairiosios ar dešiniosios, ar vėl 
bus katė maiše? Vieną beveik filo-
sofą turėjome Amerikos dovanotą. 
Dar vienas klausimas: ar Juozaitį 
Rusija puola, jeigu puola, tai su to-
kiu Lietuva tik tolyn į pražūtį eis.

Taigi  atsakymas į: Taigi: Jeigu 
Rolandas Paulauskas nekandida-
tuos, tai balsuosiu už Juozaitį.

Aś  atsakymas į: Taigi: Juozai-
tis dirbo Lietuvos užsienio minis-
terijoje, užėmė įvairias diplomato 
pareigybes mūsų ambasadose La-
tvijoje, Kaliningrado srityje, dirbo 
Olimpiniame komitete. O jo knygas 
apie Lietuvos geopolitinę situaciją, 
istorines dramas aišku skaitėte ir 
matėte - statė didieji šalies teatrai. 
Straipsniai reguliariai publikuoja-
mi taip pat. Duok Dieve, kitam tiek 
spėti nuveikti per gyvenimą.

„Pastebime, kad mūsų klientai 
įrenginius ir paslaugas vis daž-
niau įsigyja internetinėje par-
duotuvėje. Siekiame, kad jų ap-
sipirkimas būtų ne tik patogus, 
bet ir naudingas, todėl nuolat 
rengiame specialiai jiems skir-
tus pasiūlymus”, – sakė Vaida 
Burnickienė, „Tele2“ prekybos 
vadovė.

Užsisakyti paslaugą, telefoną 
ar kitą įrenginį „Tele2“ inter-
netinėje parduotuvėje galima 
bet kuriuo paros metu vos kelių 
mygtukų paspaudimu. Be to, 
prekė nemokamai pristatoma 
klientui nurodytu adresu vos per 
2–3 d. d.

„Tele2“ pasiūlymas: perkantiems planus internetu – dovanos
Rugsėjį prasideda daug aktyvesnis metas, vėl grįžtama į darbus ar mokslus ir laisvo laiko lieka 

mažiau. Todėl technologijų lyderė „Tele2“ siūlo jį taupyti ir apsipirkti internetinėje parduotuvėje 
www.tele2.lt, o čia įsigijusiems naujus planus – dovanoja papildomų duomenų.

Pirkti internetu apsimoka – 
kiekvieną mėnesį po 2 GB do-
vanų!

Nusprendusiems įsigyti naują 
mokėjimo planą – verta suskub-
ti. Visą rugsėjį neribotų pokalbių 
ir SMS planus su 2, 4 arba 8 GB 
duomenų perkantiems internetu 
– „Tele2“ kas mėnesį papildo-
mai dovanos nemokamus 2 GB. 
Ir taip – visą 12 mėnesių arba 24 
mėnesių sutarties laikotarpį.

Ir tai dar ne viskas. Visi trys 
mokėjimo planai suteikia ir pa-
pildomų paslaugų – pusmetį 
nieko nekainuosiantį mobilųjį 
parašą ir galimybę mėnesį žiūrėti 
„Viaplay“ turinį nemokamai. Be 

to, su šiais planais sudarę 24 mė-
nesių sutartį, už spartųjį „Tele2“ 
internetą namams 3 mėnesius 
nemokėsite nieko. Pasiūlymai 
paslaugoms galios jas užsisakius 
kartu su minėtais mokėjimo pla-
nais ir aktyvavus jas ne vėliau 
kaip per 30 dienų nuo naujo pla-
no sutarties pasirašymo datos.

Pasiūlymų laikas – ribotas.
Viskas telefone: likutis, pa-

pildymas, sąskaitos
Dovanų gautus gigabaitus sekti 

bus dar patogiau, jei parsisiųsite 
nemokamą savitarnos programė-
lę „Mano Tele2“. Šia žaibiškai 
išpopuliarėjusia aplikacija nau-
dojasi vis daugiau „Tele2“ klien-

tų – skaičiuojama, kad jų kiekis 
nuo praėjusių metų išaugo net 
261 proc.!

Tokia programėlės sėkmė ne-
stebina, juk galimybė telefone 
patikrinti sunaudojamų duome-
nų vidurkį ir likutį ar užsisakyti 
papildomus jų paketus yra labai 
patogi.

Be to, „Mano Tele2“ aplika-

cijoje galima stebėti ir valdyti 
visus turimus numerius, o mėne-
sio sąskaitas apmokėti vos kelių 
mygtukų paspaudimu.

Daugiau apie programėlę, skir-
tą tiek „Android“, tiek „iOS“ 
operacinėms sistemoms, sužinoti 
galima čia: https://tele2.lt/priva-
tiems/programele-tavo-telefone.

Užsak.nr.911.

Uždainuoti „Ilgiausių metų“ 
Anykščių rajono Tarybos nariams 
mintis kilo su 50-uoju jubiliejumi 
sveikinant kolegą „darbietį“, kan-
didatą į Anykščių rajono merus 
Vaidutį Zlatkų. Tai, pagerbdami 
jubiliatą, politikai darė atsistoję.

Rajono Tarybos posėdžio dar-
botvarkėje tebuvo trys sprendimų 
projektai ir vienas informacinis 
pranešimas. Tarybos nariai išklau-
sė parengtą Anykščių rajono sa-
vivaldybės strateginio 2012-2017 
m. plėtros plano vidaus ir išorės 
aplinkos analizę.

Bene labiausiai politikus nuste-
binęs šios analizės teiginys buvo 
tas, kad  Anykščių rajone yra spar-
tesnė nei apskrityje ir visoje šalyje 
oro tarša.

„Čia dėl Juškų šiltnamių kati-
linės“, - rajono Tarybos nariams 
aiškino Anykščių rajono mero 

Konstatuota, kad savivaldybei 
pavaldžiame siauruke tvyro chaosas

(Atkelta iš 1 p.) pavaduotojas, konservatorius Si-
gutis Obelevičius.

Į Anykščių rajono Tarybos po-
sėdį buvo atvykusi naujai paskir-
toji Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė Sona-
ta Steniulienė. Rajono Tarybos 
sprendimu, ji oficialiai pareigas 
pradėjo eiti nuo rugsėjo 7 die-
nos. Naujoji direktorė sulaukė ir 
vieno klausimo – liberalas Sau-
lius Rasalas domėjosi, koks yra 
S.Steniulienės požiūris į medici-
nos punktus seniūnijose, tačiau 
konkretaus atsakymo nesulaukė 
–V.Steniulienė aiškino, kad dar 
nėra įsigilinusi į rajono medicinos 
reikalus.

Nemažai diskusijų kilo svars-
tant klausimą apie viešąją įstaigą 
„Aukštaitijos siaurasis geležinke-
lis“. Paaiškėjo, kad nuo rugpjūčio 
17 dienos ši įstaiga, kurios viena 
iš dalininkių yra Anykščių rajono 

savivaldybė, neturi vadovo.
„Užalinskas yra pasakęs: „Prie-

vartinio darbo nebūna“, - tokią 
padėtį aiškino Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis.

Iš rajono Tarybos nario, liberalo 
Luko Pakelčio sulaukęs klausimo 
apie siauruko ruožą Rubikių link, 
kuriuo šį sezoną dėl geležinkelio 
pylimo griūties šia kryptimi taip 
ir neišriedėjo siaurukas, meras 
K.Tubis kalbėjo, kad šiuo klausi-
mu su „Aukštaitijos siaurojo gele-
žinkelio“ vadovais kalbėjęs liepos 
6-ąją šalia paminko Laisvei.

„Žadėjo imtis visų priemonių, 
tačiau čia – jau chaoso požymiai“, 
- pastebėjo K.Tubis.

K.Tubio žiniomis, geležinkelio 
pylimą link siauruko buvo bando-
ma sutvirtinti smėliu.

„Esant tokioms meteorologi-
nėms sąlygoms, kai vasara buvo 
sausa, pylimą buvo galima atsta-

tyti greitai, tačiau viskas daroma 
taip, lyg tyčia“, - sakė meras.

Rajono Tarybos narys Arūnas 
Liogė konstatavo, kad „Aukštaiti-
jos siaurajame geležinkelyje“ „tę-
siasi „bardakas“. Rajono tarybos 
narys, socialdemokratas Dainius 
Žiogelis jam antrino, kad tas „bar-
dakas“ tęsiasi po to, kai iš šios 
įstaigos direktoriaus pareigų buvo 
atleistas Gintaras Kerbedis.

Posėdyje garsiai įvardinta, kad 
nuo rugsėjo 13 dienos „Aukštaiti-
jos siaurajam geležinkeliui“ turė-
tų pradėti vadovauti konkursą lai-
mėjęs Mindaugas Jucevičius.Vis 
dėlto, apsidraudžiant nuo galimų 
netikėtumų, į sprendimo projektą 
įtraukta eilutė, kad kritiniu atve-
ju įstaigos vadovu laikinai galėtų 
būti paskirtas Gintaras Šileikis.

Panašu, kad ši eilutė įrašyta ne 
be reikalo – Susisiekimo ministe-
rija gavo skundą, kurio autorius 

– antrąją vietą užėmęs konkurso 
dalyvis. Prieš M.Jucevičių pralai-
mėjęs asmuo skunde nurodė, jog, 
jo įsitikinimu, konkursas buvęs 
tendencingas, kuriame kai kurie 
komisijos nariai turėjo išanksti-
nes nuostatas. Ar skundas pasieks 
teismą ir, ar bus stabdomas kon-
kurso rezultatų įsigaliojimas, kol 
kas nėra aišku.

Anykščių rajono Tarybos po-
sėdį stebėjo naujai paskirtoji 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė 
Sonata Steniulienė. 

Autoriaus nuotr.  
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Briedžio pėdsakai baigiasi 
Sliepšiškyje

Žalgirio būrio pradžia

Kuomet 1944 m. vasarą Antro-
jo pasaulinio karo fronte išstūmę 
vokiečius į Lietuvą vėl sugrįžo 
sovietai, tėvynę mylintys, grei-
to išvadavimo besitikintys jauni 
vyrai ginklavosi, ėmė slapstytis. 
Butėnų vyrai glaudėsi dar 1940 m. 
įrengtoje slėptuvėje netoli Šukių - 
Budreikų sodybos. Vieni ateidavo, 
kiti išeidavo - nors požeminė slėp-
tuvė buvo erdvi, visi besislapstan-
tys nesutilpdavo. Tokia tad buvo 
Žalgirio būrio užuomazga, kurio 
kovotojams pasitraukus į girią va-
dovavo legendinis vadas Žalgiris. 
To drąsaus vyro tikrasis vardas, 
pavardė buvo nežinomi. Amži-
ninkų atmintyje išliko tikras ar 
sugalvotas vardas Balys. Jis buvęs 
Lietuvos kariuomenės karininkas, 
nevietinis, todėl niekam nepažįs-
tamas. Pasipriešinimo istorijos ty-
rinėtojas Gintaras Vaičiūnas mano, 
kad tai galėjo būti Černius. Drąsus 
vyras buvo – nueidavo į miestelį 
turgaus dienoje, sekmadienio po-
pietę mėgdavo pereiti per Kūdrių 
laukus, kilo baimė, kad susidurs su 
saugumu, susišaudys, padegs tro-
besius ar ką nors apkaltins pagalba 
kovotojams - areštuos ar ištrems į 
Sibirą. Žalgirio legenda buvo neil-
ga, jau 1945 m. rudenį susišaudy-
me su sovietų kareiviais jis žuvo 

Butėnų palaukėje.
Tuomet vadovauti vyrams ėmėsi 

P. Baronas - Briedis. Jo neįtikėti-
nas gyvenimas, jo žygių pėdsakai 
pasibaigė Sliepšiškyje, kur bendra-
žygiai jį palaidojo 1948 m. rudenį. 
Jis buvo sužeistas atsitiktinės kul-
kos...

Briedžio pėdsakais

Šventės rytą būrelis artimųjų, 
gerų piliečių pagerbė žuvusius 
partizanus Sliepšiškio kapinėse, 
pačiame tikriausiame pokario ko-
votojų panteone Šimonių girios 
ramybėje. Pokariu apleistos ka-
pinaitės tapo nelygioje kovoje su 
okupantais žuvusių Lietuvos par-
tizanų amžinojo poilsio vieta. Prie 
Povilo Barono - Briedžio, Stepono 
Šukio - Mauzerio ir jo bendražygių 
kapų padėtos gėlės, uždegtos žva-
kės, pokario kovotojai prisiminti 
maldoje.

Vikonių kaimo senieji kapeliai, 
kurie jau tik pakylėtu šilu, aukš-
tu mediniu kryžiumi paplentėje 
rymo, taip pat laisvės kovų atmintį 
sergsti. Iki tol primiršti buvo ten 
palaidotieji - partizanas Bronius 
Bražiūnas - Vaidila iš Kraštelių 
kaimo ir ryšininkė Stasė Baronai-
tė - Maslauskienė. Vaidilą nušovė 
Moliakalnio vienkiemyje, gulėjo 
numestas miestelio aikštėje, po to 

kūną užkasė kalnelyje prie Svėda-
sų dvaro koplytėlės. Prisiminėme 
jaudinantį kovotojo dukterėčios 
Valerijos Rimkutės - Vilutienės 
pasakojimą, kaip sutemose jį atka-
sė, pažino tik iš drabužių likučių. 
Tyliai, paslapčia su tyra malda, 
padedant krikštasūniui Petrui Rim-
kui, palaidojo šiose kapinėse. Žodį 
tarė vienintelė šių laikų sulakusi B. 
Bražiūno dukterėčia Vanda Rim-
kutė – Sedelskienė. Kuomet žuvo 
dėdė, jai tebuvo dveji metukai. At-
naujintą, tamsiu granitu spindintį 
paminklą, kurį, rūpinantis Lietu-
vos politinių kalinių ir tremtinių 
Anykščių skyriaus aktyviesiems, 
pagamino Algimantas Puolis, pa-
šventino Svėdasų klebonas kun. 
Raimundas Simonavičius. Jis va-
dovavo ir Šv. Mišių aukai Šv. ar-
kangelo Mykolo bažnyčioje. 

Aikštės valanda

Pagarbiąją valandą aikštėje prie 
paminklo Svėdasų krašto partiza-
nams pradėjo jaunimas, Svėdasų 
gimnaziją atstovavusios skautės. 
Vasarė Budreikaitė padėjo gražiau-
sių rugsėjo žiedų puokštę, o Aušri-
nė Neniškytė dovanojo skambią ir 
prasmingą dainą: „Pušų viršūnėse 
rudens naktis sustoja...“. Partiza-
niškas dainavo Anykščių tremtinių 
bei politinių kalinių choras, pritarė 

trio „Trys briedžiai‘ dainininkai. 
Buvo prisiminti pokario parti-

zanai - prieš septyniasdešimt metų 
žuvęs P. Baronas - Briedis, jo šei-
mos kančių keliai. Lageriuose var-
go jo žmona, o močiutė su penkiais 
vado sūnumis, dar visai mažais 
berniukais buvo ištremta į Sibirą. Į 
lagerį pateko ir jauniausias Povilo 
brolis Juozas. Jų sodyba buvo su-
naikinta, o į vaikų namus patalpinti 
mažieji Baroniukai buvo surusinti. 

Kalbėta apie įsimintinus 1948 
-ųjų partizanų žygius,  jų sumanų 
vadą Antaną Starkų - Montę, skau-
džias - Jurgio Urbono - Lakštučio, 
Antano Kisieliaus - Sakalo, Vy-
tauto Vilučio – Perkūno netektis. 
Prisimintas ir tikras svėdasiškis, 
partizanų metraštininkas Albinas 
Milčiukas – Tigras.

Legendinis Algimanto apygar-
dos partizanas Jonas Kadžionis - 
Bėda, kuris už tai, kad tėvynę my-
lėjo, kad su okupantais nesitaikstė 
net 25 metus vargo sovietų lage-
riuose kalbėjo apie didžią tautos 
jėgą, narsą, su kuria apgynė nepri-
klausomybę 1919 - 1920 metais, 
darbštumą ir viltį, su kuriuo kūrė 
savo nepriklausomą valstybę, kuo-
met svarbu buvo ne tik ūkis, bet ir 
žmonių dvasinės vertybės. 

Žodį tarė P. Barono - Briedžio 
sūnus, buvęs Tomsko universite-
to docentas, kultūros istorikas, dr. 

Raimondas GUOBIS

Praėjusį sekmadienį Svėdasuose buvo prisiminti šio krašto bei visos Aukštaitijos, o kartu ir  Lietuvos partizanai. Aplankyti kapai, 
pašventintas paminklas žuvusiems, melstasi, kalbėta, dainuota, bibliotekos galerijoje atverta Donato Vasiliausko - Inio tapybos paro-
da – realistiniai paveikslai partizaninių kovų tema, žygiuota partizanų takais, prisiminti 1948 - ųjų metų įvykiai bei tuomet, prieš 70 
metų, žuvęs Žalgirio būrio vadas Povilas Baronas-Briedis.

Anykščiuose sugaišau pusę die-
nos, tačiau nei vienoje prekybos 
vietoje taip ir neradau nusipirkti 
respiratoriaus, kuris padėtų apsi-
saugoti nuo cheminių medžiagų, 
jas purškiant laukuose ar sklypuo-
se. Taip išeina, kad chemines me-
džiagas verslininkams pardavinėti 
naudinga, o apsaugos priemones 
nuo jų – ne. O juk be respiratoriaus 
naudojantis cheminėmis medžia-
gomis nuodijamas visas žmogaus 
organizmas. 

Robertas GRiŽAs, svėdasų 
seniūnija, Daujočių kaimas

Ūkininkai 
negali įsigyti 
respiratorių

Albertas Baronas, kuris džiaugėsi, 
kad jo tėčio, visos šeimos likimas 
jau yra žinomas ir svarbus ne tik 
artimiesiems, bet ir daugeliui žmo-
nių. Sakė esąs laimingas, kad po 
daugybės dešimtmečių tremties 
ir klajonių likimas lėmė sugrįžti į 
gimtinę ir gyventi nepriklausomo-
je Lietuvoje.

„Vivas plango, mortuos voco“

„Gyvuosius apraudu, mirusiuo-
sius šaukiu“ - tokiu mįslingu posa-
kiu paženklinta Donato Vasiliausko 
- Inio tapybos darbų paroda. Šis jau-
nas anykštėnas dar studijuodamas 
Akademijoje ėmėsi tapyti partiza-
niška tema. Dabar jis jau dėstytojas, 
mokantis jaunimą ir kuriantis savito 
realistinio meno mokyklą. Tema 
tapo artima po vienos klajonės po 
Šimonių girią, kuomet jis pajuto, 
kad sename miške tvyro atmintis, 
kuri yra šviesa. Žinojimas teikia iš-
minties, stiprina ir apsaugo. 

Dailininko parodoje - penkiolika 
išraiškingų vaizdų, kurie jau buvo 
rodomi Amerikoje, lietuvių koloni-
jose, o Lietuvoje pirmą kartą visuo-
menei rodomi ne kur kitur, bet Svė-
dasuose. Sukrečianti realybė - kartu 
ir žiauri, ir didinga. 

Briedžio taku

Gaila, kad minėjime nebuvo 
daug žmonių. Tačiau niekas tuo 
Svėdasuose nesistebi ir pernelyg 
nesipiktina. Tačiau tie žmonės, 
kurie neateina, tarsi parodo savo 
poziciją. Atsiranda daugybė prie-
žasčių, kurios sutrukdo ir savival-
dybės tarnautojams, ir mokyto-
jams, verslininkams, ūkininkams, 
moksleiviams ir daugybei kitų su-
sirinkti ten, kur mes renkamės dėl 
Tėvynės, dėl žinojimo, pažinimo, 
supratimo. 

Po pietų buvau P. Barono - Brie-
džio sodybvietėje, žengiau šilo ke-
liais, stabtelėjau prie pirmojo Bu-
tėnų partizanų bunkerio daubos. 

Slėptuvės būta didelės, ir dabar 
žiojėja gili duobė, daugiau negu 
trisdešimties metrų tunelis, kuris 
vedė prie keliuko. Pavasinčiais, 
per pušynus ir gelstančius beržy-
nus, senuoju vieškeliu per Sausa-
laukę sugrįžau į krašto sostamiestį 
Svėdasus. 

Pagarbios atminties akimirka Sliepšiškio kapinėse - Šimonių gi-
rios partizanų panteone, prie Povilo Barono - Briedžio kapavie-
tės. Iš kairės: Jonas Neniškis, Rimutė Gaigalaitė, kun. Raimun-
das Simonavičius, Petras Baronas, Alfredas Baronas ir Albertas 
Baronas.

Prie labai tikroviškos „bunkerio angos“ legendinis partizanas 
Jonas Kadžionis ir dailininkas Donatas Inis.

Kai žuvo dėdė Bronius Bražiūnas, dukterėčiai Vandai Rimkutei 
Sedelskienei tebuvo dveji metai.

Šauniosios Svėdasų skautės - Aušrinė Neniškytė (kairėje) ir Va-
sarė Budreikaitė.

 Autoriaus nuotr.
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Net pasibaigus tarmių metams, 
kai atrodo, visi turėjo suprasti, 
kad mūsų kalbos grožis yra įvai-
rume ir savitume, vis dar bran-
džioje Lietuvoje pasitaiko ats-
kirų negerovių. Turiu mintyje, 
kad yra priekabų, kurioms niežti 
nagai dar bent vieną naguos pa-
tekusį išmokyti, kad Puntukas 
ir Anykščiai reikia kirčiuoti ne 
taip, kaip darė tetė, mama, dėdė 
ir senelis.

Visą gyvenimą stebėjausi, kai 
bet kokioje klasėje, grupėje iš-
vardinus 50 pavardžių, ties ma-
nąja, dėstytojas persiklausdavo, 
kaip ją kirčiuoti. Suprantu, kad 
yra skirtumas, kaip sukirčiuosi 
Staniką (nes gali būti biushal-
teris arba pritūpęs su užkietė-
jusiais), bet koks skirtumas su 
mano pavarde? Dėstytojau, kaip 
tavo kaime tą maistą vadino, 
taip ir kirčiuok. Toks dėmesys 
pavardės kirčiavimui suformavo 
nenugalimą norą visus tikrinius 
daiktavardžius kirčiuoti prie-
šingai, nei kam nors norisi. Tai 
tikrai suteikia asmeninį pasiten-
kinimą ir saldų keršto jausmą.

Atšventęs jubiliejų galiu sau 
leisti. Todėl nuo šiol būsiu ofi-
cialus priekaba. Pradėsiu kabi-
nėtis, kad negali būti jokių 55 ar 
40 metų jubiliejų, „bo“ žodis ju-
biliejus atsirado iš ožio rago (he-
brajų kalba vadinamo „Yobel”) ir 
naudojamas tik 50 metų periodui 
minėti (iki ožio ragas nesudūda-
vo – ne jubiliejus). Juk nesako-
me, kad noriu keturių pem šimtų 
gramų kilogramo, ar nusipirkau 
600 gramų puslitrį. Paprastai 

Du po penkiasdešimt – šimtas

Saulius RASALAS

atsimename ir mėgstame gimta-
dienius kurie iki -iolikos. Viskas 
paprasta - geriau atsimeni vieną 
iš 15, nei vieną iš 80. Pirmos 
eilės pusbrolių vardai geriau at-
simenami, nei trečios eilės, nes 
tikrų pusbrolių mažiau. Tas pats 
ir su baliais (atsiminkite, kaip 
buvo draudžiamas žodis balius, 
nes nelietuviškas). Tad atsime-
name pirmuosius ir geriausius. 
Gerai atsimenu savo 16- tajį 
gimtadienį. Švenčiau ji Mikie-
riuose ant vingiuotos upės kran-
to. Tais metais vasarą irgi buvo 
karšta. Galima buvo miegoti po 
dangumi net be palapinės. Mi-
kieriuose dar veikė parduotuvė, 
o joje buvo natūralių produktų. 
Susirinkome tada į Šimonių gi-
rią skaičiuoti kurtinių. Puikus 
darbas – eini kiaurai kvartalus ir 
fiksuoji, ką pamatai. Taip susi-
pažinau su matematiniais statis-
tiniais metodais ir tuo kraštu, ku-
riame po to ilgą laiką teko dirbti. 
Atsimenu gimtadienį tarybinėje 
armijoje. Gulėjau medsambate 
(karinė ligoninė). Gerai gulėjau, 
buvau labai mobilus ir savo pa-
latoje taip retai pasirodydavau, 
kad tarybų valdžia mane užmir-
šo ir vietoje planuotų 3 savaičių 
pralaikė visas 6. Atsimenu gim-
tadienį Čepkelių rezervate. Mie-
gojau ekspozicinėje salėje po 
erelio iškamšomis, o po gimta-
dienio pažadino E. Drobelis, nes 
gamtininkas nenorėjo išgąsdinti 
mažo kalibro šautuvo šūviais. 
Jis ryte savo augintam vilkiukui 
nuo muziejaus stogo šaudė kar-
velius. Tad studentus perspėjo 
prieš medžioklę, o mes sužino-
jome, kad tas šuniokas keistu 
žvilgsniu, kuris naktį pavogė 
mūsų sviestą, skirtą visam mė-
nesiui, yra vilkiokas. Kiti gim-
tadieniai susiliejo į vieną „ilgia-
aaaaaaaaaausių meeeeeeeeetų“. 
Svetimi gimtadieniai irgi susi-
liejo. Atsimenu žmonos 19- tąjį 
ir kelis po to. Taip, buvau tų lai-
kų vaikas ir nemačiau problemų 
kardelių gauti kaimo darželiuo-
se. Iš amžiaus aukštumos žiūriu 

ir nesigailiu. Jokio mea culpa. 
Paskutinis gimtadienis, kurį irgi 
gerai atsimenu, vyko GRADIA-
LI ANYKŠČIAI. Tai buvo mano 
tuometinės viršininkės eilinis 
gimtadienis. Buvo nuspręsta ne-
sukt galvos su dovanomis, nuva-
žiuoti drauge visiems pavalgyti, 
padovanoti dėmesio, o dovana 
laikyti nupirktas vaišes. Viskas 
pagal planą -nuvažiavom, paval-
gėm, pakėlėm. Jauniausias eina 
sąskaitos. Viršiausias, koman-
diniu balsu sustabdo jauniausią 
ir pareiškia, kad mes labai gerai 
taupome reprezentacines lėšas 
ir tegul vaišės būna suformintos 
per sąskaitą. Ta, kurią sveikino-
me, viską girdėjo. Raudonuoda-
mas už svetimą gėdą, vis tiek 
pasidarai raudonas. 

Šiemet Lietuvos valstybei ga-
lima pusti net du žydiškus ožio 
ragus. Klausimas ar jubiliejaus 
minėjimas buvo kaip nors iš-
skirtinis? Ar tai, kad eilinę dai-
nų šventę pavadini šimtmečio, 
ji kaip nors pasikeičia? Kelių 
direkcija turi fantazijos. Ilgiau-
sias tiltas Lietuvoje suprojek-
tuotas Kijeve, o tam, kad spėtų 
jo atidarymą paskirti Spalio re-
voliucijos 60-mečio minėjimui, 
atidarytas 1978 lapkričio 3 d.. 
Suspėjo visomis 4 dienomis. 
Partija ir liaudis džiūgavo. Da-
bar jis jau ne Spalio revoliucijos 
ar kaip kitaip, jis- ŠIMTMEČIO 
TILTAS. 

Simboliška, kad tiltas yra kely-
je Pilviškiai–Jurbarkas. Vis dėl-
to to tilto pavadinimą reiktų už-
rašyti LED ekrane. Šiais metais 
jis 100 – mečio tiltas, kitais me-
tasi galėtų būt pervadintas Jėzu-
itų misijos Lietuvoje tiltu. Kaip 
susieti jėzuitus su Pilviškiais dar 
nežinau, bet tam reikalui yra vi-
sokių direkcijų. Bet kokiu atveju 
2019 metai, V.Pranskiečio para-
šu, yra paskelbti misijos metais. 
Aišku, būtų gražu, jei Lietuvos 
jubiliejui būtų pastatyta estaka-
da iki Rusnės, bet ten kažkokių 
durpių atsirado. Utenos betonkės 
per MG kišimąsi irgi 100 - me-

čiui nespėjo suremontuoti. Lieka 
pervadinti tai, kas jau buvo. 

Kaip sekasi paminėti 100 – 
metį Anykščiuose? Jau nebeatsi-
menu, ar buvo koks nors išskir-
tinis minėjimas? Jei neatsimenu, 
tai nebuvo. Ąžuolai Vyganto 
pievose vis dar nežaliuoja, egli-
niai kuorai neboluoja... Jubilie-
jaus ženkliukų dalinimo tvarką 
išpeikė net tie, kurie praeityje 
nedrįsdavo pasakyti kritiškesnio 
žodžio. Atrodo, neatsiranda jo-
kio akcento ir viskas susilieja į 
bendrą ilgiaaaaaaaaaaausių mee-
eeeeeeetų... Bet vienas renginys 
išlieka atmintyje- tai Lietuvos 
jubiliejaus proga vienam vakarui 
atgimęs senasis Anykščių resto-
ranas „Puntukas“. Susiburkime 
ir švęskime savo laisvę kartu! 
Ir visai nesvarbu ar Pùntukas su 
kairiniu ar su riestiniu. Svarbu, 
kad tas akcentas buvo geras, kir-
tis padėtas taip. kaip suskambėtų 
Anykščiaĩ. 

Komentatoriams, kurie stau-
gia, kad kritikuoti visi gabūs, 
skiriama-

Siūlau įvertinus J.Jablonskio 
gatvės remontą, pervadinti tą 
gatvę Šimtmečio vardu. O ką? 
Vis koks nors paminėjimas. Jei 
ne Jablonskio, tai bent Obelų 
gatvę (ten nei vieno registruoto 
gyventojo) pervadinkime. Šim-
tmečio statybos vertos šimtme-
čio vardo. Meras galės dar kar-
tą nusifotkinti šalia palydos ir 
svogūnų lysvių. Reprezentuoti 
reikia taupiai. 

Pabaigai sąrašas vietovių, ku-
riose 1930 m. švenčiant Vytauto 
metus iškilo paminklai kuni-
gaikščiui: Ažušilė, Bardiškiai, 
Betygala, Jurbarkas, Kalevų 
kaimas, Kvėdarna, Medingė-
nai, Laukuva, Lygumai, Luokė, 
Pabiržė, Pikeliai, Radviliškis, 
Randamonys, Reškutėnai, Riz-
gūnai (Ceikinių seniūnija), 
Šakarniai, Seda,  Vadaktai, 
Viekšniai,Veliuona, Vidugiriai, 
Žvikeliai, Kudirkos Naumiestis, 
Vyžuonos, Perloja, Ąžuolų Būda 
… 

AVINAS. Jau savaitės pradžioje 
būsite linkę perdėtai rizikuoti. Ka-
žin, ar rizika pasiteisins. Trečia-
dienį gali apimti liūdnos nuotai-
kos ir reikės palaikymo iš šalies. 
Ketvirtadienis – bene sėkmingiau-
sia savaitės diena, turėtumėte tai 
išnaudoti. Visą savaitę stenkitės 
kontroliuoti savo emocijas – neju-
čia išsprūdęs piktas žodis gali pri-
daryti žalos. Savaitgalis tinkamas 
išvykoms su šeima ar draugais.

JAUTIS. Sėkmė lydės, tačiau 
tai nereiškia, kad triumfuosite 
įdėję mažai pastangų. Prieš jus 
atsiveria naujos galimybės, tad 
padirbėkite iš peties. Nesidalyki-
te mintimis ir idėjomis su aplin-
kiniais, geriau įgyvendinkite tai, 
ką sumanėte. Šios savaitės darbai 
turėtų papildyti jūsų piniginę ar 
sąskaitą banke. Visgi nereikėtų 
pamiršti ir savęs, pasistenkite ne-
pervargti. Savaitgalis palankus 
spręsti šeimos ir namų ūkio pro-
blemas.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
gali tekti įsivelti į ginčą su kole-
ga. Nepertraukinėkite ir neįžeis-
kite pašnekovo, netgi vertėtų pa-
svarstyti, ar jis tikrai nėra teisus. 
Antroje savaitės pusėje priimdami 
svarbius sprendimus pasikliauki-

te tik savo nuomone ir nuojauta. 
Savaitgalį pasirūpinkite sveikata, 
išvaizda bei visaverčiu poilsiu, 
daugiau bendraukite, matykitės su 
žmonėmis, su kuriais leisti laiką 
jums malonu.

VĖŽYS. Šią savaitę vertėtų pa-
galvoti apie netolimą ateitį. Kuo 
daugiau pastangų įdėsite dabar, 
tuo lengviau bus vėliau. Antradie-
nį ir trečiadienį norimą rezultatą 
pasieksite be didelių pastangų. 
Antroje savaitės pusėje didelė ti-
kimybė patirti nenumatytų išlai-
dų, bet taip pat ketvirtadienį arba 
penktadienį galimos ir papildo-
mos pajamos. Dabar geras laikas 
ieškantiems naujo darbo – galite 
sulaukti labai patrauklaus pasiū-
lymo.

LIŪTAS. Šią savaitę jus lydės 
pakili nuotaika. Spinduliuosite 
energija, entuziazmu ir optimiz-
mu. Atrodys, kad galite nuversti 
kalnus. Savaitė palanki verslo su-
sitikimams, išvykoms, kelionėms 
ar komandiruotėms. Savaitės pa-
baigoje mylimam žmogui gali 
prireikti jūsų pagalbos, patarimo 
ar tiesiog supratimo. Skirkite jam 
daugiau dėmesio ir laiko, priešin-
gu atveju jūsų santykiuose gali 
padvelkti šaltukas. Savaitgalį ne-
pamirškite, kad savanaudiškumas 
griauna santykius, kalbėkitės, ieš-

kokite kompromiso.
MERGELĖ. Ši savaitė gali pa-

žerti puokštę netikėtumų. Spręs-
dami rimtus klausimus turite būti 
labai atidūs ir lankstūs. Judėkite 
į priekį lėtai, bet užtikrintai, pla-
nuodami kiekvieną žingsnį, numa-
tydami galimus sunkumus ir pri-
imdami tik kruopščiai apgalvotus 
sprendimus. Savaitgalis – puikus 
laikas pasirūpinti namų jaukumu 
ar santykių su artimaisiais gerini-
mu. Drąsiai planuokite grandio-
zinius pertvarkymus ar didesnius 
pirkinius.

SVARSTYKLĖS. Šią savaitę 
daugiau bendraukite ir plėskite 
naudingų pažinčių ratą. Pasiekti 
tai, ko trokštate, dabar padės ne 
jūsų gebėjimai, o įtakingos pažin-
tys. Pirmoje savaitės pusėje būkite 
itin atidūs tvarkydami finansinius 
reikalus, nesileiskite įtikinami kur 
nors investuoti ar paskolinti pini-
gų. Savaitės pabaigoje gali kilti 
noras atsinaujinti, įsigyti naujų 
daiktų ar drabužių. Tai nėra blo-
gai, tačiau nešvaistykite pinigų be 
reikalo, kiekvienas didesnis pirki-
nys turėtų būti apgalvotas.

SKORPIONAS. Savaitė bus 
itin palanki savo verslą turintiems 
ar jį pradedantiems Skorpionams. 
Nesunkiai rasite norinčių jums 
padėti, žmonės bus linkę su jumis 

bendradarbiauti, tik turite pamiršti 
savo ambicijas ir parodyti aplin-
kiniams daugiau geranoriškumo. 
Apskritai daugiau bendraukite, 
megzkite naujas pažintis. Žmo-
nės, su kuriais susipažinsite šią 
savaitę, gali įnešti į jūsų asmeninį 
ar profesinį gyvenimą teigiamų 
pokyčių. Savaitės pabaigoje pro-
blemų gali kelti peršalimo ligos.

ŠAULYS. Reikalai klostosi į 
gerąją pusę, tapsite aktyvesni, la-
biau pasitikėsite savo jėgomis, jus 
pradės labiau vertinti aplinkiniai. 
Yra tikimybė kilti karjeros laipte-
liais, tačiau turite parodyti aplin-
kiniams daugiau geranoriškumo 
ir palaikyti aštrų liežuvį už dantų. 
Finansinių problemų kilti netu-
rėtų. Nesunkiai papildysite savo 
kišenes, jeigu jos ištuštės. Visais 
galimais būdais stiprinkite sveika-
tą. Sportuokite, sveikai ir regulia-
riai maitinkitės, gerkite vitaminus. 
Blogai nuotaikai išsklaidyti padės 
pasivaikščiojimas miške.

OŽIARAGIS. Pirmoje savaitės 
pusėje turėsite galimybių gerokai 
pasistūmėti į priekį darbe. Pasi-
stenkite palaikyti gerus santykius 
su kolegomis, nedemonstruoti 
savo pranašumo. Įsiplieskę ginčai 
tik sutrikdys darbą ir taps sudė-
tinga pasiekti užsibrėžtus tikslus. 
Savaitės pabaigoje nejausite pini-

gų stygiaus, tačiau ir jų poreikis 
gali išaugti. Labiausiai jų parei-
kalaus vaikai ar kiti šeimos nariai. 
Savaitgalį daugiau laiko skirsite 
santykiams ir meilei. Turėtumėte 
įveikti drovumą, nes kartais jis 
trukdo.

VANDENIS. Šią savaitę la-
bai svarbu parodyti save tik iš 
gerosios pusės, ir tai jums tikrai 
pavyks, reikia tik noro. Be to, ne-
lėtinkite tempo ir nuolat tobulėki-
te. Savaitė labai palanki kūrybai, 
todėl, jeigu turite kūrybinių idėjų 
ar planų, nesnauskite. Antroje sa-
vaitės pusėje rizika turi būti mini-
mali, ypač savo verslą turintiems 
ženklo atstovams. Artėjant savai-
tės pabaigai galėsite atsipalaiduoti 
ir skirti daugiau laiko asmeniniam 
gyvenimui.

ŽUVYS. Sėkminga ir produk-
tyvi savaitė, tačiau labai trukdys 
asmeniniai reikalai, rūpinimasis 
artimaisiais ar problemos šeimo-
je. Turėsite rasti laiko viskam. Į 
bendravimą turite žiūrėti ne kaip 
į laisvalaikio praleidimo būdą, o 
kaip į naudingų ryšių mezgimą. 
Įtakingi pažįstami gali padėti 
jums augti profesine prasme. Sa-
vaitės pabaigoje galite sulaukti 
pasipriešinimo iš artimųjų, tačiau 
tai dar ne priežastis atsisakyti savo 
planų.

specialistas pataria

Rota virusą
perneša 
neplautos rankos

Pykinimas, vėmimas, pilvo 
skausmai, padidėjusi kūno tem-
peratūra – tai tik dalis nemalonių 
simptomų, kurie pasirodo užsikrė-
tus rotavirusine infekcija. Rudenį, 
kai visi sugrįžta į mokyklas, dar-
želius ir darbus, šiam virusui plisti 
sąlygos itin palankios. O užsikrė-
tus vienam šeimos nariui, simpto-
mai vos po kelių dienų pasireiškia 
ir kitiems artimiesiems. Tačiau 
atidžiai laikantis pagrindinių as-
meninės higienos principų, neval-
domą rota viruso kelionę galima 
pristabdyti.

Rota virusas (dar vadinamas 
roto virusu) yra itin atsparus išo-
rinei aplinkai – jis išlieka gyvy-
bingas net kelis mėnesius esant 4 
– 20 laipsnių temperatūrai, o dozė, 
kurios užtenka užsikrėsti, yra la-
bai maža. Būtent todėl šis virusas 
plinta gana lengvai, o pagrindiniu 
infekcijos šaltiniu tampa virusą 
nešiojantis žmogus.

Rota virusu užsikrečiama fe-
kaliniu-oraliniu būdu, tai reiškia, 
jog virusas išsiskiria su išmatomis 
ir, nesilaikant tinkamos higienos, 
plinta per nešvarias rankas ar ser-
gančio žmogaus išmatomis užterš-
tus daiktus, indus, maistą.

Sergant virusine žarnyno infek-
cija, svarbiausia organizmą papil-
dyti skysčiais ir elektrolitais, nes 
gausiai viduriuojant ir vemiant 
organizmas netenka daug mums 
reikalingų mineralų. Tam geriau-
siai tinka specialūs rehidrataciniai 
tirpalai, kuriuose gausu cukraus ir 
druskų.

-AnYkŠTA
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Papildomi prizai Bilietas Prizas 0183451 Automobilis “TOYOTA AURIS” 039*055 Pakvietimas į TV stu-
diją 046*496 Pakvietimas į TV studiją 025*804 Pakvietimas į TV studiją 005*015 Pakvietimas į TV 
studiją

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

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

Š  I  A  U  D  U  S
Galime pirkti iš pradalgių ar 

presuotus. Galimi įvairūs mai-
nų variantai. Sudarome išanks-
tines pirkimo sutartis.

Tel. 8 6 8 7    7 6 1 9 1

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.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai įvairius miškus: jau-
nuolynus, pusamžius, brandžius. 
Žemę, apaugusią krūmais.

Tel.(8-625) 44123.

Miškus visoje Lietuvoje aukšto-
mis kainomis, atsikaito iš karto, 
apmoka notaro išlaidas, įvertina 
miško kainą.

Tel. (8-687) 71663.

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

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Apmoka pir-
kimo išlaidas. 

Tel.( 8-687) 23618.

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

Tel. (8-600) 63820.

Medžiais ir krūmais apžėlusias 
žemes. 

Tel. (8-673) 19696.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

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).                        

Paslaugos

UAB “Bitinara” teikia tujų, gyvatvo-
rių, dekoratyvinių medelių karpymo, 
genėjimo paslaugas. 

Facebook - Švaros angelas.
Tel.(8-686) 80994.

Kaminų įdėklai, pristatomi kaminai. 
Skarda 0,6-0,8 mm storio. Kaminų 
remontas, skardinimas. Stogų den-
gimas. Patirtis 20 m.

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

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.

Ieškote patikimo darbo užsieny-
je? Įsidarbinkite namų tvarkytoja 
(-u) Anglijoje. 100 proc. garantija, 
jokių įdarbinimo mokesčių. Amžius 
neribojamas, kalba nebūtina. 

Tel. (8-615) 56480, 
www.husband-wife.co.uk/darbas

reikalingi darbuotojai 
- paukštininkės (-ai).

Telefonas pasiteirauti
(8-686) 82817.

UAB “Antalgės paukštynas”

Ieško veterinarijos farmaci-
ninko (-ės) darbui veterinarijos 
vaistinėje. Būtinas veterinarinis 
išsilavinimas. 

Tel. (8-609) 97785.

Reikalingas fermos darbuoto-
jas - šėrikas, apgyvendiname, 
gali būti šeima. 

Tel. (8-650) 86625.

Miško darbininkams, pjūklinin-
kams ir pagalbiniams darbinin-
kams. Yra galimybė apgyven-
dinti. 

Tel. (8-683) 21810.

INFORMACIJA DĖL ŽEMĖS SKLyPŲ RIBŲ DERINIMO
 IR KADASTRINIŲ MATAVIMŲ

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro 

nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. ba-
landžio 15 d. nutarimu Nr. 534,  32.1.1.2 papunkčiu, informuojame, 
kad 2018 m. rugsėjo mėn. 22 d., 11 val. bus atliekamas žemės skly-
po (kadastro Nr. 3414/0004:231), esančio Anykščių r. sav., Anykščių 
sen., Liepdegėnų k., ribų ženklinimas. 

Kviečiami gretimo žemės sklypo (kadastro Nr. 3414/0004:126), pri-
klausančio Anelei Kavaliauskienei (mirusi), esančio Liepdegėnų k., 
Anykščių sen., Anykščių r. sav.,  paveldėtojai  ar kiti suinteresuoti as-
menys. Prašome atvykti ir dalyvauti ženklinant aukščiau paminėto že-
mės sklypo ribas. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius 
bei atstovavimą įrodančius (paveldėjimo teisės liudijimas, įgaliojimas) 
dokumentus bei žemės sklypo planą.

Žemės sklypo kadastrinius matavimus atlieka UAB ,,Miškotvarkos 
sprendimai“ matininkas Aurelijus Živatkauskas, tel. Nr. 860808088, el. 
paštas aurelijuszivatkauskas@gmail.com, buveinės adresas: Veiverių 
g. 150 – 309, LT – 46391, Kaunas. 

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

Tel.(8-608) 44340.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.

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

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

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

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

Automobiliai

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.

Kita

Perdengimo plokštes 6,20 - 6,30 
ilgio. Dėvėtas arba naujas.

Tel. (8-611) 43899.

Brangiai - ąžuolinius rąstus viso-
je Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

„Anykštos“ redakcija kvie-
čia mirusiųjų artimuosius, 
kurie nori, jog būtų paskelb-
ta informacija apie mirtį, 
atsisveikinimą su velioniu, 
laidotuves, kreiptis el. paštu 
anyksta@anyksta.lt, telefo-
nu (8-381) 5-94-58 arba už-
eiti į redakciją.

Žinia apie mirusį žmogų bus 
paskelbta nemokamai.

parduoda
Kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Pjuvenas. Pristato. 
Tel. (8-675) 63191.

Kita

Pigiai bulves - nusikasti patiems. 
Tel. (8-686) 59473. 

Sunkvežimio SCANIA balnines 
važiuokles, balnus, padangas. 
Kainos sutartinės. 

Tel. (8-622) 05957.

gimė

Emilis VAICEKAVIČIUS,
 gimęs 08 29

Kajus STALNIONIS,
gimęs 08 27
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anekdotas

rugsėjo 11 - 14 d. jaunatis.
mėnulis

šiandien

rugsėjo 13 d.

rugsėjo 14 d.

rugsėjo 12 d.

vardadieniai

oras

+13

+22

Hiacintas, Jacintas, Augantas, 
Gytautė, Helga, Jackus, Gytė.

Gvidas, Marija, Tolvaldas, 
Vaidmantė.

Barmantas, Barvydė.

Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, 
Eisvina, Krescencija, 
Krescencijus.

Trys ūkininkai kalbasi. Pirmas 
sako:

-Aš tokį didelį obuolį užauginau, 
kad net padėjau ant kėdės ir kėdė 
sulūžo! 

Kitas sako:
-Aš labai didelį užauginau, kad 

net padėjau ant stalo, o jis sulūžo. 
Sako paskutinis:
-Aš tokį obuolį užauginau. Padė-

jau jį į vežimą.
Kiti ūkininkai jį pertraukia:
-Ir sulūžo????
-Ne, išlindo didelis kirminas ir 

arklį prarijo!

***

Nuvažiuoja autobusas. Iš paskos 
bėga moteris ir šaukia:

– Palaukit! Sustokit! Aš į darbą 
vėluoju!

Keleiviai vienas per kitą susi-
šnabžda ir perduoda vairuotojui, 
kad sustotų. Moteris įlipa:

– Aaaaaaa… – atsikvepia. – Ačiū 
Dievui, suspėjau… O dabar, mie-
lieji, rodome savo bilietukus.

***

Kalbasi du gruzinai:
- Klausyk, kaimyne, mūsų kai-

mynas neturi vasarnamio, pastatom 
jam vasarnamį?

- Pastatom – atsako kitas gruzi-
nas.

Kalbasi du armėnai:
- Klausyk, kaimyne, mūsų kai-

mynas neturi meilužės, surandam 
jam meilužę?

- Surandam – atsako kitas armė-
nas.

Kalbasi du lietuviai:
- Klausyk, kaimyne, mūsų kai-

mynas mašiną nusipirko, sudegi-
nam ją?

- Sudeginam – atsako kitas lie-
tuvis.

MOZAIKA sprintas
Sunkioji atletika. Rugsėjo 7-8 die-

nomis Panevėžyje vyko tarptautinis 
sunkiosios atletikos turnyras miesto 
gimtadieniui paminėti. Tarptautinia-
me turnyre dalyvavo net aštuonių 
šalių atstovai. Anykščių KKSC spor-
tininkai pasirodė fantastiškai – iš 6 
dalyvavusių net 5 tapo čempionais. 
Tai – Arnas Baklanovas sv. kt. 69 kg 
(80-100), Tadas Pocius sv. kt. 77 kg 
(107-145), Mindaugas Janulis sv. kt. 
85 kg (121-146), Benjaminas Orlo-
vas sv. kt. 94 kg (105-141) ir Arnas 
Šidiškis sv. kt 105 kg (140-170). Ne-
rijus Misevičius sv. kt. 85 kg (85-115) 
užėmė penktą vietą.

Biatlonas. Priekulėje (Latvija) 
vyko atviras Lietuvos biatlono vasa-
ros čempionatas ir Baltijos biatlono 
taurė, dėl kurios rungėsi jauniai. Šia-
me čempionate Anykščiams atstova-
vo aštuoni sportininkai. Pirmą dieną 
vyko sprinto rungtis. Vyrų varžybose, 
10 km nuotolyje, antras finišavo Vy-
tautas Strolia, šaudykloje suklydęs tris 
kartus ir nusileidęs Tomui Kaukėnui. 
Lukas Jakeliūnas, kuriam tai buvo 
pirmasis čempionatas biatlone, fini-
šavo penktas. Jaunimo grupėje Linas 
Banys buvo antras, į priekį praleidęs 
Latvijos atstovą. Jaunių iki 17 metų 
grupėje, 7,5 km nuotolyje, Gytis Mi-
koliūnas tik dviem sekundėm nusilei-
do Latvijos atstovui ir finišavo antras. 
Jaunių iki 15 metų varžybose Domas 
Jankauskas finišavo penktas, o Lukas 
Žukauskas – šeštas. Mergaičių grupė-
je Viktorija Kapancova buvo septinta. 
Antrą dieną vyko bendro starto lenk-
tynės. 15 km vyrų grupėje V.Strolia 
finišavo trečias, L.Jakeliūnas – 
penktas. Jaunimo grupėje L.Banys 
buvo antras. Įdomiausia kova vyko 
jaunių grupėje. Čia nugalėtoju tapo 
G.Mikoliūnas, net pusantros minutės 
aplenkęs antruoju finišavusį Latvijos 
atstovą. Jaunių iki 15 metų grupėje su 
lyderiais važiavusiam D.Jankauskui, 
iki nugalėtojų pakylos pritrūko vieno 
taiklaus šūvio ir jam teko tenkintis 
ketvirta vieta. Lukas Žukauskas fini-
šavo aštuntas, o Viktorija Kapancova 
vėl buvo septinta.

Krepšinis. Rugsėjo 22 dieną krep-
šinio entuziastai kviečiami dalyvauti 
Anykščių naktinio 5×5 krepšinio tur-
nyre! 20 val. miesto parko aikštelėje 
prasidėsiančiame turnyre jėgas galės 
išmėginti ribotas (6) komandų skaičius, 
todėl Anykščių KKSC ragina nedelsti ir 
užregistruoti savo ekipą.  Maksimalus 
žaidėjų skaičius komandoje – 9.

Ispanijoje nevykusiai 
restauruota dar viena relikvija

Ispanijoje viena parapijietė ne-
skoningai nudažė tris XV amžiaus 
skulptūras; tai buvo dar viena nevy-
kusi kultūros paveldo restauracija, 
penktadienį atsidūrusi žiniasklai-
dos dėmesio centre.

Medinė Mergelės Marijos skulp-
tūra, kuri saugoma koplyčioje vos 
28 gyventojus turinčiame Ranja-
doiro kaimelyje šiauriniame Astū-
rijos regione, buvo „papuošta“ ryš-
kia rožine skarele, žydra mantija ir 
makiažu.

Šių darbų rezultatas lyginamas 
su 2012-aisiais Borchos mieste-
lyje vienos pagyvenusios ispanės 
„restauruota“ freska „Ecce Homo“ 
(Štai Žmogus), vaizduojančia Jėzų 
Kristų, kuris dabar atrodo kaip bež-
džionė blyšku veidu ir deformuoto-
mis akimis.

„Tai beprotiška“, – sakė Luisas 
Suarezas Saro (Luisas Suaresas 
Saras), 2002–2003 metais regiono 
valdžios leidimu restauravęs tris 
skulptūras Ranjadoire.

Nors „restauruotos“ skulptūros 
bemat tapo interneto hitu, Ispanijos 
meno vertybių apsaugos asociacija 
ACRE skambino pavojaus varpais.

Birželį kritikos taip pat sulaukė 
viena šiaurinio Esteljos miestelio 
bažnyčia, mėgėjiškai restauravusi 
XVI amžiaus Šv. Jurgį vaizduo-
jančią medinę skulptūrą, kuri, kai 
kurių „Twitter“ vartotojų teigimu, 
dabar panaši į komiksų personažą 
Tintiną.

Tuo tarpu nevykusiai restauruota 
freska „Ecce Homo“ įgijo pasau-
linę šlovę ir pritraukia į Borchos 
miestelį tūkstančius turistų, norin-
čių ją pamatyti.

„Restauruota“ relikvija taip pat 
buvo įkvėpta viena komiška opera, 
pastatyta Gailestingumo Šventovės 
bažnyčioje, kurioje ant vienos ko-
lonos nutapyta ši šimtmečio senu-
mo freska.

Tanzanijos prezidentas ragina 
atsisakyti kontracepcijos

Tanzanijos prezidentas Johnas 
Magufuli paragino savo šalies 
moteris „atsisakyti kontracepcijos 
būdų“ ir tvirtino, kad šaliai reikia 
daugiau žmonių, pirmadienį prane-
šė vietos žiniasklaida.

„Turite galvijų. Esate stambūs 
ūkininkai. Galite išmaitinti savo 
vaikus. Kodėl tada griebtis gims-

tamumo kontrolės? Tokia mano 
nuomonė – aš nematau priežasčių 
kontroliuoti gimstamumą Tanzani-
joje“, – sekmadienį sakydamas kal-
bą pareiškė J. Magufuli. Jo žodžius 
citavo dienraštis „The Citizen“.

„Buvau nuvykęs į Europą ir ki-
tur, mačiau žalingą gimstamumo 
kontrolės poveikį. Kai kurios šalys 
dabar susiduria su populiacijos au-
gimo lėtėjimu. Jiems trūksta darbo 
jėgos“, – pažymėjo J. Magufuli.

Jis paragino Tanzanijos gyven-
tojus ignoruoti prastus pašalinių 
žmonių patarimus ir sakė: „Svarbu 
gimdyti.“

„Dabar moterys gali atsisakyti 
kontracepcijos būdų“, – pridūrė jis.

Jungtinės Tautos prognozuoja, 
kad Afrikos gyventojų skaičius iki 
2050 metų padvigubės iki maždaug 
2,5 milijardo. Perspėjama dėl de-
mografinės „tiksinčios bombos“, jei 
ekonomikos augimas ir darbo vie-
tų kūrimas atsiliks nuo gyventojų 
skaičiaus didėjimo.

Irane dėl spektaklio pagal 
Shakespeare’o pjesę sulaikyti 
du artistai

Irane dėl spektaklio pagal Wil-
liamo Shakespeare’o (Viljamo 
Šekspyro) „Vasarvidžio nakties sa-

Medžio drožinys, kuris anksčiau buvo nespalvotas, dabar taip 
pat pasižymi ryškius žalius drabužius dėvinčiu jaunuoju Jėzumi 
Kristumi, o trečiosios skulptūros, vaizduojančios apaštalą Petrą, 
drabužiai buvo nudažyti tamsiai raudona spalva.

pną“ pareigūnai sulaikė spektaklio 
režisierę ir teatro, kuriame jis buvo 
rodomas, vadovą.

Kultūros pareigūnas Shahramas 
Karami valstybinei naujienų agen-
tūrai IRNA pirmadienį sakė, kad 
teisėjai nurodė sulaikyti režisierę 
Maryam Kazemi ir teatro vadovą 
Saeedą Assadi.

Pasak Sh. Karami, abu jie buvo 
sulaikyti sekmadienį vakare, pa-
sirodžius filmuotam spektaklio 
anonsui. Tai sukėlė „nesusiprati-
mą“, sakė pareigūnas, bet plačiau 
nepakomentavo, tik pridūrė, teis-
mas sutiko paleisti abu asmenis 
už užstatus po maždaug 24 tūkst. 
dolerių (20,66 tūkst. eurų).

Prieš režisierės ir teatro vadovo 
sulaikymą spektaklis buvo parody-
tas septynis vakarus. Šioje komiš-
koje fantazijoje pasakojama apie 
persipynusius keturių įsimylėjėlių 
likimus; tai viena populiariausių 
W. Shakespeare’o pjesių.

A. Lukašenka savo sklype 
surinko 42 tonas arbūzų ir 
60 tonų bulvių

Baltarusijos prezidentas Alek-
sandras Lukašenka po vienos savo 
darbo dienos šią savaitę prisijungė 
prie derliaus nuėmimo jo asmeni-
niame sklype, pranešė valstybės 
vadovo spaudos tarnyba.

„Prezidentiniame sklype augina-
mos kelių veislių bulvės. Tą dieną 
buvo nuimtas visas bulvių derlius, 
bulvės iškart buvo išrūšiuotos“, - 
teigiama pranešime.

Jame pažymima, jog nepaisant 
gana sausringos vasaros, bulvių 
prezidento sklype užderėjo soli-
džiai - 1,5 hektaro plote jų surinkta 
60 tonų.

„Pradžiugino ir arbūzai, kuriems 
baltarusiškai vasarai nebūdingos 
kelios savaitės kaitros atsiėjo tik į 
naudą - pagerėjo skonis ir aroma-
tas. Tuo Aleksandras Lukašenka 
ir jo pagalbininkai galėjo įsitikinti 
vietoje, per trumpas derliaus rin-
kimo pertraukėles“, - skelbia Bal-
tarusijos prezidentūros spaudos 
tarnyba.

Anot pranešimo, arbūzų nuo 1,6 
hektaro tądien surinkta 42 tonos.

„Toks derlius nuimtas tik vie-
name dirbamos žemės lauke šalia 
prezidento sodybos - žemės ūkio 
darbai ten artimiausiomis dieno-
mis bus tęsiami“, - reziumuojama 
pranešime.
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