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IKONOS. Spalio 12 d., šeštadienį, 
12 val. Angelų muziejuje–Sakralinio 
meno centre susitikimas su ikonų ta-
pytoja Jolanta Stupelyte „Ikonografi-
ja“. Kūrybinių dirbtuvių metu gamin-
sime kelionines ikonėles. Susitikime 
bus pasakojama apie ikonų tapymo 
tradicijas, ikonografiją ir ikonų kano-
nus šiandien. Renginys nemokamas.

Bėgimas. Spalio mėnesį sukanka 
100 metų Algimanto apygardos parti-
zanų vadui Antanui Starkui - Montei. 
Ta proga organizuojamas bėgimas Ši-
monių giria (Priepado ežeras - Svėda-
sai (Vaižganto paminklas), trasos ilgis 
- 8,5 km. Varžybų pradžia - atidary-
mas spalio 12 dieną 12 val. prie Prie-
pado ežero ( partizanų vadavietėje).

Grįžo. Anykščių savivaldybės 
administracijos Investicijų ir projektų 
valdymo skyriuje vėl dirba Mantas 
Vaičiulevičius. Buvęs šio skyriaus 
vedėjas dabar užima specialisto (pro-
jekto vadovo) pareigas.

Kryžius. Praėjusį sekmadienį De-
beikiuose pašventintas atnaujintas 
tremtiniams skirtas kryžius. Nulūžusį 
kryžių atnaujino tautodalininkas Bro-
nius Tvarkūnas.

Biudžetas. Rugpjūčio pabaigos 
duomenimis, gyventojų pajamų 
mokesčio surinkimo ketvirčio pla-
nas yra 86,4 proc. - apie Anykščių 
rajono biudžeto padėtį rugsėjo mė-
nesio posėdyje informavo Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė. Spalio 
mėnesio Anykščių rajono tarybos 
posėdyje numatytas biudžeto per-
skirstymas, todėl detalesnę situaciją 
apie rajono biudžetą, esamus įsisko-
linimus L.Kuliešaitė pažadėjo pa-
teikti šį mėnesį.

Apdovanojimai. Penktadienį 
Anykščių rajono meras Sigutis Obe-
levičius, jo pavaduotojas Dainius 
Žiogelis ir savivaldybės administra-
cijos direktorė Ligita Kuliešaitė Vil-
niuje dalyvaus Lietuvos savivaldybių 
asociacijos apdovanojimų renginyje 
„Auksinė krivūlė“. Šiemet Anykščių 
rajono taryba šiuose apdovanojimuo-
se ,,Auksinės krivūlės riterio“ apdo-
vanojimui už nuopelnus savivaldai 
pasiūlė Anykščių rajono tarybos narį, 
socialdemokratą Donatą Krikštaponį.

Dievas sunaikins niokojančius Žemę
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Sekmadienį, spalio 6 dieną, 

15 valandą keli šimtai žmonių 
dalyvavo Šimonių girios išsau-
gojimo akcijoje - ant Inkūnų 
tilto rankomis susikibusių 
gamtos gyvybės saugotojų gy-
vojoje grandinėje. Akciją or-
ganizavo garsus smuikininkas 
Martynas Švėgžda von Bekke-
ris, Šimonių girioje, Plikiškių 
kaime, turintis sodybą. 

8 psl.Ant Inkūnų tilto ir abibus jo į gyvąją grandinę susikibo šimtai žmonių.

Pasak smuikininko, Šimonių giria 
- jo protėvių žemė tiesiogine prasme. 
Iš mūsų krašto kilę jo proseneliai, o 
tėčio pelenai išbarstyti Šventosios 
upėje. ,,Kai noriu aplankyti tėtį, 
man nereikia eiti į kapines. Kiekvie-
ną kartą, kai maudausi Šventojoje, 
- jį aplankau“, - ,,Anykštai“ sakė 
M.Švėgžda von Bekkeris. Beje, vai-
kystės vasaras jis sakė leidęs prie 
Šimonių girios esančiuose Grikiape-
liuose (Svėdasų sen.).

Anykščiuose žuvo motociklininkas Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį, spalio 5-ąją, 
vidurdienį Anykščiuose, 
J.Biliūno gatvėje, ties miesto 
stadionu, žuvo motociklo vai-
ruotojas - jaunas anykštėnas. 
Avarija įvyko, kai nuo auto-
detalių parduotuvės pajudėjęs 
visureigis apsisukinėjo ir jau 
baiginėjo manevrą. Nuo mies-
to pusės atvažiavęs motociklas 
trenkėsi į galinį visureigio 
ratą.  

Avarijos vietoje dirbo specialiosios tarnybos. Eismas Anykščių J.Biliūno gatvės atkarpoje kelioms 
valandoms buvo uždarytas. 4 psl.

Eugenijus 
Pajarskas grįžo į 
darbą

2 psl.

Pasirodė 
pirmoji 
serialo apie 
Kavarską serija

2 psl.

Geriausia Metų 
mokytoja 
išrinkta 
progimnazijos 
pedagogė

3 psl.

Bus savotiškas eksperimentas
Romaldas GIŽINSKAS, 

anykštėnas:
„...Tikrai gera idėja, aš taip 

Anykščius ir pavadinau - ,,Ma-
žoji Laplandija...“

3 psl.
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spektras

Rajone stipriai išaugo sergamumas tuberkulioze
Anykščių rajone vėl stipriai išaugo sergamumas tuberkulioze, 

- perpėja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Utenos de-
partamento Anykščių skyriaus specialistai.

Per pastaruosius penkerius me-
tus (2014-2018 m.) daugiausia 
naujų atviros plaučių tuberkulio-
zės atvejų Anykščių rajone buvo 
užregistruota 2016 m. – 21 atvejis, 
o 2015 m. užregistruota 20 tuber-
kuliozės atvejų. Po to ėjo dvejų 
metų sergamumo tuberkulioze 
mažėjimas, o 2019 m. sergamu-
mas atvira plaučių tuberkulioze  
vėl stipriai išaugo. 

Iki šių metgų  rugsėjo 20 d. užre-
gistruota 16 naujų ligos atvejų. Jei 
kitais metais tarp sergančiųjų bū-
davo ir vyresnio, pensinio amžiaus 
žmonių, tai šių metų sergančiųjų 
išskirtinumas yra tas, kad visi su-
sirgusieji yra darbingo amžiaus, 
jų amžiaus vidurkis yra 46 metai. 
Didžioji sergančiųjų dalis, t. y. 13 
asmenų – vyrai, gyvena kaime, 
niekur nedirba. Dauguma –  pik-

tnaudžiauja alkoholiu ir rūko. 
Dar vienas šių metų išskirtinu-

mas yra tas, kad net trečdalis (5 
asmenys iš 16) iš 2019 m. naujai 
užregistruotų sergančių asmenų 
jau mirė. Teigti, kad žmogus mirė 
nuo tuberkuliozės, galima tik tada, 
kai iš asmens sveikatos priežiūros 
įstaigos gaunamas pranešimas apie 
mirties atvejį ir patvirtintą ligą, nuo 
kurios asmuo mirė. Iš asmens svei-
katos priežiūros įstaigų gauti pra-
nešimai, kad dviejų žmonių mirties 
priežastis – tuberkuliozė. Dėl kitų 
trijų tuberkulioze sirgusių asmenų 

mirties pranešimų negauta, todėl 
teigti, kad jie mirė nuo tuberkulio-
zės, negalima. 

Tuberkuliozė – užkrečiamo-
ji liga, kurią sukelia bakterijos, 
plintančios oru iš vieno asmens 
kitam. Plaučių tuberkuliozė gali 
pasireikšti kosuliu, trunkančiu 3 ar 
daugiau savaičių, silpnumu ar nuo-
vargiu, svorio kritimu, apetito ne-
buvimu, šaltkrėčiu, prakaitavimu 
naktį, skausmu krūtinėje, kosėji-
mu krauju, drebuliu, pasunkėjusiu 
kvėpavimu, karščiavimu. 

-ANYKŠTA

Temidės svarstyklės
Vagystė. Spalio 5 dieną,  apie 

06.00 val., Viešintose, Vytauto 
g., vyras (g. 1937 m.) pastebėjo, 
kad iš ganyklos pavogtas akumu-
liatorius ,,Vagner” ir elektrinis 

piemuo. Padaryta 200 eurų tur-
tinė žala. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Smurtas. Spalio 6 dieną,  apie 
05.05 val., Kavarsko seniūnijos 
Janušavos kaime, Jazminų g., 

namuose, neblaivus (nustatytas 
2,47 prom. girtumas) vyras (g. 
1990 m.) smurtavo prieš ne-
blaivią (nustatytas 2,51 prom. 
girtumas) sugyventinę (g. 1984 
m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę. Pradėtas 

ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Spalio 5 dieną,  apie 
11.00 val., Kurklių seniūnijos 
Vilkiškių kaime, namuose, rastas 
vyro (g. 1947 m.) kūnas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Premija. Šių metų Nobelio pre-
mija už pasiekimus medicinos srityje 
atiteko Harvardo universiteto medi-
cinos profesoriui Williamui G. Ka-
elinui jaunesniajam, britų gydytojui 
serui Peteriui J. Ratcliffe'ui ir Johnso 
Hopkinso universiteto Medicinos 
mokyklos profesoriui Greggui L. Se-
menzai – „už jų atradimus, kaip ląs-
telės jaučia deguonies prieinamumą 
ir prie jo prisitaiko“, pirmadienį pa-
skelbė Nobelio komitetas Stokholme 
veikiančiame Karolinskos institute.

Furgonai. Lietuvos policija už 
beveik 186 tūkst. eurų įsigijo tris 
antiriaušinius furgonus, pirmadienį 
pranešė policija. Transporto priemo-
nės bus naudojamos per masinius ir 
sporto renginius užtikrinant pareigū-
nų priedangą, užtverti gatves, aikš-
tes, masinių žmonių susibūrimų vie-
tas nuo teroristinių išpuolių ir miniai 
atskirti. Visi trys furgonai perduoti 
Vilniaus apskrities vyriausiajam po-
licijos komisariatui.

Operacija. Turkijos užsienio rei-
kalų ministras Mevlutas Cavusoglu 
pirmadienį pareiškė, kad Turkija 
„išvalys Siriją nuo teroristų“, Baltie-
siems rūmams paskelbus, kad JAV 
netrukdys Ankarai vykdyti operaci-
jos prieš kurdų kovotojus. „Esame 
pasiryžę užtikrinti mūsų šalies eg-
zistavimą ir saugumą, išvalydami šį 
regioną nuo teroristų“, – socialinia-
me tinkle „Twitter“ parašė M. Ca-
vusoglu. Ankara jau ne kartą grasino 
pradėti vienašališką operaciją Siri-
jos šiaurėje. Turkija siekia atstumti 
kurdų kovotojus nuo savo pasienio 
ir sudaryti sąlygas ten sugrįžti sirų 
pabėgėliams. „Nuo Sirijos karo pra-
džios rėmėme tos šalies teritorinį 
vientisumą. Tokios pozicijos laiky-
simės ir dabar“, – nurodė Turkijos 
diplomatijos vadovas.

Dujotiekis. Lietuvos-Latvijos du-
jotiekio pajėgumams didinti Lietuva 
ir Latvija gaus beveik 4,9 mln. eurų 
Europos Sąjungos paramos. Lietuvai 
skirta 2,1 mln. eurų, Latvijai – 2,75 
mln. eurų, arba po 50 proc. išlaidų. 
Inovacijų ir tinklų programų vykdo-
mosios įstaiga (INEA) prie Europos 
Komisijos praėjusią savaitę pritarė, 
jog bendra projekto vertė sieks 10,2 
mln. eurų: Lietuvoje – 4,7 mln. eurų, 
Latvijoje – 5,5 mln. eurų, pranešė 
Lietuvos dujų perdavimo bendrovė 
„Amber Grid“. Lietuvoje numatoma 
padidinti Kiemėnų dujų apskaitos 
stoties pajėgumus ir pertvarkyti du-
jotiekį prie Panevėžio kompresorių 
stoties, o Latvijoje – padidinti ma-
gistralinio dujotiekio  maksimalų 
darbinį slėgį nuo 40 iki 50 barų.

Ekonomika. Ekonomistai, ku-
riems didžiausią nerimą kelia įtampa 
prekyboje, ėmė pesimistiškiau ver-
tinti JAV ekonomikos augimo pers-
pektyvas, tačiau recesijos Jungtinėse 
Valstijose rizika šiek tiek sumažėjo, 
parodė pirmadienį paskelbti Nacio-
nalinės verslo ekonomikos asocia-
cijos (NABE) apklausos rezultatai. 
Kad iki kitų metų pabaigos Jung-
tinėse Valstijose prasidės recesija, 
šiuo metu prognozuoja beveik pusė 
NABE apklaustų ekspertų, nors per 
ankstesnę apklausą jų dalis siekė 60 
procentų. O kad recesija Jungtines 
Valstijas ištiks iki 2021 metų vidurio, 
prognozuoja 69 proc. respondentų. 
Respondentai bendrai mano, jog di-
džiausio pasaulyje ūkio augimas su-
lėtės ir jo tempas 2020-aisiais pirmą 
kartą nuo 2016 metų smuks žemiau 
2 proc., parodė apklausa.

-BNS

Eugenijus Pajarskas grįžo į darbą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar, spalio 7-ąją, Anykščių seniūnas Eugenijus Pajarskas grį-
žo į darbą. Seniūnas nedirbo daugiau nei metus.

Priminsime, jog po to, kai pernai 
vasarą jis neblaivus įkliuvo prie 
automobilio vairo, pradžioje turėjo 
nedarbingumo pažymėjimą, o šių 
metų balandžio 1-ąją buvo atleis-
tas iš darbo.

E.Pajarskas atleidimą iš dar-
bo apskundė teismui. Regionų 
apygardos administracinio teis-
mo Panevėžio rūmai, išnagrinėję 
E.Pajarsko skundą,  rugsėjo 6-ąją 
paskelbė sprendimą, kuriame 
konstatavo, kad seniūno atlei-
dimas iš darbo buvo neteisėtas. 
Teismas nurodė E.Pajarską grą-
žinti į darbą bei išmokėti jam 8 
tūkst. 432,6 eurų kompensaciją už 
priverstinės pravaikštos laikotarpį 
nuo balandžio 1 iki rugsėjo 6 die-
nos. Taip pat nurodė toliau skai-
čiuoti kompensaciją už priverstinį 
E.Pajarsko nedarbą - nuo rugsėjo 
6 dienos iki tos dienos, kol jis pra-
dės dirbti. Kiekviena E.Pajarsko 
priverstinės pravaikštos diena 

įvertina 77,01 euro. Taigi per 
pastarąjį mėnesį, kol E.Pajarskas 
buvo grąžintas į darbą,  savivaldy-
bės išlaidos padidėjo dar daugiau 
nei 2000 eurų. 

Regionų apygardos adminis-
tracinio teismo Panevėžio rūmų 
sprendimą Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracija galėjo 
skųsti aukštesnės instancijos tei-
mui, tačiau buvo nuspręsta  netęsti 
teisinio ginčo, nes dabartiniai savi-
valdybės administracijos vadovai 
prognozavo akivaizdų savivaldy-
bės administracijos pralaimėjimą. 

Netrukus bus paskelbta ir nau-
jojo Andrioniškio seniūno pavar-
dė. Anykščių rajono savivaldybės 
administracija po Vilniuje vykusio 
konkurso rinksis iš dviejų asmenų, 
geriausiai pasirodžiusių konkurse. 
Maža abejonių tekyla, jog bus pa-
sirinktas Rolandas Lančickas, ku-
ris priklauso ,,valstiečių“ partijai. 

Redakcijos duomenimis, po 

Viešintų seniūno konkurso vienas 
iš jį pralaimėjusių asmenų parašė 
skundą, kurio esmė - į antrąjį turą 
patekusio Ramūno Blazarėno neva 

giminystės ryšiai su konkurso ko-
misijoje dirbusiu seniūnaičiu.  Tai-
gi, Viešintų seniūno paskyrimas 
gali dar ir užsitęsti.

Eugenijaus Pajarsko priverstinės atostogos mokesčių mokėto-
jams kainavo per 10  tūkst. eurų.

Pasirodė pirmoji serialo apie Kavarską serija Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Iš Rokiškio rajono kilęs režisierius Nerijus Širvys internete 
pristatė pirmąją pilotinę serialo ,,Varom į miestą“ seriją. Serialo 
veiksmas rutuliojasi Kavarske. 

,,Tikiuosi mano mylimas Ka-
varskas, pamatęs seriją, rems toles-
nį kūrimą“, - po serialo premjeros 
sakė N.Širvys.

Režisierius pažadėjo, kad jei se-
rialo ,,Varom į miestą“ pirmoji se-
rija sulauks žiūrovų susidomėjimo, 
jis bus tęsiamas.

Priminsime, kad prieš dvejus 
metus, pasirodžius serialo ,,Varom 
į miestą“ anonsui, kuriame skamba 
frazė ,,Kaip galima gyventi tokioj 
šiknos skylėj kaip Kavarskas?“ - 
tarp anykštėnų kilo nepasitenkini-
mo banga.

,,Mane stebina iš Obelių kilusio 
režisieriaus chamizmas Kavarsko 
žmonių atžvilgiu“, - tuomet sakė 
žinomas anykštėnas Romualdas 
Gižinskas.

Buvęs Kavarsko seniūnas Al-
girdas Gansiniauskas taip pat pa-
sipiktino serialo „Varom į miestą“ 
anonse nuskambėjusia fraze apie 
Kavarską ir žadėjo miesto garbę 

ginti, tačiau vėliau tokių savo pa-
žadų išsižadėjo.

Pajutęs, kad serialas ,,Varom į 
miestą“ kelia susidomėjimą, reži-
sierius N.Širvys vėliau paskelbė 
vaizdo siužetus, kuriuose su ironija 
skelbė, kad atsirado naujas kandi-
datas tapti Kavarsko seniūnu.

,,Anykštos“ paklaustas, kaip jo 
kuriamame seriale atsirado Ka-
varskas, režisierius N.Širvys sakė:

,,Nenorėjau gauti į galvą nuo 
savų. Kavarskiečiai nežino, kur 
esu. Cha cha. Iš tikrųjų rinktis 
Kavarską paskatino masė legendų 
apie koldūnus. Norėjome patys įsi-
tikinti, kad jie geriausi Lietuvoje. 
Ir, mano nuomone, Kavarskas - tai 
vieta, apie kurią daugelis girdėjo, 
bet mažai žino. O šiaip, pasirodo, 
labai gražus miestelis.“

Režisierius N.Širvys taip pat 
vylėsi, kad seriale ,,Varom į mies-
tą“ kavarskiečiai įžvelgs humoro 
dozę.

,,Manome, kad kavarskiečiai 
mums atleis, nes yra tikri dievo-
ti krikščionys, o tai supratome iš 
daugybės kryžių, kuriais nusėtas 
Kavarskas. Arba po kiekvienu kry-
žium tiesiog palaidotas kavarskie-
čių humoro jausmas. Bet kuriuo 
atveju, pasakojame tokių nepasi-

duodančių provincijos žmonių is-
torijas, vildamiesi, kad tai suteiks 
jiems vilties bei stiprybės“, -  apie 
pagrindinę serialo ,,Varom į mies-
tą“ mintį kalbėjo N.Širvys.

Pirmąją serialo ,,Varom į miestą“ 
seriją galima pamatyti platformoje 
,,Youtube“ arba portale anyksta.lt.

Režisierius Nerijus Širvys sakė, kad seriale ,,Varom į miestą“ 
norėjęs atkreipti dėmesį į provincijos problemas, ypač jaunimo 
užimtumą.
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Geriausia Metų mokytoja išrinkta 
progimnazijos pedagogė Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Spalio 4 dieną, penktadienį, Anykščių menų inkubatoriuje - menų studijoje buvo švenčiama Tarp-
tautinė mokytojų diena. Jau trečius metus iš eilės pedagogams skirtame renginyje  įteikta Anykščių 
rajono savivaldybės geriausio Metų mokytojo premija. Šiemet šį vardą pelnė Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnazijos pradinių klasių mokytoja Jolita Karosienė.

Geriausio Metų mokytojo no-
minacijai šiemet taip pat  buvo 
pasiūlyta Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos tikybos mokytoja Dai-
va Kuprionienė, Anykščių Antano 
Baranausko pagrindinės mokyklos 
anglų kalbos mokytoja Renata 
Stražinskienė, Kavarsko pagrindi-
nės mokyklos - daugiafunkcio cen-
tro matematikos mokytoja Vilma 
Kriaučiūnienė. Iš viso Anykščių 
rajono savivaldybei buvo pasiū-
lytos penkių pedagogų kandida-
tūros, tačiau viena paraiška, anot 

savivaldybės Švietimo skyriaus 
vedėjos Jurgitos Banienės, neatiti-
ko reikalavimų.

Geriausia Metų mokytoja iš-
rinktai Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos pradinių klasių mo-
kytojai J.Karosienei bus sumokėta 
2 tūkst. 200 Eur premija.

Apie visas Geriausio metų mo-
kytojo premijai nominuotas pe-
dagoges buvo parodyti vaizdo 
siužetai, kuriuos sukūrė mokyklų 
bendruomenės.

Pedagogus su profesine šven-

te sveikino Seimo nariai Antanas 
Baura ir Sergejus Jovaiša, Anykš-
čių rajono mero pavaduotojas 
Dainius Žiogelis, Anykščių rajono 
savivaldybės Švietimo skyriaus 
vedėja Jurgita Banienė.

Seimo narys A.Baura asme-
niškai pasveikino šiemet vasarą 
į pensiją išėjusį buvusį Svėdasų 
Juozo Tumo - Vaižganto gimna-
zijos direktorių Alvydą Kirvėlą, o 
Seimo narys S.Jovaiša tikino  su-
prantantis, koks yra sunkus peda-
gogų kelias.

,,Šiais laikais tie streikai. Teko 
kartu padalyvauti juose. Tikiuosi, 
kad mokytojams ta pagarba atei-
tyje bus nuo pirmos klasės iki pat 
mokinių gyvenimo pabaigos“, - 
sakė S.Jovaiša.

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas Dainius Žiogelis renginyje 
prisipažino, kad jam stovėti prieš 
pedagogų auditoriją yra drovu.

,,Ačiū, kad tveriate valstybės 
požiūrį į mokytojus, kartais išken-
čiate kartais ir ne visiškai adekva-
tų savivaldos požiūrį, bet yra, kaip 
yra. Valstybė mokytojus prisimena 
tik vieną dieną per metus. Esu ma-
tęs, kaip myli mokytojus Suomijo-
je. Tikiuosi, kad jei ne aš, tai mano 
vaikai pamatys tokį valstybės po-
žiūrį į mokytoją“, - sveikindamas 
mokytojus kalbėjo D.Žiogelis.

Pirmą kartą Tarptautinei mokyto-
jų dienai surengta fotografijų paro-
da „Anykščių MOKYTOJAI...“. 
Fotografė Lalezer Varbliauskienė 
joje įamžino 45 Anykščių rajo-
no švietimo įstaigų darbuotojus. 

Paroda buvo finansuota Europos 
Komisijos lėšomis. Parodos ini-
ciatorių teigimu, gerai pažįstamą 
mokyklos ir mokytojo aplinką fo-
tografijose buvo nuspręsta pakeis-
ti į kiek neįprastą ir tokiu būdu iš 
naujo supažindinti su parodos he-
rojais – Anykščių MOKYTOJAIS, 
fiksuojant jų kasdienybę už moky-
klos sienų.

Tarptautinei mokytojų dienai 
skirtame renginyje skambnėjo ne 
tik sveikinimų žodžiai - šia proga 
surengta  konferencija „Suaugu-
siųjų švietimo svarba šiuolaikinė-
je visuomenėje“.

Priminsime, kad pirmoji geriau-
sio Metų mokytojo vardo premija 
prieš dvejus metus  buvo įteikta 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos lietuvių kalbos ir lite-
ratūros mokytojai ekspertei Dan-
girai Nefienei. Praėjusiais metais 
premija skirta Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazijos biologijos 
mokytojai metodininkei Rasytei 
Gaidienei.

Geriausia Metų mokytoja šiemet išrinkta Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos pradinių kla-
sių mokytoja Jolita Karosienė ( stovi viduryje). Šalia jos - Anykščių rajono savivaldybės Švietimo 
skyriaus vedėja Jurgita Banienė ir Anykščių rajono mero pavaduotojas, Geriausio metų mokytojo 
rinkimų komisijos pirmininkas Dainius Žiogelis.

Seimo narys Antanas Baura už ilgametį pedagoginį darbą pa-
dėkojo buvusiam Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos 
direktoriui Alvydui Kirvėlai (pirmasis iš dešinės).

Anykščius jau vadina ,,Mažąja Laplandija“
Šią žiemą Kalėdų rezidencija kraustosi iš Rokiškio į Anykščius. Prie šio sumanymo pasiruošę 

jungtis kelių aplinkinių rajonų verslo klubai, kurie ketina skirti lėšas šiam sumanymui įgyvendinti. 
Norima, kad Kalėdų rezidencija Anykščiuose taptų viso Aukštaitijos regiono traukos centru.

 Šią savaitę Anykščių rajono savivaldybėje jau prasidėjo pasiruošimo didžiosioms metų šventėms 
darbai. ,,Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip jie sutiko žinią, kad Anykščiai taps Kalėdų rezidenci-
ja, klausėme, kaip jie vertina sumanymą kalėdinę eglę pastatyti vidury Šventosios upės.

Bus savotiškas 
eksperimentas

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas:

- Vaikučiams bus gražu, galės 
pradėti rašyti laiškus, kaip juos 
rašo į Laplandiją. Gal Anykščiai 
netgi taps ,,Mažąja Laplandija?“ 
Tikrai gera idėja, aš taip Anykš-

čius ir pavadinau - ,,Mažoji La-
plandija“.

Neteko dar girdėti, kad kalėdi-
nę eglę statytų upėje. Užšalusiame 
ežere kalėdinę eglę teko matyti. 
Jeigu kalėdinę eglę pastatys Šven-
tosios upėje - tai  irgi bus savotiš-
kas eksperimentas.

Šventinę 
nuotaiką temdo 
nesprendžiamos 
problemos

Marijona FERGIZIENĖ, 
anykštėnė:

- Manau, kad reikėtų puošti An-
tano Baranausko aikštėje augan-
čią eglę. O eglė upėje? Galima ir 

tai daryti, bet, kai pagalvoji, kam 
tos nesąmonės?

Tačiau esmė visai kituose daly-
kuose. Einu pro savo daugiabučio 
namo kampą, o jis nutrupėjęs. 
Laiptinėje sienų dažai atsilupę. 
Anykščiai taps Kalėdų reziden-
cija, tačiau kas iš to? Sugrįžus iš 
kalėdinio miesto šurmulio, pama-
čius tokius daugiabučio vaizdus, 
dingsta visa šventinė nuotaika.

Džiugu, kad 
atsiranda vis 
naujų idėjų

Eugenija PILINKIENĖ, 
anykštėnė:

 - Džiaugiuosi, kad Anykščiai 
taps Kalėdų rezidencija. Statyti ka-
lėdinę eglę Šventosios upėje - nau-
jas ir labai netikėtas sumanymas. 
Manau, kad jauni žmonės visuo-
met padaro, ką sugalvoja, gerai. 
Kalėdos yra tradicinė šventė, ta-
čiau dar įdomiau, kai jos švenčia-
mos netradiciškai. 

Anykščiai man labai patinka. 
Džiugu, kad atsiranda vis naujų 
idėjų. Nors mes jau garbaus am-

žiaus, kiek galėsime, prie tų naujų 
idėjų įgyvendinimo prisidėsime.

Skamba 
nerimtai

Rima LESNIKAUSKIENĖ, 
anykštėnė:

 - Tiek dar daug darbų Anykš-
čiuose nenudirbta, o čia dabar su 
Kalėdų rezidencijomis prasidėti... 
Man tai skamba nerimtai.

Jau nusipirkome Šventosios upę 
,,šienaujančią“ amfibiją, tai dabar 
dar eglutę pastatykime ant van-
dens. Labai daug turime lėšų.

Anykščiuose daug renginių, ta-
čiau bilietų kainos į juos prilygsta 
vykstantiems didžiuosiuose mies-
tuose. Kurie turi pinigų, tie į juos 
keliauja... O paprastiems žmonėms 
vis labiau veržiama per kišenę.
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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.)

Ar Anykščiams reikalingi gyvūnų globos namai?
Anykščių rajono valdžia jau ne vienerius metus kalba, kad Anykščiuose yra planų įsteigti gy-

vūnų globos namus. Kaip manote, ar gyvūnų globos namams Anykščių rajone iš tiesų yra didelis 
poreikis? Kokie gyvūnų globos namai turėtų būti - išlaikomi iš rajono biudžeto ar privatūs? Kur, 
jūsų manymu, gyvūnų globos namams būtų tinkamiausia vieta? O gal užtektų komunalininkams 
padidinti finansavimą, kad šie valkataujančius gyvūnus kruopščiau sugaudytų ir išvežtų į Panevėžio 
gyvūnų globos draugijos namus, su kuriais savivaldybė yra sudariusi sutartį?

Kaimo Jurgis: „Gyvūnų globos 
namai tikrai reikalingi. Dabar kvai-
lai atrodo. Savivaldybė moka pini-
gus kažkokiems Panevėžio globos 
namams, o ten nepriima iš mūsų 
atvežtų gyvūnėlių. Tai kuriems 
galams mokami pinigai panevė-
žiečiams? Nėra ir jokios reklamos, 
kur tie globos namai yra, kokios 
paslaugos ten teikiamos, kokiomis 
sąlygomis gyvūnai priimami? Juk 
būna, kai seni žmonės nebesusi-
tvarko su pulku kačių ar šunų, nori 
civilizuotai su jais atsisveikinti, o 
nežino nei kur kreiptis, nei su kuo 
kalbėtis. Būtų tokie globos namai 
savo rajone, tai mažiau problemų 
būtų.“

Būtinai: „Reikia tokių globos 
namų Anykščiuose. Bet reikia ir 
lazdos seniūnams, seniūnaičiams, 
bendruomenių vadovams. Kaimuo-
se pilna be priežiūros paliktų, val-
kataujančių palaidų šunų. Kai kurie 
išgverę pijokai tyčia palaidus šunis 
laiko, kad nereikėtų jų šerti. Šunys 
visur laksto, ieško maisto, nereikia 
jais rūpintis. Visiems ta problema 
žinoma, bet nuolaidžiaujama, kai-
mynai su kaimynais pyktis nenori. 

Reikia kuo greičiau steigti gyvūnų 
globos namus ir iš kiekvieno kai-
mo išgaudyti palaidus šunis, o iš jų 
šeimininkų išieškoti pinigus.“

Tik valdiški: „Gyvūnėliams 
globos namų Anykščiuose tikrai 
reikia. Bet jie turi būti valdiški, 
o ne privatūs. Prieš kažkiek laiko 
kažkokia ponia Naujuose Elminin-
kuose bandė tokią įstaigą įsteigti, 
gal ir pinigėlių iš savivaldybės tam 
reikalui gavo. Ir kas iš to? Iš viso 
to sumanymo tik visiškas bezdalas 
išėjo. Dabar, kai valdžioje buvęs 
rajono vyriausiasis veterinarijos 
gydytojas, gal viskas pasikeis. 
Gerbiamas Žiogelis protingas ir 
energingas, jo žodis turėtų būti le-
miamas. Kodėl mūsų nelaimingais 
gyvūnėliais turi rūpintis panevė-
žiečiai ar uteniškiai? Rūpinkimės 
patys.“

Jadze: „Rejkia takių namų Sve-
dasys, ba pra šalį pravažiuojantys 
vis išmeta miestely tai kaky kati-
nu, tai šunį. Geri žmones priglau-
džia takius nelaimelius, ale ir vėl 
jų atsranda. A Svedasu seniūnijas 
kaimuos tai daug kur yra palaidų 

šunų. Pačtalijonai bija ir pensijas 
ar spaudu atnešt, raikia vaikščiat 
su lazdom. Aš gi sakyč, kad rajkia 
su lazdom pridaužyt nevalyvus pa-
laidų šunų šeiminykus. Gaila, kad 
pėsti nevaikšta palicininkai ar se-
niūnai, tadu gal sutvarkyt palaidus 
šunis, pamatyt, kaks malanumas ait 
kaima gatvi ir būt užpultam šunies 
kaip telioka diduma.“

Reikia: „pirmiausia tai šeimi-
ninkus baust už šunų ir kačių ne-
priežiūrą. Ojė, kiek surinktų pi-
nigėlių arba atsirastų darbuotojų, 
neišgalinčių baudų susimokėt. Atė-
jo ruduo, pilna darbų. Lapus grėbs-
tyt, žiemą sniegą kast, vasarą žolę 
pjaut, ravėt patvorius, pagriovius, 
šluot gatves, šiukšles rinkt ir kt.“

Reikalingi: „Be jokių kalbų - to-
kie namai reikalingi. Tiktai ar kas 
atsižvelgs į gyventojų nuomonę? O 
dėl palaidų šunų, tai reikia praneš-
ti savivaldybės žaliajam patruliui, 
jis reiklus, pareigingas, tai kaipmat 
sudrausmins nevaleikas šunų sa-
vininkus. Arba skambinti policijai 
pagalbos telefonu 112. Nereikia 
toleruoti visokių pijokų ir apsilei-

dėlių, kurie prisiveisia šunų ir jų 
neprižiūri.“

Be jokių kalbų: „reikia tokius 
namus steigti. Dar siūlyčiau poli-
cijos komisariato sename tuščiame 
pastate panaudoti buvusias areš-
tines ir ten įkurdinti palaidų šunų 
šeimininkus. Kiekviename kaime 

ir miestelyje tokie žinomi. Vis tiek 
jokios naudos visuomenei iš tokių 
asmenų - pijokų, tinginių, apsi-
leidėlių. Tegul jie ilsisi vienuose 
globos namuose, o jų augintiniai 
- kituose. Juk vis tiek tų palaidų 
šunėkų savininkų nebaudžia.“

Anykščiuose žuvo motociklininkas

(Atkelta iš 1 psl.)

Motociklas po avarijos skriejo 
gatve, o jo vairuotojas pačiuožė 
po visureigiu. Atvykę medikai 
motociklo vairuotojui jau niekuo 
nebegalėjo padėti.

Įvykio liudininkų teigimu, 
kartu važiavo trys motociklinin-
kai. Kiti du sugebėjo išvengti 
avarijos. Teigiama, kad moto-
ciklų greitis buvęs didžiulis, o 
visureigio vairuotojas ir po ava-
rijos dar ne iš karto suvokė, kas 
įvyko. 

Kurį laiką buvo uždarytas eis-
mas pagrindinės miesto gatvės 
atkarpoje ties stadionu, automo-
biliai buvo nukreipiami į šaluti-
nes gatves. 

Preliminariais duomenimis, ir 
žuvęs motociklininkas, ir visurei-

gio vairuotojas buvo blaivūs. 
Toje vietoje, kur apsisukinėjo vi-
sureigis, šis manevras nėra drau-
džiamas. Greičiausiai motociklo 
vairuotojas, pamatęs priekyje 
esantį visureigį, jį bandė aplenk-
ti išvažiuodamas į priešpriešinę 
eismo juostą, o paskui nebespė-
jo sugrįžti atgal. Avarijos vietoje 
,,Anykštos“ kalbinti žmonės tei-
gė, kad motociklininkas ,,guldė“ 
savo transporto priemonę, tačiau 
jau buvo per vėlu. 

Anykščių rajono policijos 
komisariato Reagavimo sky-
riaus viršininkas Valdas Palio-
nis  bei Reagavimo skyriaus 
viršininkė Aušra Staškevičienė 
pirmadienį ,,Anykštai“  teigė, 
kad kol kas spręsti, kas yra šios 
tragedijos kaltininkas, yra per 
anksti - vyksta ikiteisminis ty-

Po avarijos motociklas čiuožė gatve.

Aiškinama, kad visureigio vairuotojas ne iš karto po avarijos suvokė, kas įvyko.
Autoriaus nuotr.

rimas, dirba ekspertai. Pasak 
A.Staškevičienės, pagal trans-
porto priemonės stabdymo žymes 
šiais laikais gana tiksliai nustato-
mas prieš avariją buvęs greitis. 
,,Vyrai, kurie važiavo kartu, kol 
kas nėra apklausti, tačiau jie bus 
apklausiami“, - ,,Anykštai“ sakė 
A.Staškevičienė. 

,,Nebuvo išsišokėlis, negarsėjo 
nedrausmingu vairavimu“, - apie 

žuvusį vyrą ,,Anykštai“ sakė 
V.Palionis. 

Spalio 5-osios avarija - pirmoji 
šiais metais Anykščių rajone, per 
kurią žuvo žmogus.

Kita vertus, iškart po avari-
jos J.Biliūno gatvės gyvento-
jai ,,Anykštai“ dėstė, jog kelio 
atkarpa ties stadionu yra labai 
apgaulinga ir pavojinga, todėl 
būtina imtis papildomų greičio 

ribojimo priemonių. Pastaraisiais 
metais šioje kelio atkarpoje žuvo 
jau trečias žmogus. Todėl, pasak 
vietinių gyventojų, būtina įrengti 
greičio matuoklius ar ,,gulinčius 
policininkus“. 

Kaip tik spalio 5-ąją vyko 
baikerių sezono uždarymas. Pro 
Anykščius antroje dienos pusėje 
pravažiavo keliasdešimties moto-
ciklų kolona.  
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Šį savaitgalį ilgai lauktas ir jau tradicija tapęs PC Babilonas Sporto ir laisvalaikio prekių išpardavimas!
Spalio 12 - 13 dienomis 

PC „Babilonas“ vyks klientų 
ilgai lauktas Sporto ir laisva-
laikio prekių išpardavimas. 
Šis renginys, skirtas ne tik iš-
skirtinių prekių už itin patrau-
klias kainas norintiems įsigyti 
pirkėjams. Tai bus ir pramogų 
kupinas savaitgalis. 

PC „Babilonas“ Sporto 
ir laisvalaikio išpardavimo 
metu galėsite įsigyti garsiau-
sių prekės ženklų drabužių 
su nuolaidomis net iki 50 
proc. Išskirtinius pasiūlymus 
ras ir tie pirkėjai, kurie nori 
atsinaujinti ir šaltąjį sezoną 
pasitikti su naujomis spalvo-
mis. O gal ieškote naujos ko-
kybiškos sportinės aprangos 
ar avalynės Jūsų mėgiamoms 
sporto treniruotėms? Išparda-
vimo metu turėsite galimybę 
įsigyti kokybiškas prekes už 
geriausias šio sezono kainas. 
Taip pat pirkėjų lauks gausus 
asortimentas nuolaidomis pa-
sipuošusių laisvalaikio prekių 
ir sveikatingumo priemonių. 

Šeštadienį nuo 13 val. iki 
15 val. krepšinio klubo „Liet-
kabelis“ žaidėjai surengs po-
kalbių šou pačiame PC  Babi-
lonas. Čia turėsite galimybę 
ne tik gauti mėgstamo žaidė-
jo autografą, bet ir užduoti 
aktualius klausimus patiems 
krepšininkams. Norintys iš-
mėginti savo jėgas yra laukia-
mi PC „Babilonas“ sekmadie-
nį, kur nuo 13 val. iki 15 val. 
„Maistas Sportui” organizuos 
prisitraukimų rungtis. Ištver-
mingiausi rungties dalyviai 
bus apdovanoti rėmėjų dova-
nomis. O, kad visą išpardavi-

mo savaitgalį nepritrūktų gerų 
emocijų ir energijos, svečiuose 
sulauksime ir „Free Motion“ 
sporto klubo, kurio treneriai 
ir kineziterapeutai konsultuos 
prekybos centro lankytojus. 
Taip pat „Free Motion“ svei-
katingumo specialistai praves 
trumpas, bet itin efektyvias 
mankštas, kurios numalšins 
nugaros skausmus, sumažins 
raumenų įtampą ir stresą. 

Tad spalio 12 – 13 dienomis 
susitinkame PC „Babilonas“ ir 
pasiruoškime aktyviam ir sti-
lingam rudeniui!

Daugiau informacijos apie 
renginį ir nuolaidas: 

https://www.pcbabilonas.lt/
Užsak. nr. 1089

Siaurukas pagerbtas Švenčionėliuose Raimondas GuoBIS

Anykščių A. Baranausko ir A. Žukausko - Vienuolio memori-
alinio muziejaus muziejininkai, vykdydami jubiliejinę Siauruko 
- Aukštaitijos siaurojo geležinkelio 120 metų jubiliejaus paminė-
jimo programą, mažąjį geležinkeliuką beveik dvimetre  informa-
cine atminimo lenta pagerbė Švenčionėliuose. Didesnėmis ar ma-
žesnėmis informacinėmis lentutėmis žadamos pažymėti ir kitos 
buvusios geležinkelio stotys nuo šio miesto iki pat Trumbatiškio.

Švelnaus lietaus nupraustą pir-
madienio vidurdienį Švenčionė-
liuose, netoli didžiosios Sankt Pe-
terburgo - Varšuvos linijos stoties, 
ant buvusio siaurojo geležinkelio 
stoties sandėlio, kuriame dabar 
įrengta užeiga ,,Vienas Noras“, 
buvo atidengta informacinė lenta 

mažajam Panevėžio - Švenčio-
nėlių geležinkeliui atminti. Buvo 
prisiminta geležinio kelio istorija. 
Siaurasis 750 milimetrų pločio vė-
žės geležinkelis, sujungęs Panevė-
žį ir Švenčionėlius, buvo nutiestas 
1899 metais. Geležinis, net 145 ki-
lometrų ilgio  kelias nusidriekė per 

gražiuosius Aukštaitijos aukštumų 
šilus, kalvas, leidosi į slėnius, įvei-
kė klampius raistus. Tuo metu jis 
buvęs tikriausias inžinerijos, tech-
nikos ir modernumo stebuklas. 
Stebuklas, padėdavęs patogiai 
įveikti didesnius atstumus, nukakti 
į net karalių ir kunigaikščių mies-
tą, traukinukas, suartinęs daugy-
bės aukštaičių miestus, miestelių, 
sodžių gyventojus. Jis, tas trauki-
nukas, buvo kelionės pažadas ir 
keliavimo džiaugsmas,  šviesos 
spinduliu pasilikęs žibėti daugelio 
atmintyje. Tas ypatingas bičiulys-
tės, istorijos kelias buvo nutrauk-
tas, mat 1972 metų pradžioje už-
daryta atkarpa tarp Švenčionėlių 
ir Utenos, beveik jos vietoje per 
trejus metus patiestas platusis ge-
ležinkelis. Tas pats likimas laukė ir 
likusio ruožo, tačiau bėgių neliko 
tik iki Rubikių, o tarp Anykščių, 
Rubikių ir Panevėžio tebepūškuoja 
turistiniai traukinukai. Siaurukas 
gyvas.

Žodį tarė buvęs garvežių maši-
nistas Petras Garla, kuris prisiminė 
keliones, lokomotyvų greitį, net 
baltąją estišką anglį bei daugybę 
žmonių, turėjusių darbo prie mažo-
jo geležinkelio. Sugrąžinta atmin-
timi pasidžiaugė ir Švenčionėlių 
seniūnas Albertas Raznys, užeigos 
savininkas Šarūnas Stasiulevičius 
ir Švenčionėlių progimnazijos mo-
kytoja, miestelio ir apylinkių is-
torijos tyrinėtoja, jaunųjų istorikų 
būrelio vadovė bei mokyklos mu-
ziejaus vedėja  Nijolė Kapačins-

kienė. Dalyvavo ir didžiulis būrys 
smalsių ir guvių šios mokyklos 
šeštokų su savąja istorijos metraš-
tininke Rosita.

Net keletą valandų apie Siauru-
ko istoriją buvo kalbama erdvio-
je progimnazijos salėje, daugybę 
įdomybių, pagyvintų fotografijo-
mis, schemomis, pateikė Algirdas 
Trinkūnas iš Utenos, neką mažiau 
pridėjau ir aš, Raimondas Guobis, 

ištikimas Siauruko gerbėjas.Tačiau 
pati smagiausia buvo klausimų at-
sakymų valandėlė: mokinukai pa-
teikė netikėčiausių klausimų, į ku-
riuos visgi sugebėjome atsakyti, o 
išsiskyrėme su mintimi, kad Šven-
čionėliuose ir kitose buvusio gele-
žinkeliuko apylinkėse gyvenančių 
žmonių atmintyje dar  tebeglūdi 
daugybė nepažintos, neatvertos 
Siauruko istorijos lobių.

Siauruko atminties lentą Švenčionėliuose atidengus. Iš kairės: 
Algirdas Trinkūnas, Raimondas Guobis,  Petras Garla, Nijolė 
Kapačinskienė, Albertas Raznys ir Šarūnas Stasiulevičius. 

Istorinę lentą patikimai pritvirtino muziejininkas Andrius 
Falkauskas.

Autoriaus nuotr.
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horoskopai

MOZAIKA sprintas

AVINAS. Savaitės pradžioje 
nesiimkite radikalių veiksmų rem-
damasis vien tik nuogirdomis - 
jūsų gauta informacija veikiausiai 
bus klaidinga. Šią savaitę taip pat 
teks ieškoti kompromiso tarp lais-
vės troškimo ir karjeros reikalų. 
Jei mokėsite išreikšti tikruosius 
svo jausmus, asmeniniai santykiai 
savaitgalį tikriausiai susitvarkys.

 
JAUTIS. Vertindamas naują 

verslo planą ar kokį kitą projek-
tą, klausykite savo intuicijos - šią 
savaitę ji jūsų neapvils. Savaitės 
viduryje pagaliau turėtų stabi-
lizuotis jūsų finansinė padėtis. 
Išnaudokite kiekvieną galimybę 
plėsti savo verslą ar profesinės 
veiklos ribas - šią savaitę jų tikrai 
bus.

DVYNIAI. Jei nesėdėsite na-
muose ir užsiimsite mėgstama 

veikla, savaitės pradžioje užmeg-
site naujų ir įdomių pažinčių. An-
troje savaitės pusėje turėsite galių 
padėti žmonėms, turintiems psi-
chologinių problemų, bet savait-
galį verčiau praleiskite glaudžia-
me šeimos būrelyje.

VĖŽYS. Pirmadienį neignoruo-
kite seno bičiulio ar giminaičio 
patarimo. Pirmoje savaitės pusė-
je pasistenkite su niekuo nesusi-
pykti, ypač vyresniais už save. Į 
savaitės pabaigą jūsų pečius vei-
kiausiai užgrius per didelis darbų 
krūvis, vėluosite ir nervinsitės.

LIŪTAS. Nepraleiskite pažinti-
nės kelionės ar kokio mokomojo 
seminaro pirmoje savaitės pusėje 
- įgytos žinios atneštų daug nau-
dos. Nuo ketvirtadienio būkite 
ypač budrus - kai kas gali pamė-
ginti pavogti jūsų idėjas ar darbo 
vaisius. Jei savaitgalį neužsida-
rysite tarp keturių sienų, jūsų ti-

kriausiai laukia maloni pažintis su 
priešingos lyties asmeniu.

MERGELĖ. Netikėkite vis-
kuo, ką išgirsite pirmadienį ar 
antradienį - kažkas bandys jus ap-
gauti. Savaitės viduryje bus sun-
ku susikalbėti su šeimos nariais. 
Pasistenkite įsiklausyti į jų argu-
mentus ir suprasti jų požiūrį. An-
troje savaitės pusėje žinių troški-
mas gali jus nuvesti jums pačiam 
netikėtais keliais.

SVARSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje teks priimti svarbų 
sprendimą, liečiantį asmeninius 
santykius. Savaitės viduryje bū-
site ypač imlus naujovėms. Labai 
tinkamas metas mokymuisi, stu-
dijoms. Penktadienį ar šeštadienį 
iki pietų susitvarkykite namus - ti-
kriausiai turėsite netikėtų svečių.

SKORPIONAS. Pirmomis sa-
vaitės dienomis galite turėti pro-

blemų dėl žmogaus, gyvenančio 
su jumis. Pasistenkite būti su juo 
nuoširdus ir sąžiningas. Jei įma-
noma, nepalikite šios savaitės 
darbų kitai savaitei, užbaikite juos 
iki penktadienio.

ŠAULYS. Jei nesnausite, pirmo-
mis savaitės dienomis patrauksite 
svarbių žmonių dėmesį. Tai gali 
atsiliepti ateities karjerai. Savaitės 
viduryje sulauksite apdovanojimo 
už senus gerus darbus, kuriuos jau 
būsite beveik pamiršęs. Antroje 
savaitės pusėje pasistenkite arčiau 
susipažinti su seniai jus dominan-
čiu asmeniu - galimas jaudinantis 
ir romantiškas ryšys.

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje draugai gali būti ne visiškai 
atviri su jumis. Tikėkimės, kad jie 
neturi piktų kėslų. Nuo antradie-
nio jus pagaus varžymosi dvasia. 
Būsite pasirengęs priimti bet kokį 
iššūkį. Protingai vis viena ne-

sielgsite, tai bent pasistenkite būti 
atsargus. Daug ką jūsų gyvenime 
gali pakeisti pažintis su užsienie-
čiu ar apskritai svetima kultūra.

VANDENIS. Pirmoje savaitės 
pusėje pasistenkite nesikišti ne 
į savo reikalus, net jei jūsų to ir 
prašytų. Savaitės viduryje kaip 
reikiant įkyrės draugai ar giminai-
čiai, besistengiantys užtempti jus 
ant savo kurpalio. Būkite man-
dagus, bet neperkalbamas. Nėra 
jokių priežasčių, kodėl turėtumėte 
išsukti iš savojo kelio.

ŽUVYS. Nepasigailėsite pir-
momis savaitės dienomis visas jė-
gas skyręs profesinei veiklai. Tie-
sa, diplomatiškumu ir lankstumu 
nepasižymėsite, sunkiai suvoksi-
te, iš kur vėjas pučia. Nelabai tai 
jums ir rūpės. Savaitgalį namuose 
tikriausiai liksite nesuprastas. Jei 
galite, praleiskite laiką kur nors 
kitur.

KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI 
ANYKŠČIŲ MIESTO SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIŲ

Š. M. SPALIO 7-11 D. VYKSIANČIUOSE RINKIMUOSE
Š. m. spalio 7-11 d. nuo 10.00 iki 18.00 val. kviečiame Anykščių miesto gyventojus dalyvauti Anykščių miesto seniūnaitijų 

seniūnaičių rinkimuose.
Balsuoti už konkrečios seniūnaitijos kandidatą turi teisę tik toje seniūnaitijoje savo gyvenamąją vietą deklaravęs gyventojas. 

Gyventojai atėję balsuoti turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Balsavimas vyks Anykščių rajono savivaldybės administracijos patalpose ( I a. salė),

adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai.

REGISTRUOTI KANDIDATAI Į ANYKŠČIŲ MIESTO 
SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIUS:

AŽUPIEČIŲ SENIŪNAITIJOJE
1. Alvydas Taleišis, UAB „If draudimas“ draudimo tarpininkas

2. Rimantas Sereičikas, Anykščių technologijos mokyklos profesijos mokytojas

JURZDIKO SENIŪNAITIJOJE
1. Irena Vaitkienė, Jurzdiko bendruomenės pirmininkė

2. Juozas Kvedaras, ūkininkas, VšĮ „Sveikatos oazė“ darbuotojas

RAMYBĖS SENIŪNAITIJOJE
1. Inaida Kamarova, Debeikių pagrindinės mokyklos direktorė

2. Indrė Rukšaitė, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė

PUŠYNO SENIŪNAITIJOJE
1. Tautvydas Kontrimavičius, I.Į. T.Kontrimavičiaus firma „Prevencija“ savininkas

Centro ir Janydžių seniūnaitijos seniūnaičių rinkimai neįvyks, nes neužregistruotas nė vienas kandidatas.

Anykščių rajono savivaldybės informacija

Riedslidės. Anykščių kartodro-
mo trasoje čiuožė riedslidininkai 
– vyko Lietuvos jaunių, jaunučių 
ir vaikų vasaros pirmenybės. Spor-
tininkai varžėsi laisvu stiliumi. Net 
septyni Anykščių KKSC atstovai 
savo amžiaus grupėse iškovojo 
prizines vietas. Nugalėtojais tapo 
Edvinas Šimonutis, Erdas Grybė, 
Matas Gražys ir Eglė Savickaitė, 
antrąją vietą užėmė Ūla Einigytė, 
treti liko Irmantas Žilinskas ir Ilma 
Kasperūnaitė.

Šaškės. Praėjusį savaitgalį Ku-
piškyje vykusį Olimpinio čempi-
ono, Seimo nario Virgilijaus Ale-
knos šaškių taurės turnyrą  laimėjo 
anykštėnas Valdas Veršulis.  Šach-
matų turnyre anykštėnas Robertas 
Kemeklis užėmė 4-ąją vietą. Varžy-
bose dalyvavo 60 sportininkų.

Krepšinis. Jaunosios Anykščių 
KKSC krepšininkės laimėjo Anykš-
čiuose surengtą draugišką krepšinio  
turnyrą „Pasitikime rudenį svei-
kai“. Rūtos Meliūnienės auklėtinės 
sužaidė dvejas rungtynes ir varžėsi 
su Kupiškio bei Molėtų atstovėmis. 
Pirmajame mače veržlų žaidimą pa-
demonstravusios anykštėnės 59:40 
įveikė molėtiškes, o pergalė (59:48) 
prieš Kupiškio komandą garantavo 
ekipai pirmąją vietą. Antrąja vie-
ta turnyre turėjo tenkintis Molėtų 
žaidėjos, o trečiąja – kupiškėnės. 
Naudingiausia Anykščių KKSC 
krepšininke pripažinta Kamilė Mil-
tenytė, kuriai buvo įteiktas asmeni-
nis prizas.

Futbolas. Anykščių KKSC kvie-
čia dalyvauti rajono salės futbolo 
čempionate! Pirmenybės vyks 2019 
m. gruodžio mėn. – 2020 m. kovo 
mėn. šeštadieniais ir sekmadieniais. 
Komandą turi sudaryti 11 žaidėjų ir 
vadovas. Žaidžiama 5 prieš 5, du kė-
linius po 25 min. (su 5 min. pertrau-
ka), pagal galiojančias salės futbolo 
taisykles. Žaidėjas privalo sužaisti 
ne mažiau kaip 50 proc. rungtynių 
grupėje, kad galėtų rungtyniauti 
pusfinalyje ir finale.  Ekipos, norin-
čios dalyvauti čempionate, turi at-
siųsti pavadinimą, komandos vado-
vo kontaktinius duomenis el. paštu 
marius.valanciunas@gmail.com iki 
š.m. lapkričio 15 d. 17.00 val.

Šventė. Jono Biliūno gimnazijos 
sporto salėje Tarptautinės mokytojų 
dienos ir Kūno kultūros bei sporto 
dienos proga buvo surengtas tradi-
cinis AKKSC trenerių bei pedago-
gų tinklinio mačas.

Valdovų rūmuose – su 
Radvilomis susiję eksponatai iš 
40 muziejų

Šią savaitę Valdovų rūmuose 
Vilniuje bus atidaryta paroda, 
skirta Lietuvos didikų Radvilų gi-
minei ir jų paveldui.

Muziejus šią parodą vadina vie-
na įspūdingiausių ir didžiausių 
per pastaruosius metus. Joje bus 
eksponuojama daugiau kaip 350 
eksponatų iš bemaž 40 muziejų, 
bibliotekų, archyvų, bažnyčių, 
vienuolynų, privačių kolekcijų, 
esančių septyniose pasaulio vals-
tybėse.

Anot Valdovų rūmų muziejaus 

pranešimo, parodoje bus rodoma 
per šimtas XVI–XIX amžiaus Ra-
dvilų portretų, Turkijos meistrų 
nukaldinta Vilniaus vaivados ir 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės (LDK) didžiojo etmono 
Jonušo Radvilos buožė, 4,4 kg 
sveriantis sidabrinis medaliais 
puoštas Lietuvos kanclerio Ka-
rolio Stanislovo Radvilos vestu-
vių su Ona Kotryna Sanguškaite 
proga pagamintas indas, Barborą 
Radvilaitę vaizduojanti gema (ant 
akmens išraižytas mеno kūrinys).

Sensacija muziejus vadina į 
Vilnių atvežtą Lietuvos didžiojo 
maršalkos ir Vilniaus vaivados 
kunigaikščio Mikalojaus Kristupo 

Radvilos Našlaitėlio kelionės į Je-
ruzalę metu (1582–1584) Betlie-
jaus Kristaus Gimimo bazilikai 
dovanotą ir 400 metų nematytą 
sidabrinę liturginę taurę su patena 
(liturgine lėkšte). Ji į parodą atga-
benta iš Jeruzalės.

Taip pat bus galima pamatyti 
XVII amžiaus pradžios Elžbietos 
Radvilaitės sarkofagą, Lietuvos 
etmono bei Vilniaus vaivados 
Jonušo Radvilos įkapinius dra-
bužius, karstinius portretus, per 
laidojimo iškilmes naudotą XVIII 
amžiaus vėliavą ir kitus ekspona-
tus.

Valdovų rūmuose taip pat bus 
rodomas paauksuotas, trijų spal-
vų emaliu dekoruotas šalmas iš 
prabangaus Mikalojaus Radvilos 
Juodojo šarvų komplekto. 

Radvilos – viena garsiausių ir 
turtingiausių lietuvių kilmės didi-
kų giminė, iškilusi XVI amžiaus 

pradžioje ir vyravusi LKD politi-
niame bei kultūriniame gyvenime 
iki XVII amžiaus antrosios pusės 
bei nepraradusi savo vaidmens iki 
LDK gyvavimo pabaigos.

Giminė buvo garsi karaliene 
Barbora, kardinolu Jurgiu, pasi-
žymėjusiais karvedžiais, politi-
kais, diplomatais, ministrais. Nuo 
1547 metų Radvilos, vieninteliai 
iš Lietuvos didikų giminių, turėjo 
Šventosios Romos imperijos ku-
nigaikščių titulą.

Tai buvo ir viena turtingiausių 
ano meto didikų giminė, valdžiu-
si per 20 pilių, daugiau kaip 400 
miestų ir miestelių, virš 2 tūkst. 
dvarų,  per 10 tūkst. kaimų, išlai-
kiusi atskirą kariuomenę, kartais 
pajėgesnę už viso krašto karinės 
pajėgas.

Paroda Valdovų rūmuose veiks 
iki 2020 metų sausio 12 dienos.

-BNS
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penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
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Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
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ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46, 
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perka

įvairūs

Teleloto Žaidimas nr. 1226 Žaidimo data: 2019-10-06 Skaičiai: 59 23 08 01 16 60 73 67 39 38 28 29 15 20 43 02 47 68 
50 69 33 63 55 05 51 04 45 52 62 17 19 57 24 22 03 71 21 74 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 41 32 14 49 56 46 64 65 
58 06 40 61 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 17740.00€ 1 Užbraukus įs-
trižaines 17.50€ 598 Užbraukus eilutę 2.00€ 10401 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 18784 Papildomi prizai Bilietas Prizas 
0439994 Automobilis Citroen C3 0377599 Automobilis Fiat 500 0389984 Automobilis Hyundai i20 0110109 Automobilis Peugeot 
208 0293266 Automobilis Peugeot 208 0370859 Automobilis Toyota Yaris 0435715 Automobilis VW GOLF S-VAN 0203638 Ford 
Fiesta 038*633 Pakvietimas į TV studiją 033*059 Pakvietimas į TV studiją 019*202 Pakvietimas į TV studiją 020*909 Pakvietimas 
į TV studiją

Elena PAVILONYTĖ, 
gimusi 09 27

gimė

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. 

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.

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

siūlo darbą
Reikalingas medkirtės operato-

rius. 
Tel. (8-611) 37006.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų didini-

mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 

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.
renkama nauja grupė 2019 m. spalio 10 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ 

Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 

(8-698) 70127.

Spalio 17 d. į Anykščius atvyksta angiochirurgas  
E. Vitkus iš Vilniaus,
kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacientams, sergantiems:
 ● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumu
 ● Aortos, klubinių arterijų, rankų ir kojų arterijų ligomis
 ● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis
Registruotis tel. (8-698) 33653 nuo 16 iki 18 val.
Tyrimas mokamas.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SPALIO 10 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime "Kaišiadorių" paukšty-
no vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. ru-
domis, raibomis, dėsliosiomis viš-
taitėmis, bei kiaušinius pradėjusio-
mis dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. Spec. 
lesalai. Jei vėluosime, prašome pa-
laukti. Tel. (8-608) 69189.
Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 
16:30, Svirnai 16:40.

kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

kita

Traktorinės savivartės priekabas. 
Tel. (8-682) 65204.

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža į namus.

Tel. (8-652) 69920.

2019-09-16 dieną 10.45 val. buvo atlikti žemės sklypo, kad. Nr. 
3482/0002:0191, esančio Anykščių r., Troškūnų sen., Gudelių k., kadas-
triniai matavimai. Prašome atsiliepti (per 10 dienų po skelbimo paskelbi-
mo spaudoje) gretimo sklypo, kad. Nr. 3482/0002:199, S. Lapeikio turto 
paveldėtojus dėl ribų suderinimo. Matavimus atliko MB „GERDMATIKA“, 
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 7, Kupiškis, tel. (8-653) 12534. 
El. p.: gerdmatika@yahoo.lt, interneto svetainė: www.gerdmatika.lt

Dovanoja 

Automatinę skalbimo mašiną ir 
krosnelę šildymui (kūrenama mal-
komis).

Tel. (8-688) 32161.

Tris kačiukus apie 4 mėn. Čipuoti, 
vakcinuoti. Maisteliui neišrankūs, 
moka naudotis WC dėžute. 

Tel. (8-624) 10686.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

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.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - miškus. Domina įvai-
rūs miškai: kirtavietės, jaunuoly-
nai, brandūs. 

Tel. (8-655) 22880.

Visoje Lietuvoje - mišką (ir mal-
kinį) su žeme arba išsikirtimui. 
Moka nuo 2000 Eur/ha iki 10 000 
Eur/ha.

Tel. (8-687) 26005.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Brangiai įvairų mišką visoje 
Lietuvoje. Siūlyti įvairius varintus 
nuo 1 ha. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-607) 77923.

Skubiai, brangiai (moka pasau-
linėmis kainomis) - mišką. Siūlyti 
įvairius variantus. Tarpininkams 
atsilygins.

Tel. (8-608) 44340.

Garantuotas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje. Anglų kal-
ba nebūtina. Uždarbis 1500-2000 
eurų mėn. Be žalingų įpročių. 

Tel. (8-672) 41083; 
www.superdarbas.com Paslaugos

Trinkelių klojimas, pagrindų 
įrengimas. Laiptai iš trinkelių. 
Lietaus kanalizacijos įrengimas. 
Ekskavatoriaus nuoma. 

www.vytotrinkeles.lt, 
tel. (8-682) 67755.

Šiltina oro tarpus, stogus, rąsti-
nius ir karkasinius namus Ekovata. 
Sertifikuotos medžiagos. 

Tel. (8-699) 18885. 

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.55 Eur. Motininų 
kiaulių skerdiena 1.80 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690. 

Ūkininkas - naminių vištų (broile-
rių) skerdieną (auginta šeriant na-
miniais pašarais). Kaina 4 Eur/kg. 
Parduoda antis ir žąsis. Atveža.

Tel. (8-608) 39334.

Brangiai Lietuvoje  miškus: jau-
nuolynus, atsodintus ir savaime 
užaugusius, malkinius ir bran-
džius. Žemę apaugusią medžiais.

Tel. (8-641) 55554.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

automobiliai

UAB „Deviro“ - važiuojančius, 
nevažiuojančius automobilius. 
Atsiskaito iš karto, utilizuoja.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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.  

„Gimtoji žemė“

„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“

„Kupiškėnų mintys“

Molėtų „Vilnis“

„Molėtų žinios“

„Mūsų  Ignalina“

„Utenis“

„Utenos 

apskrities žinios“

UAB „Anykštos 
redakcija“

 priima skelbimus į 
šiuos laikraščius: 

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

asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 5 eu-
rus, šeštadienio – 6 eurus.

 
Skelbimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-686) 33036.
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oras
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anekdotas
spalio 8 - 12 d. priešpilnis

mėnulis

šiandien

spalio 10 d.

spalio 11 d.

spalio 9 d.

vardadieniai

Benedikta, Marcelis, Sergijus, 
Daugas, Gaivilė, Brigita,
Demetras, Aina.

Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, 
Dionyzas, Liudas.

Danielius, Pranciškus, Gilvydas, 
Butautė, Danys.

Germanas, Rimgaudas, 
Daugvydė, Zinaida, Zina.

Pas psichiatrą:
- Daktare, mano rankos dreba.
- Rūkote?
- Rūkiau.
- Geriate?
- Gėriau.
- Tai ką, metėte?
- Ne, dar tik nusprendžiau mesti.
- Na, štai, matote, organizmas jau 

išsigando.

***
- Klausyk, Givi, - sako vienas 

gruzinas kitam, - kažko mūsų vie-
nas avinas liūdnas. Gal jį paskers-
ti?

- Na, Gogi, jei manai, kad tai jį 
gali pralinksminti...

***
Grįžta vyrukas vakare po darbo 

namo. Eina per parkelį. Iš priekio 
ateina 5 chuliganai. Vienas prieina 
ir sako:

- Ei! Klausyk, tėvai, užrūkyt 
turi?

- Prašau, imkit, vyrai, prašau, jo, 
visi pasivaišinkit, prašom.

- O šitą - gal 10 eurų turi?
- Prašau, jei reikia, imkit, prašau, 

va visiems po 10, prašom.
- Klausyk, šitą, o mobiliaką turi?
- Va, prašau, yra mobiliakas, im-

kit, prašau, vyrai, vieną tik turiu, 
atleiskit. Bet žinot, vyrai, ką aš 
jum noriu pasakyti. Matot, reikalas 
tame, jeigu jūs norit prisikabint prie 
žmogaus. Na, tai reikia duoti kaž-
kokius nerealius prašymus, kad aš 
negalėčiau jų išpildyti.

Tie susimąstė:
- Atidaryk coca-colos skardinę!
- Prašau (ppšš).
- O dabar uždaryk!

***
Kaip trys programuotojai užsi-

dirba pinigų?
Vienas gamina virusus,
Antras – antivirusus,
O trečias - Windows, kad veiktų 

virusai.

(Atkelta iš 1 psl.)
Garsus menininkas pirmasis krei-

pėsi į susirinkusius ir, taręs tik ke-
lis sakinius, užtraukė giesmę: ,,Oi 
tu girela, girela žalioji, pilna raibų 
paukštelių“. Pasak M. Švėgždos von 
Bekkerio, šiai giesmei jau tūkstantis, 
du, o gal trys tūkstančiai metų. ,,Visa 
mūsų savastis, dainos susijusios su 
giriomis ir pelkėmis gerokai ilgiau 
nei mes įsivaizduojame“, - kalbėjo 
smuikininkas. Jis pakvietė visus, 
susirinkusius išsaugoti sengirių pa-
veldą,  atiduodant pagarbą giriai, mi-
nutę patylėti ir tik renginio dalyvių 
į Šimonių girią atsivesti šunys šiam 
menininko prašymui nebuvo linkę 
paklusti.  

Po M.Švėgždos von Bekkerio  
kalbėję dar keli Šimonių girios išsau-
gojimo aktyvistai atkreipė dėmesį į 
teisinius niuansus.  Mat Šimonių gi-
ria turi didžiulę gamtinę, rekreacinę 
ir kultūrinę vertę ir todėl priklauso 
saugomų teritorijų tinklui (biosferos 
poligonas, Natura 2000), tačiau di-
džioji šios girios dalis yra priskirta 
ūkinių miškų grupei, kurioje šiuo 
metu leidžiama intensyviai ūkinin-
kauti miškus kertant plynai. Susidaro 
paradoksali situacija, kai ta pati teri-
torija yra ir saugoma, ir intensyviai 

Dievas sunaikins niokojančius Žemę

kertama.
Pasisakiusieji pažymėjo, kad miš-

kas pirmiausia yra laukinių gyvūnų 
namai, o jie neturi galimybių kur 
nors kitur persikraustyti. 

Per renginį buvo renkami parašai 
po peticija Lietuvos Respublikos 
Prezidentui Gitanui Nausėdai. Šioje 
peticijoje prašoma Šimonių girioje 
mažinti ūkininkavimo intensyvumą, 
drausti plynus kirtimus, išsaugoti 
brandžius miškus ir miško paklotę, 
riboti sunkiosios technikos naudoji-
mą, griežtinti miškotvarkos projektų 
rengimo ir leidimų kirsti išdavimo 
kontrolę ir priežiūrą, prieš išduodant 
leidimus (ir einamiesiems kirtimams) 
atlikti privalomąjį kirtimų poveikio 
aplinkai vertinimą, įtraukiant vietos 
bendruomenes. Šių veiksmų girioje 
vasaras savo sodybose leidžiančius 
anykštėnus paskatino imtis didė-
jantys plynų kirtimų plotai Šimonių 
girioje, kuri paskelbta valstybės sau-
goma teritorija - biosferos poligonu 
ir Europos ekologinio tinklo ,,Natura 
2000“ dalimi. Šioje teritorijoje vals-
tybė yra įsipareigojusi saugoti čia 
gyvenančią gyvūniją ir augmeniją.

Atvykusieji į pilietinę akciją Ši-
monių girioje galėjo pasišildyti prie 
laužo, buvo vaišinami paties smui-

kininko M.Švėgždos von Bekkerio 
virta žolelių arbata.

Prieš akciją vyko Šventos Mišios 
Inkūnų bažnyčioje, kurių dalyviai 
drauge su klebonu Mindaugu Šaki-
niu prisijungė prie akcijos. Nuo baž-
nyčios judanti žmonių grupė nešėsi 
plakatą su citata iš Biblijos: ,,Dievas 
sunaikins niokojančius žemę“.  Buvo 
ir daugiau plakatų su iškalbingomis 
frazėmis. Du iš jų -  citatos iš poe-
tų kūrybos: ,,Užriškit medžiui akis, 
kai kirviu užsimojat“ (Justinas Mar-
cinkevičius) bei ,,Medžiais tikėk,  
savim, vandeny atspindėta, tikėk“ 
(Sigitas Geda). 

Žmonės į renginio vietą vyko iš 
abiejų Šventosios pusių - ir nuo In-
kūnų, ir nuo Mikierių. Ant ,,beždžio-

Šimonių girios išsaugojimo akciją inicijavo garsus menininkas, 
smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekkeris.

nių tilto“ netilpo visi akcijos dalyviai 
- rankų grandinė tolokai nusidriekė 
abipus tilto prieigų . 

Pati akcija truko vos kelias minu-
tes, tačiau ir jai pasibaigus atvyku-
sieji neskubėjo skirstytis. Žmonės 
spietėsi į grupeles, būrelius ir traukė 
lietuviškas giesmes. 

Visiems, atvykusiems į girios iš-
saugojimo akciją, buvo dovanotos 
tautinę  Trispalvę simbolizuojančios  
juostelės ir, jas segėdami, sustoję ant 
Inkūnų tilto, žmonės giedojo Lietu-
vos himną, taip išreikšdami vienybę 
su gamta – Tėvynės pamatu. 

Beje, pasirodė, kad tikrųjų anykš-
tėnų šiame renginyje buvo mažuma. 
Bent jau matytų, žinomų veidų buvo 
vos vienas kitas. 

Akcijos dalyvių rankose - iškalbingi plakatai.

Šios moterys kalbėjo miško gyventojų vardu. Nemažai žmonių į renginį atvyko su savo augintiniais.
Autoriaus nuotr.


