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„Anykštą“ 
galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, 
tačiau patogiausia - prenumeruoti!

Laikraščio bendraamžiams - 70- mečiams 
- prenumerata 50 procentų pigiau 

Valdas Papievis: kultūra 
nugali politiką

Praėjusią savaitę iš Paryžiaus 
į Lietuvą paviešėti sugrįžęs, 
gimtuosiuose Anykščiuose lan-
kėsi ir su skaitytojais susitiko 
garsus šių laikų lietuvių rašyto-
jas, Nacionalinės premijos lau-
reatas, žurnalistas, iš Anykščių 
kilęs Valdas Papievis.

Anykščių bibliotekoje vyku-
siame susitikime kraštietis nuo-
taikingai ir šmaikščiai kalbėjo 
ne tik apie savo naująjį romaną 
„Brydė“, kūrybą, žemiškuosius 
bei amžinuosius dalykus, o ypač 
džiaugėsi, kad didžiausia atsva-
ra, išsigelbėjimas prieš politines 
intrigas yra žmogų taurinanti 
kultūra.

Raimondas GUOBIS

3 psl.Pokalbį Anykščių bibliotekoje su iš Anykščių kilusiu rašytoju, Nacionalinės premijos laureatu Val-
du Papieviu (centre) pradėjo poetė Elvyra Pažemeckaitė. Rašytoją kalbino kultūrininkas Darius 
Kuolys.

Supuvę obuoliai gali būti ir menu, ir 
neūkiškumo pavyzdžiu

Supuvę obuoliai iš Anykščių miesto centro išvežti tik kilus visuomenės komentarams.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rugsėjo 22 dieną, per Obuolines, ant Vyskupo skvero šlaito iš obuolių sudėliotas Anykščių miesto 
vardas tapo pavyzdžiu, kaip gražus projektas gali tapti tikru nesusipratimu. Per daugiau nei mėne-
sį ant šlaito sudėlioti obuoliai supuvo, ėmė skleisti nemalonius kvapus, traukė mašalus, o antys juos 
nešiojo po kairįjį Šventosios upės krantą. 

Tik po to, kai apie tokią betvarkę pačiame miesto centre pasipylė komentarai, pūvantys obuoliai 
buvo surinkti ir atsidūrė ten, kur ir turėtų būti jų vieta – atliekų konteineriuose.

Anykštėnas Juozas Ratautas 
mano, kad supuvę obuoliai 
šalia anykštėnams šventų 
vietų – neleistinas aplaidu-
mas.

 „Nekoks vaizdelis: obuoliai 
supuvę, lapai nesurinkti... Anykš-
tėnai, mylėdami ir apdainuodami 
savo kraštą, nenusipelno tokio 
miesto įvaizdžio. O gal šio projek-
to sumanytojai supuvusius obuo-
lius paliko kaip kažką reiškiantį?

4 psl.

Savivaldybė
įsigijo 
amfibiją

2 psl.

Savivaldybė turi būti atvira 
diskusijai ir nebijoti žiniasklaidos

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys: „Anykšta“ atvirai ir drą-
siai kelia rajono problemas, o 
tai rajono valdančiajai daugu-
mai nepatinka...“

3 psl.

Technologijos 
mokyklą gerbia,
bet jos kratosi...

5 psl.

Premijos. Anykščių rajono 
tarybos sprendimu, skirtos pre-
mijos aukštus rezultatus pasie-
kusiems Anykščių kultūros ir 
sporto centro sunkiaatlečiams. 
Tadui Pociui, Gintarei Bražaitei 
ir Arnui Šidiškiui bus išmokė-
ta po 200 eurų, o Benjaminui 
Orlovui - 25 eurai. Sportininkų 
treneriui Algirdui Anankai skir-
ta 312,5 eurų premija - 50 proc. 
premijų sportininkams sumos.

Kompensuos. Patvirtintos 
naujos kietojo kuro kainos, pa-
gal kurias Anykščių miesto ir ra-
jono gyventojams bus mokamos 
kompensacijos už šildymą. Pra-
ėjusį šildymo sezoną kompensa-
cijas gavo 740 anykštėnų šeimų, 
išmokėta 132,3 tūkst. eurų. Šiam 
šildymo sezonui patvirtintos di-
desnės kietojo kuro kainos, todėl 
skaičiuojama, kad kompensaci-
joms už šildymą reikės 38 tūkst. 
eurų didesnės sumos nei praėjusį 
šildymo sezoną. 

Gaisras. Penktadienį, spalio 
26 dieną, Anykščiuose, Šaltupio 
gatvėje, vieno aukšto namo su 
mansarda kamine degė suodžiai. 
Išdegė apie 1m² apšiltinimo ir 
medinės apdailos.

Vaišingumas. Anykščių rajo-
no mero patarėjo, Darbo partijos 
atstovo  Donaldo Vaičiūno įkur-
tas Anykščių socialinės gerovės 
centras anykštėnus vilioja į cen-
trą užsukti puodeliui arbatos ar 
kavos. „Kai galvosite, kur nueiti 
išgerti arbatos ar kavos ir netu-
rėsite kompanijos – pabandykite 
užsukti pas mus, gal rasime ben-
drų aktualių temų?“, - sociali-
niuose tinkluose kviečia  Anykš-
čių socialinės gerovės centras.

Šviesa. Anykščių rajono savi-
valdybės viešąjį pirkimą laimė-
jusi UAB Anykščių komunalinis 
ūkis už 4 595 Eur prie Anykščių 
regioninio parko ir stačiatikių 
cerkvės įrengs apšvietimo tin-
klus. 

Kopijuojame. Vienos kopijos 
iki A 4 formato kaina 15 ct.
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spektras

Temidės svarstyklės

Vairuotojas. Spalio 29 dieną 
apie 1.35 val., Anykščiuose, Šal-
tupio g., sustabdyto patikrinimui 
automobilio MB E270 vairuotojui 

(g. 1964 m.), gyvenančiam Anykš-
čiuose, Kęstučio g., nustatytas vi-
dutinis 2,05 prom. girtumas. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Smurtas. Spalio 25 dieną apie 

22.00 val. Anykščiuose, Ramybės 
g., namuose, vyras (g. 1974 m.) 
smurtavo prieš mažametį sūnų (g. 
2014 m.). Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas. Vyras sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.

Konfliktas. Spalio 26 dieną apie 
17.00 val., namuose Anykščiuose, 
Šilo sk., vyras (g. 1972 m) smur-
tavo sugyventinės (g. 1983 m.) at-
žvilgiu. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Vyras sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorius Au-
dronius Gališanka spalio 10 dieną 

Savivaldybė įsigijo amfibiją
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė dar šį rudenį turės amfibiją 
„Amphibex“, skirtą augmenijos šienavimui vandenyje. 74 696 
Eur vertės įrenginį į Anykščius pristatys savivaldybės viešąjį pir-
kimą laimėjusi kauniškių įmonė UAB „Taiklu“.

pasirašė amfibijos pirkimo – per-
davimo sutartį. Joje numatyta, 
kad pardavėjas amfibiją pristatys 

į Anykščius ne vėliau kaip per 30 
dienų. Amfibiją numatyta laikyti 
UAB Anykščių komunalinis ūkis 
patalpose.

Augmenijos šienavimui vande-
nyje skirta 1,3 t svorio amfibija 
su hidrauliniu mechanizmu buvo 
anksčiau neeksploatuota, varoma 
dyzeliniu kuru. Šio įrenginio pjo-

vimas į plotį sieks apie 2 metrus, o 
į gylį – apie metrą.

Didžioji dalis lėšų amfibijos pir-
kimui buvo skirti iš Europos Są-
jungos fondo lėšų. Tokio įrenginio 
savivaldybei prisireikė Šventosios 
upės šienavimo darbams. Tikima-
si, kad amfibija bus panaudota ir 
kitų vandens telkinių valymui.

„Gyvenvietėse įjungti centrinių 
gatvių apšvietimo negalime dėl 
techninių galimybių.

Visose gyvenvietėse pilnas ga-
tvių apšvietimas bus įjungtas nuo 
spalio 29 dienos, perėjus į žiemos 
laiko režimą“, - praėjusią savaitę 

Įjungti gatvių apšvietimą trukdė 
techninės galimybės Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Šį pavasarį Anykščių rajono gyvenvietėse anksčiau gatvių ap-
švietimą įjungti žadėjusi rajono valdžia savo pažado neišpildė – 
kaimuose daugiau šviesos yra nuo vakar.

„Anykštą“ informavo Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos direktoriaus pavaduotojas 
Ramūnas Blazarėnas.

Gyvenvietėse gatvių apšvieti-
mas rytais įjungiamas nuo 6.00 – 
6.30 val. Vakarais gatvių žibintai 

švies iki 20.30 – 21.00 val. Pasak 
R.Blazarėno, konkretus apšvieti-
mo laikas derinamas su kiekvie-
nos seniūnijos seniūnu.

Šiuo metu Anykščių rajono 
miesteliuose gatvių apšvietimas 
yra įjungiamas centrinėse gatvėse. 
Gatvės apšviestos Svėdasuose, Ka-
varske, Skiemonyse, Debeikiuose, 
Kurkliuose bei  Troškūnuose.

Priminsime, kad pavasarį 
Anykščių rajono savivaldybės va-

dovams lankantis seniūnijose, kai 
kur žmonės pageidavo, kad gatvių 
apšvietimas gyvenvietėse rude-
nį būtų įjungiamas anksčiau nei 
spalio 29 dieną. Gyventojai patarė 
savivaldybei geriau „nepleškin-
ti“ elektros per kalėdinį laiko-
tarpį, kuomet gatvių apšvietimas 
neišjungiamas net ir naktimis. Į 
žmonių pageidavimus rajono sa-
vivaldybės vadovai tuomet žadėjo 
atsižvelgti.

J. Danilavičiaus dukra Audro-
nė Nakrošienė socialiniame tinkle 
„Facebook“ dėkojo už gražų ren-
ginį. „Ačiū visiems tėvelio bendra-
minčiams, draugams, mokytojams, 
logopedams. Jūsų asmeninės ir ins-
titucinės paramos dėka šeštadienio 
popietė ir renginio metu insceni-
zuota pamoka sušildė ir pagerbė 
virš šešiasdešimt metų mokiniams 
save paskyrusį Tėvelį!“ – rašė mo-
teris.

J.Danilavičius yra kilęs iš Aly-
taus rajono, tačiau jau keturis de-
šimtmečius gyvena Anykščiuose. 
Jis buvo Aulelių (Anykščių rajo-
nas) specialiosios internatinės mo-
kyklos direktoriaus pavaduotojas, 
vėliau – šioje ugdymo įstaigoje 
dirbo logopedu.

Pedagoginį išsilavinimą jis įgijo 
neakivaizdžiai studijuodamas Kau-

90 metų - ne kliūtis naujosioms technologijoms
Praėjusį šeštadienį, spalio 27 dieną, Anykščių L. ir S. Didžiulių 

viešojoje bibliotekoje vyko edukologo, elementorių autoriaus, lo-
gopedo eksperto Juozo Danilavičiaus 90-ajam jubiliejui skirtas 
renginys. Jubiliatą pagerbė rajono valdžia, kolegos pedagogai, 
bičiuliai ir šeimos nariai.

no mokytojų seminarijoje, paskui 
mokslus tęsė Maskvos (Rusija) V. 
Lunačiarskio institute. 

1969 m. Lietuvos švietimo mi-
nisterija patvirtino J. Danilavičių 
elementorių autoriumi. Jis parengė 
ir išleido elementorius ir skaitymo 
pradžiamokslius ikimokyklinio 
amžiaus bei specialiųjų poreikių 
vaikams, parašė ir paskelbė peda-
goginės metodikos darbų, peda-
goginės publicistikos ir memuarų. 
Nuo 1997 m. jam suteikta logope-
do eksperto kvalifikacijos katego-
rija.

Jis parašė ir paskelbė daugiau kaip 
200 straipsnių pedagogikos ir speci-
aliojo ugdymo klausimais, sukaupė 
asmeninį rankraštinių pedagoginių ir 
memuaristinių knygų fondą.

Su žmona Stase Danilavičiene, 
taip pat pedagoge logopede, jis užau-

gino dvi dukras – Audronę ir Laurą.
J. Danilavičius puikiai orientuo-

jasi rajono, Lietuvos ir pasaulio 
įvykiuose, yra aktyvus politinių ir 
kultūrinių renginių dalyvis. Nors 
ir sulaukęs garbingo jubiliejaus, 
jis koja kojon žengia su naujosio-

mis technologijomis – savo socia-
linio tinklo „Facebook“ paskyroje 
aktyviai diskutuoja apie politiką, 
kultūrą, dalijasi gyvenimo prisimi-
nimais.

- AnYkŠTA

Pedagogas Juozas Danilavičius Anykščių bibliotekoje pasakojo 
apie savo įdomų gyvenimą. 

nuotrauka iš Audronės nakrošienės „Facebook“

Siūlo. Grupė Seimo narių siūlo 
uždrausti auginti gyvūnus dėl kai-
lio, kailinių žvėrelių augintojams 
numatant pereinamąjį laikotarpį 
iki 2025 metų pabaigos. Tokias 
pataisas teikia 20 Seimo narių iš 
skirtingų frakcijų, daugiausiai 
opozicinių – konservatorių, libe-
ralų, socialdemokratų, taip pat 
Mišrios Seimo narių grupės. „Eu-
ropos valstybės dažniausiai renka-
si tarp dviejų krypčių, t. y. visiško 
draudimo, tokį kelią pasirinko 
Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, 
Belgija, Austrija, Slovėnija, Kro-
atija, Čekija, kita kryptis, kaip 
pasirinkta Šveicarijoje, kur priim-
ti aukšti reikalavimai gyvūnų ge-
rovės, po tų reikalavimų įgyven-
dinimo gyvūnų dėl kailių auginti 
nebeapsimoka“, – sakė konserva-
torius Laurynas Kasčiūnas. Anot 
pataisų iniciatoriaus, kailinių žvė-
relių fermų Europa atsisako ne tik 
dėl to, kad pats verslas laikomas 
nebeetišku, bet taip pat dėl taršos, 
žalos aplinkai.

Apklausa. Lietuvoje pradeda-
ma reprezentatyvi gyventojų ap-
klausa, kur bus teiraujamasi žmo-
nių nuomonės, kurį laiką – žiemos 
ar vasaros – pasirinkti, pirmadienį 
pranešė Susisiekimo ministerija. 
Ši apklausa vyks Europos Sąjun-
goje (ES) svarstant iniciatyvą atsi-
sakyti laiko sukiojimo dukart per 
metus. Anot ministerijos, dėl laiko 
pasirinkimo taip pat bus organi-
zuojamos viešosios konsultacijos 
su suinteresuotomis institucijomis 
bei įstaigomis, bus tariamasi ir su 
kaimyninėmis šalimis.

Posėdžiai. Vyriausybės posė-
džių įrašai po kelių savaičių per-
traukos vėl bus saugomi ir vieši-
nami. Tai numatyta Vyriausybės 
kanclerio Algirdo Stončaičio pasi-
rašytame įsakyme dėl Vyriausybės 
kanceliarijos reglamento pakei-
timo. Vaizdo įrašai bus saugomi 
ir publikuojami socialiniuose tin-
kluose „Facebook“ ir „Youtube“.

Naujagimiai. Valstybei pradė-
jus kompensuoti pagalbinio ap-
vaisinimo paslaugas, per pusantrų 
metų šalyje gimė 237 naujagi-
miai, pranešė Valstybinė ligonių 
kasa (VLK). Anot VLK Paslaugų 
ekspertizės ir kontrolės skyriaus 
vedėjos Daiva Berūkštienės, „per 
pusantrų metų, kuomet pagalbinio 
apvaisinimo paslaugos yra kom-
pensuojamos Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo (PSDF) biu-
džeto lėšomis, daugiau nei 2700 
nevaisingų žmonių (1420 moterų 
ir 1326 vyrams) buvo suteikta 
beveik 8 tūkst. įvairių pagalbinio 
apvaisinimo paslaugų“.

Algos. Pažado tarnautojams ir 
biudžetininkams pakelti parei-
ginės algos bazinis dydį iki 183 
eurų valdantieji nevykdo dėl lėšų 
stygiaus, atsiradusio nusprendus 
daugiau negu kitiems algas pa-
didinti kai kurių kelių sferų dar-
buotojams. Socialinės apsaugos ir 
darbo viceministrės Eglės Radi-
šauskienės teigimu, nutarus bazi-
nis dydį didinti ne iki 173 eurų, 
kaip numatyta dabar, o daugiau, 
nebebūtų likę pinigų papildomai 
lėšų skirti kai kurių atskirų šakų 
darbuotojams, pavyzdžiui, moky-
tojams, prokurorams, žvalgybi-
ninkams, medikams, kultūros ar 
socialiniams darbuotojams. 

Spalio 15 dieną Anykščių rajono 
savivaldybės administracija viešąjį 
pirkimą laimėjusiai UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis skyrė 7 488 
Eur. Už šią sumą bendrovė įparei-
gota pasodinti 23 750 svogūninių 
gėlių sėklų. Šios gėlės bus sodina-
mos šalia Anykščių rajono savival-

Miesto gėlynams – šimtai 
tūkstančių eurų Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Anykščių miesto viešosiose erdvėse žydintys gėlynai bei jų prie-

žiūra savivaldybės biudžetui kainuoja šimtus tūkstančių eurų. 
Vien šį rudenį savivaldybės administracija ir UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis į gėlynus planuoja investuoti 177 994 Eur.

dybės, prie Anykščių koplyčios bei 
prekybos centro „Iki“.

Svogūninių gėlių sėklų iš UAB 
„Sėklos ir apželdinimas“ už 5217 
Eur šį rudenį įsigijo ir patys komu-
nalininkai. Iš viso iš šios bendro-
vės nupirkta 23 750 sėklų.

Anykščių rajono savivaldybės 

administracija taip pat yra paskel-
busi viešąjį pirkimą gėlių ir deko-
ratyvinių augalų įsigijimo, gėlynų 
įrengimo ir priežiūros paslaugoms. 
Numatoma bendra paslaugos vertė 
siekia 165 289 Eur.

Už šią sumą gėlės, dekoraty-
viniai augalai bus perkami, gėly-
nai įrenginėjami ir prižiūrimi tik 
Anykščių mieste.

Pagal viešųjų pirkimų sąlygas, 
Anykščių mieste gėlynai privalo 
būti puoselėjami septynis mėne-
sius.

Rūpinimasis gėlėmis kai-
nuoja šimtus tūkstančių 
eurų.
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komentarai

spektras Valdas Papievis: kultūra nugali politiką
Tą ramų pirmąja rudens žvarba 

paženklintą vakaro pokalbį pra-
dėjo poetė iš Panevėžio Elvyra 
Pažemeckaitė, kuri papasakojo 
kelionių per Lietuvą projekto svar-
bą, ypatingą V. Papievio kūrybos 
populiarumą Panevėžyje, o jau po 
to rašytoją kalbinti ėmėsi jo bičiu-
lis, iškalbus kultūrininkas Darius 
Kuolys, kuris pirmiausiai klustelė-
jo apie kūrybą.

Rašytojo manymu, kūryboje 
nėra nieko naujo, tik kiekvieną 
kartą tie patys dalykai vis naujo-
mis formomis perkuriami. 

Rašąs kaip išeina, negalvoda-
mas, kokiai sroviai ta kūryba pri-
klauso ir į kieno ankstesnę kūrybą 
panaši. Kiek tame prasmės turi 
asmeninė laisvė? Pamena, kaip 
vėlyvą žiemos naktį grįžinėdavo 
namo paskutiniuoju troleibusu nr. 
18. Jis apsilupęs, šaltas, vienam 
jame sėdint dingtelėdavo mintis, 
kodėl tokia lemtis - jis gyvena čia, 
šiame okupuotame, be demokrati-
jos krašte. Visas gyvenimas buvo 
tarsi ir nieko, tačiau rodėsi ne spal-
votas, kažkoks keistai suspaustas. 
Galvojo gyvensiąs kada Paryžiuje, 
nors tuomet, jei net apie apsilan-
kymą tame mieste būtų prasitaręs, 
visi tebūtų pasijuokę, o ir pačiam 
pasirodytų: „Durnas ar ką“. Nors 
taip neliteratūriškai skamba, ge-
riau - kvailas. Ir dabar daug kam 
kyla abejonės, kieno jis rašytojas, 
juk gyvena ne tėvynėje. Tačiau juk 
rašo lietuviškai, rašo gimtąja, kaip 
sakytų prancūzai „motinos kalba“, 
todėl be jokios abejonės esąs lietu-

(Atkelta iš 1 psl.) vių rašytojas. 
Santykis su aukštaitiška lite-

ratūros tradicija? Apie tą santykį 
beveik nieko ir negalėjo pasakyti, 
nes rašąs kaip išeina, visai negal-
vodamas apie jokias tradicijas, juo 
labiau apie aukštaitišką lyrizmą. 
Nors rašydamas apie Prancūziją, 
ima ir įterpia lietuvišką Švento-
sios pakrantės smilgą ar tėviškės 
dangaus vaizdinį... Tik kuo toliau, 
tuo mažiau taip darąs, nes tai tarsi 
sukelia kenčiančio lietuvio emi-
granto įvaizdį. Tada gedi Lietuva? 
Nors emigracija, matyt, įprasta 
būsena, juk mes net ir į žemę esa-
me atėję nežinia iš kur, ir nežinia, 
kur išeisime. Neatsakomi klausi-
mai su lyrizmo dėmeniu, kuomet 
suvoki, kad gyventi čia, nors ir 
vienintelį, paskutinį kartą yra di-
delė laimė.

Nors, kai nerašo, jaučiasi visai 
durnas (kvailas), tačiau savęs rašy-
toju nelaiko, juk ritmingai nesėda 
prie darbo stalo rašyti, tada sėdi 
Senos krantinėje, vaikšto po mies-
tą, rūko cigaretę po cigaretės ko-
kios nors kavinės terasoje ir stebi 
žmones. Laukia įkvėpimo, atsivė-
rimo valandos, kuomet ištinka ra-
šymo būsena.Tuomet tarsi pats sau 
atsiveria, nutolsta nuo pasaulio, 
žmonių, nors tuo pačiu ir priartėja. 
Svarbiausia yra pradžia - parašy-
ti pirmąją eilutę, pirmąjį puslapį, 
o po to jau veda kalba, pasineria 
ir plaukia žodžių, sakinių tėkme. 
Kartą Anykščiuose, niūrią, suniu-
kusią rudens dieną motina ištarė: 
„Dieve, kaip maiše“. Šitie žodžiai 
tapo impulsu parašyti romaną „Ru-
duo provincijoje“. Audros debesys 

staiga aptemusiame danguje buvo 
kibirkštėlė knygai „Eiti“, o štai 
lagamino ratelių, riedančių gatve, 
girgždėjimas įkvėpė pirmąjį „Odi-
lė: oro uostų vienatvė“ puslapį. 
Pirmasis puslapis padeda sugauti 
ritmą ir jau tada - pirmyn, įveikti 
tuštumos baimę ir eiti su herojais 
ten, kur veda kalba.

Daugiausiai kalbėta apie naujau-
sią V. Papievio romaną „Brydė“, 
istorinę knygą, kuri buvo beveik 
visa parašyta prieš tris dešimtme-
čius didžiojo tautos atgimimo, Są-
jūdžio metais. Tačiau tekstas taip 
ir pasiliko neužbaigtas, pasiliko 
nukištas dešimtmečiams ir tik per-
nai jį prisiminė ir pats rašytojas, ir 
jo bičiuliai. Aktualus tekstas, kurį 
norėjosi užbaigti ir išleisti knygą. 
Pabaigai reikėjo spalvų, pajautos, 
todėl keliavo po apylinkes, klau-
sinėjo žmonių apie pokarį, nieko 
neužsirašinėjo, tiesiog gėrė į save 
pajautas ir jau po to tekstas įgijo 
pavidalą, kuris šiemet pateko į 
skaitytojų rankas kaip knyga. Po-
etiškas tekstas, nors daug veiks-
mo, tarsi amerikietiškame filme, 
daugybė herojų, jie spalvingi, net 
ir stribai, rusas karininkas...

Pasak literatūros tyrinėtojos Vio-
letos Kelerienės, ši knyga – pats 
tikriausias psichologinis trileris, 
nors dar niekas lietuvių literatūro-
je nebuvo taip poetiškai rašęs apie 
partizanus. Partizanus, kurie savo 
kova sekė Sokratu, ėjo ginti vaka-
rietiškų vertybių, civilizacijos nuo 
barbarų antplūdžio. Tokio sudėtin-
go darbo dabar  nesiimtų, tačiau 
tada buvęs jaunas, viskas atrodė 
kitaip. Prototipų nebuvo, juk nega-

li parašyti to neišgyvenęs. 
Kaip labai artimą rašytoją 

V.Papievis paminėjo iš Vyžuonų 
kilusį Bronių Radzevičių, tą jo žo-
džių srautą, prieš kurį bejėgis buvo 
ir pats kūrėjas, ta žodžių upė jį nu-
nešė anapus ir niekas nieko nebe-
galėjo padaryti. Lemtis. 

Stiprios ir spalvingos V.Papievio 
raštų moterys, nors gyvenime 
daug moterų nepažinęs. Tai gal to-
dėl, kad tarsi ir sekasi rašyti apie 
tai, ko gerai nežino, apie paslap-
tingus dalykus. Moterys - motina, 
mokytoja Valerija Žemaitytė, po 
to jau Vilniuje, Paryžiuje sutik-
tos moterys, dvasinės bičiulystės 
moterys. Patinka išsimušusios iš 
kasdienybės ritmo, tačiau žavi tos 
paprastos, didžiu darbštumu, par-
eigingumu ir kantrybe paženklin-
tos – kasdienybės stebuklas.

Radijas žurnalistika užsiiman-
čiam V.Papieviui padeda, kad ran-
ka nenudžiūtų, kuomet nėra įkvė-
pimo rašyti - juk pranešimams 
Lietuvos radijui reikia ruoštis, tad 
kai ką pasirašyti. Politinis liūnas 
ir kultūros gausos žavesys. Klau-
santis lietuviško radijo kultūros 
anonsų, diktorius, rodosi, nusi-
lauš liežuvį, rodosi, kol viską, 
kas gražaus ir prasmingo įvyko 
ir dar įvyks Lietuvoje, pasakys. 
Tai rašytoją džiugina, tai suteikia 
vilties. 

Ar sugrįš jis kada į Lietuvą, gal 
net Anykščius, kad miestas vėl tu-
rėtų savo gyvą, tikrą žodžio meis-
trą, tikriausią klasiką, taip ir ne-
atsakė. Galbūt tuomet, kai paleis 
Paryžius, tačiau šis kultūriškai 
klampus miestas vis nepaleidžia...

Valdantiesiems 
nepatinka 
drąsiai keliamos 
problemos

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
socialdemokratas:

- Žiniasklaida dirba savo darbą 
ir ji privalo tą darbą dirbti: vi-
suomenę informuoti, kas vyksta, 
kas daroma. Taip yra Lietuvoje ir 
visame pasaulyje. Žiniasklaidos 
negalima „išjungti“ iš šalies poli-
tinio gyvenimo. „Anykšta“ atvirai 
ir drąsiai kelia rajono problemas, 
o tai rajono valdančiajai daugu-
mai nepatinka. Kai pats dirbau 

Savivaldybė turi būti atvira diskusijai 
ir nebijoti žiniasklaidos

Praėjusios savaitės Anykščių rajono tarybos posėdyje daugiau nei trečdalį Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos ataskaitos apie savivaldybės administraci-
jos darbą sudarė „Anykštos“ redakcijos veiklos analizė.

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ar didžiausia Anykščių rajono savivaldybės problema yra žinias-
klaida?

vienu iš rajono vadovų, visko bū-
davo su žiniasklaida, bet mes visą 
laiką būdavome atviri diskusijai. 
Valdžios pareiga yra vienokia ar 
kitokia forma atsiskaityti apie 
keliamas problemas, viena iš tų 
formų – per žiniasklaidą. Savi-
valdybei patarčiau būti atvirai ir 
nebijoti žiniasklaidos. Jeigu gerai 
dirbama, kodėl jos reikia bijoti?

„Anykšta“ 
atlieka savo 
darbą

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas:

- Bet kokias problemas galima 
išsiaiškinti taikiai, geranoriškai 
ir diskretiškai. Blogai, kai san-

tykių aiškinimasis tampa viešas, 
pagrįstas priešprieša ar neracio-
naliu vertinimu.

„Anykšta“, rašydama apie sa-
vivaldybės darbus ar kritikuoda-
ma blogus sprendimus, atlieka 
savo darbą ir jų negalima kaltinti 
už tai, ką mato, galbūt, neišveng-
dama klaidų. Nesmagu stebėti, 
užuot bandant rasti bendrą kal-
bą, išsiaiškinant faktų vertinimą, 
savivaldybės administracija rašo 
skundus. 

Teko dalyvauti ne viename se-
minare čia, Lietuvoje, ir Vokieti-
joje apie bendravimą su žinias-
klaidą ir žinau, jog geri santykiai, 
atviras pašnekesys, tinkamas pa-
siruošimas visados atneš sėkmę. 
Ar geras sprendimas darbo laiku 
už mokesčių mokėtojų pinigus 
vykti į pramoginę kelionę arba 
pirkti nepigias įrangas, kurios ne 
anykštėnams reikalingos. Ar ne-
turėjo apie tai parašyti „Anykš-
ta“? Abejoju. Dar stebina kai 
kurių savivaldybės atstovų ne-
pakantumas, nekorektiškumas, 
vertinant anykštėnų nuomonę, 
išreikštą komentarų „Anykštos“ 
portale forma. Ko jau ko - iš 
valstybės tarnautojų, tuo labiau 
iš mūsų centrinės institucijos, 
visados laukiame ne tik kompe-
tencijos, bet ir pagarbos, takto, 
paslaugumo.

Gal savivaldybė 
turi per mažai 
darbo?

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas:

- Paskutiniame rajono Tarybos 
posėdyje nustebino savivaldybės 
administracijos direktorius Audro-
nius Gališanka, labai daug dėmesio 
skyręs žiniasklaidai, užuot paskel-
bęs, kas yra padaryta savivaldybės 
rajono labui. Sunku pasakyti, kodėl 
taip nutiko, spėju, kad tai vienas iš 
būdų pažaboti žiniasklaidą. Gal la-
bai daug laisvo laiko turi savival-
dybės administracija, jei užsiima 
žiniasklaidos priemonių nagrinėji-
mu? Dažniausiai, kai žmonės būna 
paskendę darbuose, tai tokiems 
dalykams nelabai ir turi laiko. 
Pastebėjau, kad A.Gališankos pa-
sakojimų apie žiniasklaidą rajono 
Tarybos nariai rimtai nebeklausė, 
nes praėjusios savaitės posėdis 
buvo vienas ilgiausių per šią ka-
denciją.

Premija. Gauti nacionalinę Jono 
Basanavičiaus premiją, skirtą pa-
gerbti nuopelnus etninės kultūros 
srityje, pretenduoja keturi kandi-
datai. Kultūros ministerija infor-
mavo, kad tarp premijos komisijos 
atrinktų pretendentų – rašytojo 
Henriko Gudavičiaus ir fotomeni-
ninko Algimanto Černiausko due-
tas, Vilniaus etninio kultūros cen-
tro Kultūrinių veiklų koordinatorė 
ir organizatorė Marija Liugienė. 
Taip pat atrinkti Lietuvos tautodai-
lininkų sąjungos pirmininkas Jonas 
Rudzinskas ir Lietuvos liaudies 
kultūros centro žurnalo „Liaudies 
kultūra“ redaktorius Juozas Šorys.

Gynėjai. Seimo Laisvės kovų 
komisija siūlo išplėsti nepriklauso-
mybės gynėjų statusą.

Pagal komisijos parengtą įsta-
tymo pataisą, nepriklausomybės 
gynėjų statusą įgytų visi asmenys, 
nepriklausomai nuo to, ar jie buvo 
per SSRS struktūrų vykdomą agre-
siją sužeisti bei sužaloti.

Šiuo metu nepriklausomybės gy-
nėjų teisinis statusas pripažinimas 
asmenims, pripažintais nedarbin-
gais dėl 1991 metų sausio 11–13 
dienomis ir po to vykdytos SSRS 
agresijos. Laisvės kovų komisijos 
nario Lauryno Kasčiūno teigimu, 
šiuo statusu būtų pagerbti nepri-
klausomybę gynę žmonės.

Skola. Kiek daugiau nei 200 
mln. eurų – tiek siekia valstybės 
įsipareigojimai šalies gyvento-
jams, kuriems dėl krizės buvo su-
mažintos ir iki šiol nekompensuo-
tos įvairios pensijos ir socialinės 
išmokos. „Bendri įsipareigojimai 
yra virš 200 mln. eurų dar likę“, – 
Seimo Socialinių reikalų ir darbo 
komitete pranešė Finansų ministe-
rijos Fiskalinės priežiūros skyriaus 
vedėja Eglė Radzevičienė. Finan-
sų ministerijos Biudžeto departa-
mento direktorės Daivos Kama-
rauskienės teigimu, šiemet įvairių 
pensijų kompensacijų mokėjimas 
bus baigtas. „Sumažintų senatvės 
ir valstybinių pensijų kompensa-
cijos jau bus išmokėtos“, – infor-
mavo ji. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministras Linas Kukuraitis 
sakė, kad Konstitucinis Teismas 
nėra valstybės įpareigojęs grąžinti 
visas sumažintas valstybines pen-
sijas, tačiau, pasak jo, „yra moralu 
grąžinti“.    

Atsistatydins. Vokietijos kan-
clerė Angela Merkel pareiškė pasi-
trauksianti iš vyriausybės vadovės 
posto, kai 2021 metais baigsis jos 
dabartinė kadencija, pranešė vienas 
jos partijos šaltinis. Šį sprendimą 
lyderė priėmė po virtinės politinių 
krizių ir nesėkmių per regioninius 
rinkimus, susilpninusių trapią val-
dančiąją koaliciją. 

Katastrofa. Tikriausiai visi 189 
keleiviai ir įgulos nariai žuvo pir-
madienį sudužus Indonezijos oro 
bendrovės „Lion Air“ keleiviniam 
laineriui, pranešė šalies Paieškų ir 
gelbėjimo agentūra. „Mano pro-
gnozė – kad niekas neliko gyvas, 
nes mūsų rastos aukos, jų kūnai, 
nebebuvo vientisi. Taigi, tikėtina, 
kad žuvo 189 žmonės“, – žurna-
listams sakė agentūros operacijų 
direktorius Bambangas Suryo Aji. 
Tačiau jis pridūrė, kad kol kas ne-
nustatyta tiksli vieta, kur nugrimz-
do į vakarus Javos salos nukritusio 
lainerio nuolaužų didžioji dalis.

Parengta pagal Bns
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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.)

Štepselis: „Vilkai tol terorizuos, 
kol ministerijos leisis terorizuoja-
mos visokių vilkų gynėjų, Labano-
ro draustinių gynėjų ir dar visokių 
glušų“.

:) atsakymas į Štepselis: „Užtai 
ir gina, kad sodybas susipirko La-
banore. Nenori, kad ūkininkų kar-
vės ir avys triukšmautų aplinkui“.

Ūkininkui: „Apsitverk savo gy-
vulius ir neteks raudoti a tai jum 
sausra lietus šalnos krušos ...ir 
vis jum kompensuok. Už ką, apsi-
drauskit”.

Miestiečiui: „O jums nekom-
pensuoja? Vis rėkiat šildymą 
kompensuoti, valdiškus butus 
(oi, jūsų jau nuosavus) savival-
dybė turi prižiūrėti, renovuoti, 
maistas per brangus, atlygini-
mo minimumą kelti. Ūkininkas 
neprašo Jūsų kompensacijų, tik 
prašo, kad būtų normaliai regu-

liuojamas plėšrūnų skaičius.”

Bronika: „Ankščiau nebuvo vil-
kų, buvo ir žvėrių visokių. O dabar 
nieko beveik nebėra už tai vilkai 
gražiai groja”.

ili 0v8: „Kai žmogus - žmogui 
tapo Vilkas. Pats tas laikas galvoti 
apie Vilkų naikinimą. O tai avytės 
vilkų kailyje jau neramios tampa“.

Kaimietis: „Na tai parodykite 
man tuos ūkininkų, kurie užsii-
ma gyvulininkyste valdas, gany-
klas, gyvulių priežiūrai skirtus 
statinius. Parodykite, kas tą valdą 
oficialiai deklaruoja ir ima už jos 
plotus išmokas, o kas toje valdo-
je ūkininkauja. Kai baigsite vieni 
kitiems meluoti ir apgaudinėti dėl 
kiekvieno euro, o pradėsite dirbti, 
tai ir žmonėms, ir gyvuliams ,ir 
gyvūnams užteks vietos ant mūsų 
eikvojamos Žemės.”

ili 0v8: „Pirma REIKIA ŠUNIS 

SUTVARKYTI PALAIDUS, o ne 
vilkus gaudyti... Bet šunys gal pa-
lauks, kol Anykščių seniūnas vis 
dar gydosi.”

Taigi: „Pirmiausia reikėtų nai-
kinti vilkažmogius, kurių per daug 
atsirado, ir kurie įtakingi, tada ir 
vilkų bus galima daugiau sume-
džioti.”

Be abejo: „Retas kaimo gyven-
tojas jau nėra vilko matęs. Tiek 
prisigyvenom, kad žmonės jau 
bijo naktį į lauką išeiti. Apie gy-
vulių, šunų puldinėjimus net nebe-
kalbu.”

Jau: „Rajone kelyje Anykščiai-
Lašiniai paskutinį kartą ant miško 
stotelės suolo matytas paauglys 
grybautojų rastas po metų tik kau-
kolės pavidalu. Lauksime sekančių 
tokių dingimų.”

Labai jaučiasi: „Kad milijo-
nas protingų tautiečų paliko Lie-

Kaip dar ilgai leisimės terorizuojami vilkų?
Anykščių rajono gyvulių augintojai nuolat kenčia nuo vilkų išpuolių, tačiau, Aplinkos mi-

nisterijos sprendimu, šį sezoną visoje Lietuvoje bus galima sumedžioti 60 vilkų. Vos tik prasi-
dėjus vilkų medžioklės sezonui, Anykščių rajono medžiotojams pavyko sumedžioti du vilkus. 
Tai, ko gero, tik dar vienas įrodymas, kad vilkų populiacija Anykščių rajone yra gana gausi. 
Kaip manote, ar logiškas Aplinkos ministerijos nustatytas leidžiamų sumedžioti vilkų limitas? Kas 
svarbiau – vilkų išsaugojimas ar gyvulių augintojų interesai? Ar patys asmeniškai bijote vilkų?

tuvą. Likusiems tautiečams žodis 
parazitas,grobuonis yra nesupran-
tamas. Tur būt jiems reiškia- drau-
gas. Kitiems gal draugai yra ir blu-
sos bei utelės. Girdėau sparčai jų 
daugėja“.

Juozas: „Aplinkos ministeri-
ja yra Vyriausybės sudėtinė dalis 
ir vadovaujasi visos Vyriausybės 
priimtais nutarimais bei Seimo pa-
tvirtintais įstatymais. Manyčiau, 
nelogiška diskusija, prieštaraujan-

ti Vyriausybės nutarimams. Mūsų 
rajono augintojai remiami iš kai-
mo reikalų rėmimo fondų. Tikrai, 
manyčiau, kad alkani vilkai gali 
būti didesnis pavojus, negu tai, kad 
viena kita nekalta avis bus paauko-
ta girių Karaliui. Turime socialiai 
suderinti savo veiklas ir gamtos 
gyvūnų sambūvį. Kitaip net nepa-
jusime kaip patys tapsime šakalais. 
Santarvės ir ramaus savaitgalio vi-
siems.”

Supuvę obuoliai gali būti ir menu, 
ir neūkiškumo pavyzdžiu

(Atkelta iš 1 psl.)

Pavyzdys su obuoliais akivaiz-
džiai parodo, kaip lengvai galima 
sugadinti patį gražiausią projektą. 
Koks jis bebūtų: žemės meno ar 
dangaus, be dėmesio ir priežiūros 
palikti negalima. Krūvos supu-
vusių obuolių miesto centre šalia 
šventų anykštėnams vietų – An-
tano Baranausko paminklo, Šv. 
Mato bažnyčios, neleistinas ap-
laidumas“ - pastebėjo anykštėnas 
Juozas Ratautas.

Tai, kad supuvusius obuolius 
nuo Vyskupo skvero reikėjo su-
rinkti anksčiau, sutiko ir Anykščių 
rajono tarybos narys, socialdemo-
kratas Dainius Žiogelis.

„Elementari betvarkė ir tiek. 
Gaila, bet gražios idėjos suma-
nytojai visiškai pamiršo kūrinį ir 
net nesuorganizavo šiukšles su-
tvarkyti. Jau nesusipratimas buvo 
šeštadienio rytą, pliaupiant liūčiai, 
suvaryti seniūnijų darbuotojai su 
bendruomenių atstovais puošti 
miestą Obuolinėms, kai iš vaka-
ro buvo nuostabus oras, tai po to 
obuolius paliko supūti pačioje 
matomiausioje Anykščių vietoje. 
Gėda“, - sakė D.Žiogelis.

Tiesa, apie tai, kad Anykščius 
pristatė užrašas iš supuvusių obuo-
lių, būta ir kitokių nuomonių.

„Kiek mačiau praėjusią savaitę, 
obuolių spalvingumo buvo nema-
žai ir man neužkliuvo esančios 
tamsios dėmės. Žiūrint kaip žiūrė-
sim - priėjus iš arčiau gal tie esan-
tys papuvę obuoliai ir negražiai at-
rodo, o nuo tilto jų nelabai matosi, 
nebent žinant galima tamsias dė-
mes kaip puvėkus perskaityti. Jei 
žvelgsim kaip į tam tikrą žemės 
meno atmainą, puvimas yra natū-
ralus procesas ir gamta turi teisę 
keisti žmogaus kūrinį - jis keičiasi 

įgaudamas kitas formas. Gal tik ne 
visiems gražu, kai matomi ne tik 
sveiki, bet ir laiko paliesti obuo-
liai? Bet, kaip minėjau, viskas pri-
klauso nuo požiūrio, o jų įvairovė 
nėra blogai. Taigi, man asmeniškai 
tikrai nemaišo tie juoduliai, tačiau, 
jei daugumai anykštėnų tai nepa-
tinka, galima ir nurinkti“, - pra-
ėjusią savaitę kalbinta pastebėjo 
Anykščių rajono Kultūros tarybos 
narė, menotyros daktarė Jolanta 
Zabulytė.

Buvusi Anykščių rajono savival-
dybės vyriausioji architektė, dabar 
šias pareigas užimanti Panevėžio 
savivaldybėje Daiva Gasiūnienė, 
paklausta, ar supuvę obuoliai – 
tinkama medžiaga puošti Anykš-
čius, kalbėjo: „Be abejo, supuvę 
obuoliai gali puošti miestą. Gal 
yra toks dalykas, kad menininkui 
reikia būtent supuvusių obuolių, 

toks užmanymas. Tačiau turint 
galvoje, kad tie sudėlioti obuoliai 
iš pradžių buvo nesupuvę, o su-
puvę nesurinkti – tai neūkiškumo 

pavyzdys“, - ilgą laiką buvusią 
„supuvusią“ kompoziciją įvertino 
D.Gasiūnienė.

Pirminis Anykščių rajono savi-

valdybės sumanymas buvo, kad 
per Obuolines sudėliotas Anykščių 
vardas išsilaikytų bent iki spalio 
mėnesio pradžios.

ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI

2018 m. lapkričio 19 d., 10 val. Anykščių kredito unijos patalpose šaukiamas Anykščių kredito unijos, buveinės adresas 
Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, neeilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos reorganizavimo, prijungiant Rokiškio kredito uniją, kuri po reorganizavimo baigs savo    
          veiklą ir pasibaigs kaip juridinis asmuo, prie Anykščių kredito unijos, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, patvirtinimas.

2. Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos reorganizavimo sąlygų tvirtinimas.
3. Po reorganizavimo veiksiančios Anykščių kredito unijos įstatų tvirtinimas ir įgaliojimo pasirašyti įstatus suteikimas.
4. Įgaliojimų Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos vadovams dėl visuotiniame narių susirinkime priimtų sprendimų ir 
    reorganizavimo įgyvendinimo suteikimas.
5. Anykščių kredito unijos valdybos narių rinkimas.
6. Anykščių kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos 
patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai nuo 2018 m. lapkričio 12 d.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: 
Regina simanonienė, tel. nr. 861511413, el.p. r.simanoniene@lku.lt. 
Kredito unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu pagal Anykščių kredito unijos valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo 

visuotiniame narių susirinkime tvarką.

Neįvykus šiam susirinkimui dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. lapkričio 27 d. 10 val. 
VŠĮ „Anykščių menų inkubatorius“ konferencijų salėje, esančioje adresu j. Biliūno g. 53, Anykščiai,  pagal tą pačią darbotvarkę.

              VALDYBA

Rajono Tarybos narys Dai-
nius Žiogelis laiku nenu-
rinktą kompoziciją pavadino 
„elementaria betvarke“.

Architektė Daiva Gasiūnie-
nė šioje situacijoje įžvelgia 
Anykščių rajono savivaldy-
bės vadovų neūkiškumą.

Humanitarinių mokslų, me-
notyros daktarė Jolanta Za-
bulytė teigia - gamta turi tei-
sę keisti žmogaus kūrinius.
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Nespėjo pasitarti su 
gyventojais....

Anykščių rajono taryba priėmė 
sprendimą Anykščiuose, Švyturio 
gatvėje, pirkti namą ir jame įkur-
dinti vaikų globos namų vaikus. 
Tokiam sprendimui priešinosi va-
dinamojo „kolūkiečių“ kvartalo 
gyventojai, kurie surinko net 72 
parašus. Gyventojų rašte prašoma 
„atidėti sprendimo priėmimą dėl 
gyvenamojo namo bendruomeni-
niams vaikų globos namams steigti 
pirkimo ir, laikantis vietos savi-
valdos principų ir duotų rinkėjams 
pažadų, pasitarti su mūsų mikrora-
jono gyventojais ir priimti sprendi-
mą, tenkinantį visas šalis“.

Tačiau, gyventojų protestas vai-
sių nedavė – didžioji dalis Tarybos 
narių pasmerkė pasirašiusiuosius.

Valdininkai aiškino, kad spren-
dimo projektas Tarybai pateiktas 
skubiai todėl, kad tik ką rastas tin-
kamas būstas, o bendruomeniniai 
vaikų globos namai turi pradėti 
veikti jau lapkričio mėnesį. Tary-
bos posėdyje dalyvavusi Ažupiečių 
kvartalo seniūnaitė Dangira Nefie-
nė aiškino, kad į posėdį ji atėjo ne 
kaip seniūnaitė, o apie problemą 
sužinojo tik posėdžio išvakarėse. 
„Ne prieš vaikus žmonės nusistatę 
- bendravimo nebuvimas didžiau-
sia bėda“. - sakė D.Nefienė. 

Rajono Tarybos narys socialde-
mokratas Dainius Žiogelis kalbėjo, 
kad skuboti sprendimai supriešina 
bendruomenę, o jo partietis Dona-
tas Krikštaponis pridūrė, kad jeigu 
jau seniūnaitė neinformuota, kas 
vyksta jos teritorijoje, tai reiškia, 
kad „tas klausimas neišdiskutuo-
tas“.

Vicemeras, konservatorius Si-
gutis Obelevičius kalbėjo, jog 
jam keistos diskusijos apie vaikų 
namus. „Man, kaip pedagogui ir 
daugiavaikiui tėvui, keista žmo-
nių baimė, juk ne žvėris ar narko-
manus atveža, o paprastus mažus 

Technologijos mokyklą gerbia,
bet jos kratosi... Vidmantas ŠMiGelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį ketvirtadienį, spalio 25-ąją, vykusiame Anykščių rajono tarybos posėdyje daugiau ginčų 
būta ne priimant sprendimus, o po informacijų išklausymo. Ypač aktyviai diskutuota po švietimo 
ir mokslo ministrės patarėjo Mariaus Ablačinsko pranešimo apie Anykščių technologijos mokyklos 
galimą pertvarką. 

vaikus. Tie žmonės, kurie pasirašo 
... na, aš nežinau...“ - stebėjosi vi-
cemeras. O konservatorė Gabrielė 
Griauzdaitė buvo ypač emocinga: 
„Man gėda klausyti. /.../ Visi mes 
buvome vaikai ir, laimei, kad turė-
jome mamą ir tėtį“.

Savivaldybės nupirktas namas 
Švyturio gatvėje yra 194 kv. m. 
ploto. Jame kartu su socialiniais 
darbuotojais galės gyventi 8 vai-
kai.  

Naujas etatas nieko nekainuos

Keičiant Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centro (PSPC) 
struktūrą, įsteigtas naujas direkto-
riaus pavaduotojo etatas. Socialde-
mokratas D.Žiogelis sakė supran-
tąs, jog PSPC valdžioje turi būti ir 
gydytojas, taip primindamas, kad 
naujoji įstaigos vadovė Sonata Ste-
niulienė nėra gydytoja. Tačiau, so-
cdemas stebėjosi, kodėl sprendimo 
projekto aiškinamajame rašte tiek 
daug tuščių vietų, net nenurodyta, 
koks lėšų poreikis naujam etatui. 

Pakviesta paaiškinti situacijos, 
PSPC vadovė S.Steniulienė dės-
tė, kad pavaduotojas nieko nekai-
nuos. „Krūvis yra paskirstytas, 
priskirstos papildomos funkcijos 
ir mokami priedai. Priedai vienam 
mėnesiui dabar yra 1 600 eurų. 
Dabar pavaduotojo darbą dirba 
daugiau kaip 10 asmenų“ - aiškino 
S.Steniulienė.

Mero Kęstučio Tubio paprašyta 
pakalbėti apie jau padarytus darbus 
ji aiškino, kad tikslinama paraiška 
ES fondams. Pagal šią paraišką 
tikimasi gauti pinigų poliklinikos 
pastato langų ir durų atnaujinimui, 
automobilio pirkimui, medicininės 
įrangos įsigijimui. Taip pat per-
žiūrimi darbuotojų darbo krūviai, 
„plečiama korupcijos prevencija“. 
„Dalinami lankstinukai, klijuoja-
mi lipdukai ant gydytojų kabinetų 
„Šypsena geriausia dovana“ - kal-
bėjo PSPC direktorė.

PSPC direktorė dėstė, jog didėja 
algos gydytojams ir slaugytojoms 
ir nuo lapkričio 2 dienos Anykščių 
PSPC gydytojo vidutinė alga už 
etatą bus 2800 eurų, slaugytojos - 
880 eurų.   

Lengviausias sprendimas - 
mokyklą uždaryti

Rajono Tarybos posėdyje daly-
vavęs švietimo ir mokslo ministrės 
patarėjas Marius Ablačinskas pri-
statė profesinio ugdymo sistemos 
pertvarkos koncepciją ir gavo daug 
pylos nuo anykštėnų.

Meras K.Tubis pristatyda-
mas svečią sakė, kad ministeri-
jos atstovams iš anksto uždavė 
klausimus apie mokinių skaičių 
Anykščių technologijos mokyklo-
je. M.Ablačinskas atsakydamas 
merui aiškino sudėtingą mokinių 
skaičiavimo sistemą, mat techno-
logijos mokykloje galima mokytis 
profesijos tuo pat metu siekiant 
ir vidurinio išsilavinimo, taip pat 
galima mokytis tik profesijos, o 
trečias variantas - mokymasis toje 
pačioje įstaigoje antrąjį ar trečiąjį 
kartą. Kitaip tariant, naujos profe-
sijos įgijimas. „Šiandien mokyklos 
deklaruojami 184 asmenys nebūti-
nai yra mokykloje. Mano duome-
nimis, keturiose programose kartu 
su profesija vidurinio išsilavinimo 
siekia 73 mokiniai. Jie yra „tikri“ 
vaikai, bet ir iš jų trečdalio gali ir 
nebūti“ - kalbėjo švietimo ir moks-
lo ministrės patarėjas.

Priminsime, jog Anykščių tech-
nologijos mokyklos steigėju (taigi 
ir išlaikytoju) iki šiol yra Švietimo 
ir mokslo ministerija. Nuo Naujųjų 
metų visų šalies profesinio ugdy-
mo mokyklų statusas keisis, jos 
taps viešosiomis įstaigomis, o šių 
VšĮ dalininkais siūloma tapti ir sa-
vivaldybėms. 

„Nenoriu vartoti žodžio „prof-
kė“, bet „profkė“ yra tapusi vieta, 
kur tam tikra asmenų grupė dabar 
siekia lengvesnio vidurinio išsila-
vinimo ir nebūtinai profesijos“ - 
aiškino ministrės patarėjas.  Pasak 
M.Ablačinsko, „profkiniai“ - taip 
pat mūsų vaikai, gal tik šiek tiek 
socialiai primiršti, ir su motyvacija 
mokytis jiems prasčiau“. Ministrės 
patarėjas kalbėjo, kad profesinio 
ugdymo įstaigose yra keistoka lėšų 
skaičiavimo tendencija - pradžioje 
skaičiuojama, kiek įstaigai reikia 
pinigų, o „paskui, kiek reikia galvų, 
kad suneštų tuos krepšelius“. Taip 
lyg ir užsimindamas apie vaikų pri-
rašinėjimą, nors ir netiesiogiai...  

Svečias aiškino, jog pagrin-
dinė idėja Anykščiams yra 
A.Baranausko pagrindinės mo-
kyklos pertvarka ją sujungiant 
su technologijos mokykla. Tokiu 
būdu A.Baranasuko pagrindinė 
taptų vidurine mokykla su profe-
sinio ugdymo programomis. Pasak 
ministrės patarėjo, taip galbūt būtų 
padidintas skaičius mokinių, kurie 
siektų baigdami vidurinę mokyklą 
įgyti ir profesiją. Mokiniams ne-
būtų užkirstas kelias po dešimties 
klasių A.Baranausko pagrindinėje 
išeiti į J.Biliūno gimnaziją, „jei-

gu jie jau nenori jokio profkinių 
kvapo“. M.Ablačinskas tvirtino, 
kad yra ir daugiau alternatyvų - 
technologijos mokyklą jungti su 
J.Biliūno gimnazija arba su niekuo 
jos nejungti, o kažkuriai iš miesto 
mokyklų imtis mokyti profesi-
jos. Ketvirta galima alternatyva - 
Anykščių technologijos mokyklos 
jungimas prie Alantos ar Ukmer-
gės mokyklų ministrės patarėjui 
neatrodė priimtina, tikėtina, kad 
mūsų mokyklai tapus kito miesto 
mokyklos skyriumi netrukus bus 
likviduota.  

„Ne visi čia auga direktoriais, 
kai kurie čia auga ir darbuotojais“ 
- kodėl Anykščiams reikalinga 
profesinio ugdymo įstaiga, aiškino 
ministrės patarėjas.   

Meras K.Tubis dėkojo svečiui, 
kad šis sąžiningai atskleidė skai-
čius. „Ta prievarta, kuri naudoja-
ma mano atžvilgiu ir nepadorus el-
gesys iš kai kurių asmenų, tiesiog 
netoleruotinas“ - piktinosi meras, 
neįvardindamas, kas nepadoriai el-
giasi. Pasak K.Tubio, jam neramu, 
jog į vieną darinį sujungus techno-
logijos mokyklą ir A.Baranausko 
pagrindinę mokyklą rajonas praras 
galimybę disponuoti pastarosios 
įstaigos mokinio krepšelio lėšomis 
ir turės prisidėti prie nuostolingo 
profesinio ugdymo profilio išlai-
kymo. „Suvirinimo aparatas 1984 
metų, kuris nevirina, o variklis 
„Volgos“, 21-osios“ - apie tech-
nologijos mokyklos mokymo bazę 
kalbėjo meras.

„Man truputėlį gėda, kad mi-
nistrės atstovas „profkės“ žargoną 
vartoja. Turėdamas omenyje, jeigu 
mes esame provincija, tai esame 
tokio žemo mentaliteto. Jeigu jūs 
būtumėte mūsų Tarybos nariu, jūs 
gautumėte kvietimą į Etikos ko-
misiją. Svarstytume jūsų elgesį“ 
- švietimo ir mokslo ministrės pa-
tarėją barė rajono Tarybos narė li-
beralė Danutė Mažvylienė. Ji sakė 
esanti prieš technologijos moky-
klos jungimą su A.Baranausko pa-
grindine ir vienu motyvu įvardino, 
jog taip būtų „garantuota patyčių 
problema“. D.Mažvylienei antri-
no ir kolega liberalas Mindaugas 
Sargūnas. Jis sakė, kad svečias per 
daug žodį „profkiniai“ vartoja, nes 
anykštėnai baigusius technologijos 
mokyklą gerbia.

Posėdyje dalyvavusios 
A.Baranausko pagrindinės moky-
klos atstovės tvirtino, kad nenorė-

tų, jog jų mokykla būtų jungiama 
su technologijos mokykla. „Ne-
sikalbama su bendruomene./.../ 
Kaip bus suvelta mūsų miesto ir 
rajono sistema? Mūsų mokyklos 
darbuotojai labai supykę“ - kal-
bėjo A.Baranausko pagrindinės 
mokyklos mokytoja D.Nefienė. 
O rajono savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo skyriaus speci-
alistė Nijolė Pranckevičienė sakė, 
jog 14 metų dirbo technologijos 
mokykloje ir tais laikais ne kie-
kvienas į ją įstodavo. „Šita mo-
kykla turėjo konkursus“ - tikino 
N.Pranckevičienė. 

M.Ablačinskas, išklausęs 
anykštėnus apibendrino, jog len-
gviausias problemos sprendimo 
būdas - technologijos mokyklą 
uždaryti. 

„Tų vaikų nėra. Visi prirašyti: 
kodėl nieko nedarėte?“ - svečio 
klausė meras. „Atveda mama sūnų, 
o įstoja abu...“ - atsakydamas iro-
nizavo M.Ablačinskas ir pridūrė, 
kad „prirašytų iš lubų dabar nega-
li būti, bet lankomumo problema 
yra“.     

Diskusija apie technologijos 
mokyklos likimą truko gal pusę 
viso Tarybos posėdžio laiko. 
Keistoka, jog diskusijoje nedaly-
vavo pačios technologijos moky-
klos atstovai.

„Siaurukas“ dirba sėkmingiau

Tarybai apie nuveiktus darbus 
atsiskaitė naujasis VšĮ „Aukštaiti-
jos siaurasis geležinkelis“ vadovas 
Mindaugas Jucevičius. Jis sakė, 
kad atleido iš darbo buvusį laiki-
nąjį vadovą Vismantą Užalinską. 
„Įvertinus visą informaciją apie jį, 
priimtas toks mano sprendimas“ - 
sakė M.Jucevičius. 

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ direktorius aiškino, kad 
įstaigos skolą jis sumažino nuo 80 
iki 68 tūkst. eurų. M.Jucevičius 
konstatavo, kad per pirmus aštuo-
nis šių metų mėnesius įstaiga gavo 
35 tūkst. eurų pajamų, o per rugsė-
jį ir tris spalio savaites - 21 tūkst. 
eurų. „Neprisiimu sau čia įtakos 
didelės, gal taip susiklostė situaci-
ja. Gal ir mano indelis“ - svarstė 
M.Jucevičius.

Atsakydamas į Tarybos nario 
D.Žiogelio klausimą M.Jucevičius 
kalbėjo, kad iki Naujųjų metų bus 
sutvarkyta geležinkelio atšaka į 
Rubikius.   

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorė 
Sonata Steniulienė tvirtino, kad jos pavaduotojo funkcijas dabar 
atlieka per dešimt darbuotojų.

Švietimo ir mokslo ministrės 
patarėjas Marius Ablačins-
kas kalbėjo, kad Anykščių 
technologijos mokyklos pro-
blemą lengviausia išspręsti 
mokyklą uždarant.

Biologijos mokytoja Danutė 
Mažvylienė, baigusi Vilniaus 
pedagoginio universiteto ba-
kalauro studijas, švietimo ir 
mokslo ministrės patarėją 
mokė kultūros. 
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tautos balsas

specialistas pataria

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Specialistai ragina puoselėti tinkamus 
įpročius ir saugoti širdį
Medicinos srityje nuolat tobulėja diagnostikos ir gydymo tech-

nologijos, tačiau Lietuvoje sergamumas širdies ir kraujagyslių 
ligomis yra vienas didžiausių Europoje. Higienos instituto duo-
menys negailestingi: vien praėjusiais metais šios ligos sudarė 56 
proc. mirčių.  

Medikų teigimu, riziką susirgti šiomis ligomis padidina ir ne-
tinkamas gyvenimo būdas. 

Dainininkas bei muzikos kūrėjas Gabrielius Liaudanskas (Sva-
ras) sutinka, kad bet kokie žalingi įpročiai kenkia sveikatai.

nuotrauka iš asmeninio archyvo

Ragina pasižadėti sau

Skaičiuojama, kad kiekvienais 
metais nuo širdies ir kraujagyslių 
ligų pasaulyje miršta 17,5 mln. 
žmonių. Gerai žinomas gydytojas 
kardiologas Pranas Šerpytis įvar-
dija daug priežasčių, kodėl Lie-
tuva pagal širdies ir kraujagyslių 
ligas yra tarp pirmaujančių šalių. 
Viena iš jų – nepakankamas dė-
mesys savo sveikatai. Gydytojo, 
daug dėmesio skiriančio šių ligų 
prevencijai, teigimu, reikia ne tik 
medikų, bet ir visuomenės, valsty-
binių institucijų bendradarbiavimo 
šviečiant žmones. 

Į būtinumą rūpintis savo sveikata 
atkreipia dėmesį ir Lietuvos širdies 
asociacija. Rugsėjo pabaigoje vi-
same pasaulyje minima Pasaulinė 
širdies diena. Šią dieną Pasaulinė 
širdies federacija kartu su Lietuvos 
širdies asociacija paragino kiekvie-
ną atsakingai pradėti rūpintis savo 
bei artimojo širdies ir kraujagyslių 
būkle.

Specialistai ragina neatidėti to 
vėlesniam laikui, o nuo šiandien 
pasižadėti sau: gaminti ir valgyti 
sveikiau, dažniau sportuoti ir pa-
drąsinti savo vaikus būti fiziškai 
aktyvesniems, nerūkyti, padėti 
tiems, kurie nustoja tai daryti. 

Galima nutolinti

Lietuvos širdies asociacija išpla-
tino atvirą laišką, kuriame atkreipė 
dėmesį į situaciją. Pasak asocia-
cijos prezidento kardiologo prof. 
Raimondo Kubiliaus, širdies ligos 
ne tik Lietuvoje, bet ir visame pa-
saulyje yra pirmoji pagal dažnumą 
mirties priežastis. 

„Vis dėlto kiekvienas iš mūsų 
bent minimaliai, paprastomis prie-
monėmis pakoregavęs kasdienius 
gyvenimo įpročius, rizikos veiks-
nius – rūkymą, nepakankamą fi-
zinį aktyvumą, padidėjusį arterinį 
kraujo spaudimą, nesubalansuotą 
mitybą ir pan., galime iš esmės ati-
tolinti nebyliąsias mirtinas ligas ir 
išgelbėti gyvybę.

 Šiuo metu žinomi daugiau nei 
25 širdies ir kraujagyslių ligų ri-
zikos veiksniai, darantys įtaką 
širdies ligų išsivystymo tikimy-
bei. Daugumą jų galima suvaldy-
ti. Nustatyta, kad, laiku pradėjus 
kontroliuoti rizikos veiksnius, 
skatinančius širdies ir kraujagyslių 
ligas, galima išvengti net 80 proc. 

ankstyvųjų mirčių“, – akcentuoja 
profesorius. 

Ligos „jaunėja“

Pastebima, kad Lietuvos situ-
acijai daugiausia įtakos vis dar 
turi nesveika mityba, nutukimas, 
alkoholio vartojimas, rūkymas ir 
aukštas kraujospūdis bei ryžtingo 
ir koordinuoto paties sergančiojo 
reagavimo į širdies ir kraujagyslių 
ligas stoka.

„Daugelį šių veiksnių kontro-
liuoti galime asmeniškai, pavyz-
džiui, pasirinkti sveiką gyvenseną, 
nerūkyti ar būti fiziškai aktyvesni. 
Tačiau kiti veiksniai, tarkim, oro 
užterštumas, greitai paruošiamo 
maisto produktų pasirinkimas – 
yra visų mūsų kolektyvinė atsako-
mybė. Žiūrint į ateitį, susirūpinimą 
kelia ir labai augantis paauglių nu-
tukimas bei rūkymo paplitimas“, 
– į problemas dėmesį atkreipia R. 
Kubilius. 

Koreguoti rizikos veiksnius

Specialistų teigimu, širdies ligos 
neišsivysto per dieną – šis procesas 
vyksta daug metų. Jei dar jaunys-
tėje pradėsime sveikiau gyventi, 
koreguoti rizikos veiksnius, tokius 
kaip žalingi įpročiai, stresas ar ne-
sveika mityba, tai padės sulėtinti 
aterosklerozės procesą ir širdies 
ligos progresuos žymiai lėčiau. 

Pradėti galima ir nuo paprastų 
dalykų. Didesnis fizinis aktyvu-
mas ne tik padeda palaikyti geras 
organizmo formas, bet ir mažina 
riebalų sankaupas kraujagyslėse. 
Kiekvienam žmogui fizine veikla 
rekomenduojama užsiimti bent 30 
minučių 5 kartus per savaitę arba 
mažiausiai 75 minutes per savaitę. 

Kardiologų pastebėjimu, rū-
kymo atsisakymas yra geriausias 
dalykas, kurį galima daryti, kad 
pagerintumėte savo širdies veiklą. 
Neberūkant per 2 metus gerokai 
sumažėja išeminės širdies ligos iš-
sivystymo rizika. Ir tik praėjus 15 
metų nuo rūkymo metimo rizika 
susirgti širdies ir kraujagyslių ligo-
mis tampa tokia kaip ir nerūkančio 
žmogaus. 

Nerūkantiems asmenims širdies 
ligų priežastimi gali tapti ir pasy-
vus rūkymas. Taigi atsisakius šio 
įpročio gerėja jūsų paties ir aplin-
kinių sveikata.

Rūkymas ėmė trukdyti 

Grupės G&G Sindikatas įkūrė-
jas ir lyderis, vokalistas, grupės 
dainų tekstų bei muzikos kūrėjas 
Gabrielius Liaudanskas (Svaras) 
sutinka, kad bet kokie žalingi įpro-
čiai kenkia sveikatai. Tačiau apie 
tokius dalykus paauglystėje jis ne-
galvojęs. 

„Taip darė visa mano aplinka ir 
aš dariau tą patį. Bene septynioli-
ka metų rūkiau, labai daug rūkiau 
– per dieną po du pakelius“, – atvi-
rauja pašnekovas. 

44 metų vyras neberūko jau 
vienuolika metų. Jis patikina, kad 
rūkyti metė lengvai – svarbiausia 
buvo priimti sprendimą. 

„Vieną dieną nusprendžiau, kad 
daugiau to nedarysiu, nes supratau, 
kad nebegaliu apsieiti be rūkymo. 
Aš nemėgstu, kad už mane kažkas 
spręstų. Kai supratau, kad cigaretė 
jau bando kištis į mano gyvenimą, 
ir nutariau neberūkyti“, – patirtimi 
pasidalija muzikos kūrėjas. 

Keturiolikos metų sūnaus ir 
dvidešimties metų dukros tėtis pa-
sidžiaugia, kad jo atžalos taip pat 
nerūko.   

Būtina kreiptis į specialistus

Medikų teigimu, ne visos širdies 
ligos ir sutrikimai turi aiškius ir 
suprantamus simptomus. Apie šir-
dies ligas ir sutrikimus praneša ne 
tik skausmas krūtinės srityje. Ne-
retai apie svarbiausio mūsų organo 
sveikatos sutrikimus byloja ir iš 
pažiūros nelabai su širdimi susiję 
dalykai. Diskomfortas krūtinės sri-
tyje – tai vienas didžiausių širdies 
sutrikimo simptomų, atsirandantis, 
kuomet užsikemša arterija ar artėja 
širdies smūgis.  

Kai kuriuos žmones, prieš pat 
ištinkant širdies smūgiui, gali imti 
pykinti, gali kilti skrandžio skaus-
mai.  

Jei staiga apėmė silpnumas ir 
kartu pajutote diskomfortą krūtinės 
srityje, pasidarė sunku kvėpuoti ar 
giliai įkvėpti, patariama tuojau pat 
kreiptis į gydytoją. Miokardo in-
farkto pradžią gali rodyti skausmas 
krūtinės srityje, kuris pereina į ger-
klę ar žandikaulį.  

Jei juntate didžiulį nuovargį 
dirbdami, arba net, pavyzdžiui, 
siaubingai pavargstate lipdami 
laiptais ar nešdami pirkinius iš 
automobilio, taip pat derėtų pasi-
tikrinti širdies sveikatą. Tai daryti 
verčia ir mirties baimė, nerimas. 

Jei be jokios akivaizdžios prie-
žasties išmuša šaltas prakaitas, 
kurį lydi skausmai ar diskomfortas 
krūtinės srityje, taip pat rekomen-
duojama tuojau pat kreiptis į gy-
dytoją. 

Daugeliu atvejų kosulys gali 
pranešti apie plaučių problemas, 
tačiau jei sergate širdies ligomis 
arba turite silpną širdį, ir į užsitę-
susį kosulį derėtų atkreipti ypatin-
gą dėmesį. Jei kosulys nepraeina 
ilgą laiką ir vis iškosėjate rožines 
ar baltas gleives, tai taip pat gali 
pranešti apie širdies problemas.

Tinstančios pėdos, kojos, blauz-
dos – taip pat gali būti širdies ligų 
pasekmė. 

Projektas „Gyvenimo kokybė 
– mūsų pačių rankose finansuo-
jamas“ Valstybinio visuomenės 
sveikatos stiprinimo fondo lėšo-
mis.

Užsak. nr. 1082

Daugelis Anykščių gyventojų 
norėtų sužinoti, kas ir kada išė-
jo Amžinybėn. Kaimynas, drau-
gas, mokytojas, sodo kaimynas 
ar paprasčiausias pažįstamas. Gal 
norėtų nunešti gėlės žiedą, sukal-
bėti maldą, pareikšti artimiesiems 
užuojautą. Ir kaip apie tai galima 

Kaip galime pagerbti?
sužinoti? Tokiame amžiuje gyve-
name – viską žinome, o čia tokia 
„smulkmena“, kurios negalime su-
žinoti laiku.

Rašote, kad jei artimieji nori, 
gali pranešti (nemokamai) į 
„Anykštos“ redakciją. Bet ar tiems 
žmonėms būna galvoje? Ar būna to 

laiko? Ar žmogus dar suvokia, kad 
reiktų tokiais dalykais pasirūpinti?

Būtų malonu, kad kažkas pasirū-
pintų informuoti visą visuomenę, 
ypač senolius. Tai būtume dėkingi 
Jums iš anksto.

Pagarbiai
Anykštėnai  

Kiek cukraus 
saugu suvartoti?

Grynasis cukrus žmogaus 
organizmui nėra reikalingas, o 
per didelis jo kiekis – ir žalin-
gas. Ypač rudenį, siaučiant per-
šalimo ligoms, geriau saldumy-
nus keisti į sveikus, naudingų 
medžiagų turinčius produktus. 
Dažnai pabrėžiama, kad per 
didelis cukraus kiekis ir nuo-
latinis saldumynų vartojimas 
gali iššaukti net ir labai rimtas 
ligas. Kada cukraus būna per 
daug?

Mitybos specialistai išskiria 
dvi pagrindines cukraus rūšis: na-
tūralųjį, esantį piene, daržovėse, 
vaisiuose, naudingą mūsų organiz-
mui, ir grynąjį, naudojamą maisto 
gaminimo metu.

Grynasis cukrus aprūpina orga-
nizmą energija, patenkina mūsų 
saldumynų poreikį ir gali susti-
printi daugelio maisto produktų 
skonį, tačiau neturi jokių vertingų 
maistinių medžiagų. Gerai savijau-
tai palaikyti rekomenduojama per 
dieną suvartoti iki šešių arbatinių 
šaukštelių natūralaus ar pridėtinio 
cukraus. Didesnis kiekis yra rizi-
kingas.

Sveikam žmogui, kuris tinkamai 
maitinasi, nedažnas saldumynų 
vartojimas nebus žalingas, tačiau 
nesaikingas pridėtinio cukraus 
vartojimas iš tiesų gali sukelti li-
gas. Kai cukrus patenka į žmogaus 
kūną, jis skyla į dvi dalis – fruktozę 
ir gliukozę – ir keliauja į kepenis. 
Didžioji dalis fruktozės kepenyse 
virsta riebalais, todėl atsiranda ri-
zika susirgti diabetu, o dalis paten-
ka į kraują, užkemša kraujagysles, 
sukelia širdies ligas, nutukimą.

Per didelis cukraus kiekis išba-
lansuoja visų endokrininės siste-
mos organų veiklą, todėl paskatinti 
hiperaktyvumą, nervų sistemos 
dirglumą, mikroelementų ir vita-
minų trūkumą. Dėl didelio cukraus 
kiekio sutrinka žarnyno mikroflora 
– gali atsirasti grybelių ir parazitų, 
trikdančių viso organizmo imuni-
nės sistemos veiklą.

Norint, kad cukraus kiekis krau-
jyje būtų reguliarus, svarbiausia 
kuo sveikiau maitintis, judėti ir 
palaikyti normalų kūno svorį. Taip 
pat rekomenduojama kasmet pasi-
tikrinti cukraus kiekį kraujyje. 

Dėmesį reikėtų atkreipti ne tik į 
per didelį, bet ir į per mažą cukraus 
kiekį

Pranešimas spaudai
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Perkame
melioracijos grioviuose

esančius krūmus 
ir medžius.

Tel. (8-673) 19696.

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 visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir pra-
radusiems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba 
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų registracija tel. (8-657) 68156.

UAB “Gensera” siūlo darbą 
statybos darbų vadovams, meistrams, brigadininkams, lauko vamzdy-

nų montuotojams ir pagalbiniams darbininkams vandentiekio, buitinių 
ir lietaus nuotekų tinklų statybos ir gerbūvio darbams visoje Lietuvoje 
(yra galimybė rinktis darbą pagal gyvenamąją vietą). Suteikiame visas 
darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui į darbą. 

Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais: 
mob. tel. (8-691) 86121, tel.  (8-46) 416188, ausra@gensera.lt.

Geras, gerai 
mokamas darbas 

tvarkingam 
elektrikui.

Darbas Panevėžyje.
Tel. (8-620) 77120.

Melžėjai (-ui).
Tel. (8-699) 94774.

Nekilnojamasis turtas

Dviejų kambarių butą Midaugo 
g. (II aukštas, po renovacijos).

Tel. (8-650) 37419.

Kuras

Alksnio, beržo ir klevo malkas 
kaladėlėmis. Pristatymas nemo-
kamas. 

Tel. (8-613) 11010.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Didelę sodybą (6 pastatai, po-
sodybinis sklypas 1 ha 45 a), se-
novines raudonas plytas, vidutinį 
šiferį, viengubo pjovimo lentas, 10 
x 10 bruselius (5 metrų).

Tel. (8-646) 46312.

Vokiečių Aviganio šuniukus, 
gimę rugpjūčio 6 d. paskiepyti, 
nukirminti, tėvai gero charakterio. 
Anykščių r. 

Tel. (8-626) 53400. 

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

Negauk tūkstantinės baudos - 
susitvarkyk nuotekas!

Nuotekų valymo įrenginiai 
“August”, “Traidenis”,

“Solido”, “Buiteka”, “Feliksnavis”. 
Įvairios paskirties

šulinių, kanalizacijos, drenažo, 
vandentiekio sistemų

prekyba, montavimas, servisas, 
pristatymas.

Sertifikatai. Garantija iki 20 metų. 
Tel. (8-641) 93058.

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-11-06 9.00 val. atliks sklypo kadastri-
nis Nr. 3457/0001:62, esančio Sarickų k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav. kadastri-
nius matavimus. Kviečiame atvykti į matavimus arba žemiau nurodytu adresu gretimo 
sklypo kad. Nr. 3457/0001:147 savininką dėl bendros sklypo ribos suderinimo. 

2018-07-11 atliko sklypo kadastrinis Nr. 3456/0003:47, esančio Jurzdiko k., Anykščių 
sen., Anykščių r. sav. kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu 
adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3456/0003:13 paveldėtojus dėl bendros sklypo ribos 
suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. Kontaktinė informacija: 
J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel. (8-663) 76331.

Vartojimo paskolos be užsta-
to iki 10 000 Eur su nuolaidos 
kodu „GERAS“. Akcija galioja iki 
2018.12.31

Daugiau informacijos 
Medicinos banko padaliniuo-
se, www.medbank.lt arba tel. 
(8-800) 60700.

 
Buria Taro kortomis. Pasako 

ateitį ir praeitį.
Tel. (8-645) 10884.

Geni sodus, karpo, formuoja 
gyvatvores, dekoratyvinius au-
galus. Pjauna pavojingai augan-
čius medžius.

Tel. (8-644) 41260.

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
šeštadieniais 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.

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

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-600) 63820.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės skly-
pą. Žinantys siūlykite įvairius 
variantus, ypač domina žemės 
sklypai. Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Automobiliai

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414, 
(8-663) 58871.

Gamina šarvuotąsias duris na-
mams, butams, laiptinėms, san-
dėliukams, rūsiams, garažams ir 
kalviškus kiemo vartus, tvoras. 

Tel. (8-647) 87625.

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel.  (8-656) 24531.

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

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, 
sutvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

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

Tel  (8-646) 17715.

Visų markių automobilius, mo-
tociklus. 

Tel. (8-604) 55326.

Gyvuliai

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

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

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. 

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. 

Kita

Kviečius, miežius, kvietrugius, 
rugius, avižas, žirnius, pupas. 

Tel. (8-638) 71971.

Brangiai - ąžuolinius rąstus viso-
je Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283
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MOZAIKA sprintas

anekdotas

spalio 30 - 31 pilnatis
lapkričio 1 - 2 delčia

mėnulis

šiandien

lapkričio 1 d.

lapkričio 2 d.

spalio 31 d.

vardadieniai

Liucilė, Volfgangas,
Skirgaila, Skirvydė, 
Edmundas, Darata, Volfas.

Benignas, Mąstvilas, 
Tanvilė, Liucilė.

Žygaudas, Milvydė, Andrius.

Gedartas, Gedilė, Valentas, 
Valys.

Šou verslo taisyklė:
Kuo bjauresnis dainininkės bal-

sas, tuo mažiau ant jos drabužių.

***

Sūnus klausia tėvo:
- Ar daug reikia pinigų vestu-

vėms?
Tėvas pamastęs atsako:
- Oi, nežinau, sūnau, aš lig šiol 

už jas moku...

***

Jonas skundžiasi kolegai:
- Neįsivaizduoju, kur maniškė 

išleidžia tiek pinigų: juk ji negeria, 
nelošia ir nevaišina moterų...

***

Vyras žmonai:
- Kaip sugebi išlikti rami, kai 

tave aprėkiu?
- Unitazą valau.
- Ir tave tai ramina?
- Aha. Mat valau tavo dantų še-

petuku...

***

- Jonai, kodėl su Adomu korto-
mis nebežaidi?

- O tu žaistum su žmogum, kuris 
visą laiką sukčiauja?

- Žinoma, ne.
- Na va, ir Adomas nebežai-

džia...

***

Vaikšto Adomas su Ieva po ro-
jaus sodą.

- Tu mane myli? – klausia Ieva.
- Kas man belieka... – abejingai 

nutęsia Adomas.

Krepšinis. Anykščių KKSC 
„Elmis“ pradėjo kovas RKL B 
diviziono varžybose. Anykštėnai 
penktadienį išvykoje įveikė KK 
„Kupiškis“ ekipą - 73-62, šešta-
dienį namuose 59-72 pralaimėjo 
Vilkaviškio „Perlui“. Į kupiškė-
nų krepšį 15 tšk. įmetė veteranas 
A.Andriejauskas, lapkričio mėnesį 
švęsiantis 37-ąjį gimtadienį. 13 
tšk. pelnė Ž.Žiukas, 12 - T.Jodelis. 
Prieš Vilkaviškio komandą rezulta-
tyviausiai žaidė T.Jodelis (12 tšk.), 
Ž.Žiukas (11 tšk.), G.Šniaukštas ir 
A.Andriejauskas (po 10 tšk.).

Futbolas. Šeštadienį, spalio 
27 d., baigėsi Utenos apskrities 
futbolo federacijos organizuotos 
senjorų 35+ pirmenybės, kuriose 
žaisti 6 turai.  Susumavus visų turų 
rezultatus FSK Anykščiai iškovo-
jo pirmąją vietą. Varžybos vyko 
skirtingose vietose: Užpaliuose, 
Molėtuose, Visagine, Rokiškyje, 
Anykščiuose (spalio 20 d.) ir Šir-
vintose. Dalyviai: FSK Anykščiai, 
Visagino Intero Veteranai, Ro-
kiškio FK, Molėtų FK ir Širvintų 
„Briedis“. 

Sunkioji atletika. Spalio 20 
dieną Degaičiuose vyko sunkio-
sios atletikos varžybos, kuriose net 
10 komandų rungėsi dėl „Žemaiti-
jos taurės“. Savo atstovus delega-
vo Degaičiai, Gargždai, Klaipėda, 
Marijampolė, Plungė, Anykščiai, 
taip pat dalyvavo viena Estijos ir 
dvi Latvijos komandos. Puikiai 
pasirodę Anykščių sportininkai 
sugebėjo jas visas įveikti. Edvinas 
Baklanovas sv. kt. 62 kg užėmė 4 
vietą (65-85) ir surinko 215 tšk., 
Tomas Miškeliūnas sv. kt. 62 kg 
užėmė 2 vietą (80-97) bei surinko 

AVINAS. Savaitės pradžioje 
pasistenkite būti kuklesnis ir nuo-
lankesnis, kitaip į paviršių išplauks 
visi pikti jūsų kėslai. Jei norite iš-
saugoti ramybę namuose ar drau-
gystę, teks susitaikyti su neišven-
giamomis piniginėmis išlaidomis. 
Savaitgalį laukite staigmenos.

JAUTIS. Šią savaitę būsite 
apsėstas medžiotojo aistros. Pa-
bandykite ją sutvardyti ir neper-
sekiokite savo kolegų už kažkada 
patirtas nuoskaudas. Nuo savaitės 
vidurio turėtumėte būti nebe toks 
agresyvus ir kur kas geresnės nuo-
taikos.

DVYNIAI. Ši savaitė žada jums 
būti turtinga įvairių įvykių, paį-
vairinančių kasdienybę. Visiems 
kartais taip nutinka, kad viskas 
apsiverčia aukštyn kojomis. Ir ne 
visuomet tam būna tinkamas lai-
kas. Būkite protingas, stumkite į 

šalį mintis apie reformas ir palikite 
viską taip, kaip yra.

VĖŽYS. Šią savaitę jūsų 
žvaigždės atneš ramybę jūsų sielai 
ir suteiks jėgų jūsų kūnui. Savaitės 
pabaigoje jūsų darbai bus įvertin-
ti kaip novatoriški ir net genialūs. 
Santykiai su artimu žmogumi ra-
dikaliai pagerės, jei būsite iš tiesų 
nuoširdus ir atviras.

LIŪTAS. Šią savaitę išsiskirs 
jūsų ir svarbaus jums žmogaus 
nuomonės. Tad konflikto išveng-
ti tikrai nepavyks. Pabandykite į 
viską pažiūrėti filosofiškai ir rim-
tą ginčą kuo labiau sušvelninti. 
Ketvirtadienį būsite pakviestas 
bendradarbiauti įgyvendinant kaž-
kokius ypatingus sumanymus. Ne-
dvejodamas priimkite kvietimą.

MERGELĖ. Pirmoje savaitės 
pusėje verčiau palaikykite liežuvį 
už dantų, nes žodis, išlėkęs žvir-
bliu, sugriš jaučiu. O tuomet galite 
tikėtis visokiausių nesusipratimų. 
Be to, galite būti labai agresyvus. 

Ketvirtadienį, deja, prasidės tikro-
sios nesėkmės...

SVARSTYKLĖS. Jau nuo pir-
madienio jūsų savijauta ims gerėti, 
o savaitgalį pasieks aukščiausią 
tašką. Visą savaitę būsite apsvai-
gęs iš meilės ir labai švelniai dairy-
sitės į kitos lyties atstovus. Senam 
geram bičiuliui gali prireikti jūsų 
paramos, tikriausiai materialinės.

SKORPIONAS. Pirmomis sa-
vaitės dienomis galite išgirsti įti-
kimai skambantį, bet iš tiesų visai 
blogą patarimą. Neklausykite jo! 
Nepamirškite svarbios gyvenimo 
tiesos - kaip šauksi, taip atsilieps. 
O savaitės pradžioje jūs būsite 
piktas ir provokuosite kivirčus... 
Geriau pasijusite tik penktadienį, 
darbo dienai baigiantis.

ŠAULYS. Šios savaitės pradžio-
je jūsų elgesys svyruos tarp karšta-
košiškumo ir meilumo - pakanka-
mai keistas derinys. Šiaip ar taip, 
sunku bus rasti jus suprantančių 
žmonių. Nuo pat pirmadienio vis 

atrodys, kad išlipote iš lovos ne ta 
koja. Pagerėjimo galite tikėtis tik 
penktadienį.

OŽIARAGIS. Savaitės pradžio-
je jūs būsite labai geros formos ir 
galėsite dirbti labai produktyviai. 
Jūs labai lengvai užmegsite nau-
dingus kontaktus, sugebėsite pui-
kiai užjausti kolegas. Trečiadienį 
ir ketvirtadienį ar net iki savaitės 
pabaigos galite jausti nesupranta-
mą įtampą.

VANDENIS. Kitą savaitę pajusi-
te Amūro laidomas strėles, be to, jus 
globos ir Venera. Savaitės pabaigo-
je labai sustiprės jūsų ryšys su par-
tneriu. Jei įmanoma, svarbių verslą 
ar pinigus liečiančių sprendimų šią 
savaitę verčiau nedarykite.

ŽUVYS. Savaitės pirmoje pusė-
je dėl Veneros įtakos jausitės lyg su 
sparnais. Būsite linkęs viską per-
vertinti ir išpūsti. Tačiau į savaitės 
pabaigą pasiduosite valgymo malo-
numams ir veikiausiai dėl to savait-
galį būsite blogos nuotaikos.

horoskopai

256 tšk. Arnas Baklanovas sv. kt. 
69 kg užėmė 2 vietą (80-105), su-
rinko 250 tšk., Povilas Juodviršis 
sv. kt. 69 kg  (116 tšk), tai buvo 
jo pirmosios varžybos. Benjami-
nas Orlovas sv. Kt. +94 kg užėmė 
2 vietą (105-140) ir surinko dau-
giausia taškų, net 274. Varžybose 
dalyvavo ir merginos – Karolina 
Ramoraitė sv. kt. 63 kg užėmė 2 
vietą (35-50) bei surinko 119 tšk. 
Gintarė Bražaitė sv. kt. +69 kg už-
ėmė 1 vietą (75-85) ir surinko 195 
taškus.

Biatlonas. Anykščių KKSC bi-
atlonininkai sėkmingai pasirodė 
Nemenčinėje vykusiose atvirose 
Vilniaus sporto centro pirmeny-
bėse. Sportininkai varžėsi bėgi-
mo ir šaudymo rungtyse. 3 km 
nuotolyje, jaunių grupėje, Domas 
Jankauskas finišavo trečias, Gytis 
Mikoliūnas – ketvirtas. Jaunučių 
varžybose Viktorija Kapancova ir 
Mikas Vildžiūnas taip pat užėmė 
trečiąsias vietas. 1,5 km nuotolyje, 
vaikų varžybose, Pranciškus Bu-
gailiškis tapo nugalėtoju.

Plaukimas. Praėjusį savaitgalį 
uostamiestyje vyko tarptautinės 
„Klaipėda Grand Prix“ varžybos, 
kuriose dalyvavo apie 600 plauki-
kų iš Lenkijos, Rusijos, Latvijos, 
Baltarusijos bei Lietuvos. Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto centro 
atstovės iškovojo 4 medalius. An-
dželika Zlatkutė buvo pirma 100 
ir 200 m distancijose laisvuoju 
stiliumi. Monika Burneikaitė iš-
kovojo bronzos medalį 50 m pe-
teliške plaukime. Ugnė Milaknytė 
200 m laisvuoju stiliumi plaukime 
iškovojo sidabro medalį. Iš viso 
Anykščiams atstovavo 13 sporti-
ninkų – 7 mergaitės ir 6 berniukai. 

Japonijos princesė Ayako ištekėjo už nekilmingojo per ceremoniją 
šventykloje

Japonijos princesė Ayako pirmadienį ištekėjo už nekilmingo vyro per sudė-
tingų ritualų kupiną ceremoniją Meiji šventykloje Tokijuje.

Ayako ir jos jaunikis verslininkas Kei Moriya buvo parodyti per naciona-
linės televizijos žinias lėtai einantys šventykloje, lydimi ceremonijos svečių. 
Tuoktuvės įvyko vienoje iš šventyklos komplekso pagodų; pora sumainė žie-
dus ir kartu išgėrė taurelę sakės, nurodė Japonijos žiniasklaida.

Abu ritualai yra gana įprasti vestuvėms pagal šintoizmo papročius – taip pat 
paprastų piliečių poroms.

28 metų Ayako yra velionio imperatoriaus pusbrolio duktė. Tuo tarpu 32 
metų K. Moriya dirba didelėje krovinių gabenimo laivais įmonėje „Nippon 
Yusen“.

Princesei buvo padaryta Heian laikotarpio imperatoriškojo dvaro stiliaus 
šukuosena. Ji vilkėjo puošnų tradicinį kimono su raudonais ir žaliais raštais, o 
jaunikis – fraką. Vėliau princesė persirengė raudonu kimono.

K. Moriya išreiškė viltį, kad jam pavyks padėti Ayako prisitaikyti prie eilinės 
pilietės gyvenimo.

„Noriu, kad dirbtume kartu, ranka rankon, ir kurtume šeimą, kupiną šypse-
nų“, – sakė jis.

Ayako praeitą savaitę atsisveikino su imperatoriumi Akihito. Ji pirmadienį 
išreiškė viltį, kad galės toliau padėti garbaus amžiaus imperatoriui ir imperato-
rienei kaip buvusi karališkosios šeimos narė.

Vyriausioji imperatoriaus vaikaitė planuoja ištekėti už nekilmingojo 2020 
metais.

84 metų Akihito yra paskelbęs, kad ateinančiais metais atsisakys sosto. Jo 
vyriausias sūnus princas Naruhito Chrizantemų sostą perims gegužės 1 dieną.

Kai paskelbė apie savo vestuvių planus, Ayako ir K. Moriya sakė, kad jie 
susipažino, nes jųdviejų motinos yra draugės. Pora tvirtino iškart pajutusi sim-
patiją vienas kitam.

-Bns

Jeigu Japonijos imperatoriškosios šeimos nariai vyrai veda ne-
kilmingas moteris, šioms suteikiamas karališkasis titulas, bet 
jeigu karališkosios giminės narė tampa nekilmingo vyro žmona 
– kaip Ayako – ji savo titulų turi atsisakyti.

Anykščių biatlonininkai sėkmingai pasirodė Nemenčinėje vyku-
siose pirmenybėse.

akksc nuotr.


