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Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, 
portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Planuojama sutvarkyti Anykštos upės 
užtvankos likučius Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Šiemet prabilta apie Švento-
sios upės užtvankos demontavi-
mą Anykščiuose, tačiau taip ir 
neprieita prie galutinio spren-
dimo, kaip pasielgti, o Anykš-
čių rajono savivaldybė užsakė 
galimybių studiją Anykštos 
upės užtvankos likučių šalini-
mui ar pertvarkymui.

Už 3 tūkst. 630 Eur tokią ga-
limybių studiją parengs sosti-
nėje veikianti UAB ,,Statybos 
ekspertų biuras“.

Sutvarkius užtvankos liku-
čius, būtų sutvarkyta ne tik 
vaizdingos vietovės teritorija, 
bet ir sudarytos geresnės sąly-
gos lašišinių žuvų migracijai.Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis sakė, kad didžiąją 

Anykštos upės užtvankos likučių sutvarkymo kaštų dalį finansuotų Europos Sąjungos fondai. Kiek 
kainuos sutvarkyti Anykštos upės užtvankos likučius, išaiškins galimybių studijos rengėjai.

Žemdirbių streikas Seimo narių akimis

4 psl.

Seimo narys, konservatorius Sergejus Jovaiša 
mano, kad protesto akcijos duoda rezultatų ir 
valdžia bent į dalį reikalavimų turi atsižvelgti.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Šį antradienį 11 valandą pro-
testuojantys Lietuvos žemdirbiai 
su traktoriais išvažiuos į miestų 
gatves. Prie akcijos jungiasi ir 
Anykščių rajono ūkininkai.

Ūkininkai reikalauja šalies 
valdančiuosius ,,nepriimti mo-
kestinių ir kitų sprendimų, di-
dinančių žemdirbių išlaidas 
iki nebus sudarytos vienodos 
konkurencinės sąlygos su kitų 
ES valstybių narių žemdirbiais 
– pasiektas ES tiesioginių išmo-
kų vidurkis. Deramos pagarbos 
Lietuvos kaimui ir žemdirbiams, 
aprūpinantiems Lietuvos žmo-
nes sveiku, saugiu maistu.“

Apie žemdirbių protesto ak-
cijas ,,Anykšta“ kalbėjosi su 
Seime dirbančiais anykštėnais 
- Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos nariu Antanu Baura 
bei konservatoriumi Sergejumi 
Jovaiša. 3 psl.

Seimo narys, ,,valstietis“ Antanas Baura mano, 
kad žemdirbiai protestuoja dėl to, kad į vieną 
krūvą susidėjo daug problemų.

Seniūnaičiai. Anykščių miesto 
seniūnaitijų seniūnaičių rinkimuo-
se praėjusią savaitę  buvo išrinkti 
visi šeši seniūnaičiai. Ažupiečių 
seniūnaitijos seniūnaičiu išrinktas  
Anykščių technologijos mokyklos 
profesijos mokytojas Rimantas 
Sereičikas, Centro seniūnaitijos  – 
UAB „Agerona“  prekybos vadybi-
ninkas Deividas Butkus, Janydžių 
seniūnaitijos – UAB „Just HD“ 
redaktorė, Anykščių moterų užim-
tumo ir informacijos centro teisi-
ninkė Zita Karaliūnienė, Jurzdiko 
seniūnaitijos – Jurzdiko bendruo-
menės pirmininkė Irena Vaitkienė, 
Ramybės seniūnaitijos – Debeikių 
pagrindinės mokyklos direktorė 
Inaida Komarova ir Pušyno seniū-
naitijos seniūnaičiu išrinktas I.Į. 
T.Kontrimavičiaus firma „Preven-
cija“ savininkas Tautvydas Kontri-
mavičius.

Gaisras. Lapkričio 24 dieną, 
apie 17 val., Anykščiuose, prie A. 
Vienuolio g. 29 namo, gaisras kilo 
apleistame pastate. Mūriniame vie-
no aukšto  pastate degė šiukšlės. 
Išdegė patalpa ir kartoninė perdan-
ga.

Maratonas. Lapkričio 30 dieną 
Kaune vyks respublikinis meno ir 
muzikos mokyklų jaunųjų pianis-
tų festivalis - maratonas. Tarp 500 
renginio  dalyvių bus ir anykštėnai 
- Anykščių muzikos mokyklos au-
klėtiniai - fortepijoninis duetas Elž-
bieta Bugailiškytė ir Matas Niaura 
(mokytoja Irena Meldaikienė). 
Jaunieji muzikantai  L.Beethoveno 
kūrinius skambins Kauno arkivys-
kupijos konferencijų salėje.

Globa. Nuo 2020 m. sausio 1 d. 
įsigalios teisės aktai, kurie draus il-
galaikį vaikų apgyvendinimą  glo-
bos institucijose, tačiau Anykščių 
rajono savivaldybė neturi nė vieno 
budinčio globotojo. Valstybės vai-
ko teisių apsaugos ir įvaikinimo 
tarnybos įvaikinimo ir globos sky-
riaus vedėja Agnė Marčiukaitienė 
pažymėjo, kad, nepaisant ragini-
mų, Anykščių ir dar 12-a šalies 
savivaldybių  išlieka pasyvios ir 
nesiima aktyvių veiksmų, siekda-
mos užtikrinti svarbiausius vaikų 
interesus.

Literatūrinė 
premija - 
Anykščiuosna su 
romanu 
grįžtančiam 
kūrėjui

2 psl.

Pontonas 
išlaikytų 
tanką...

2 psl.

Deputatų rotacija nieko gero 
neparodo...

Vilius JUODELIS, buvęs 
Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorius, kelių ka-
dencijų rajono tarybos narys: 

„...Na, o darbas opozicijoje ne-
išvengėmai yra nedėkingas užsiė-
mimas...“ 3 psl.
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spektras

Temidės svarstyklės

Smurtas. Lapkričio 23 dieną, 
apie 15.00 val., Traupio seniūni-
jos Levaniškių kaime, Šapio g., 

neblaivus (nustatytas 1,00 prom. 
girtumas) vyras (g. 1972 m.) 
smurtavo prieš neblaivią (nusta-
tytas 2,98 prom. girtumas) žmo-
ną (g. 1972 m.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Vyras sulaikytas 

ir uždarytas į areštinę. 

Užpuolimas. Lapkričio 22 dieną, 
apie 21.25 val., Anykščiuose, Tilto 
g., moterį (g. 1992 m.), gyvenančią 
Anykščių seniūnijos Vaišviliškių 

kaime, užpuolė nepažįstamas vy-
riškis, kuris, papurškęs dujų į veidą, 
ją parvertė ant žemės bei, pagriebęs 
diržą - piniginę su pinigais, pasiša-
lino. Nuostolis - 100 eurų.  Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

pro memoria

Genovaitė PUZINIENĖ
1941-2019

Atsisveikiname su buvusia il-
gamete Anykščių rajono vartoto-
jų kooperacijos darbuotoja Geno-
vaite Puziniene.

Genovaitė Puzinienė  gimė 
1941 metais Anykščių rajone.  
1959 m. baigė Anykščių J. Bi-
liūno vidurinę mokyklą, 1973 m. 
– Kauno neakivaizdinį koopera-
cijos technikumą, 1988m. Mas-
kvos kooperatinį institutą, įgijusi 
prekių mokslo ir prekybos orga-
nizavimo specialybę.

Darbinę veiklą pradėjo 1959m.  
Anykščių rajono vartotojų ko-
operacijos sistemoje įvairiose 
pareigose dirbo nuo 1968 m. iki 
1997m.  

1997m. buvo išrinkta Anykščių 
rajono vartotojų kooperatyvo val-
dybos pirmininke ir šiose parei-
gose dirbo iki  2003 m. 

Genovaitė Puzinienė mylėjo 
darbą, mylėjo žmones ir gyve-
nimą. Ji buvo paprasta, draugiš-
ka, linksma, energinga, skubanti 
padėti. Buvo aktyvi kooperatyvo 
narė.

Rajono kooperacijos darbuoto-
jai netekties skausmu dalijasi su 
dukra Virginija, sūnumi Ričardu, 
anūkais, artimaisiais, giminėmis.

Jos atminimas ilgai išliks mūsų 
atmintyje.

Mirtis - tai slenkstis, bet ne pabaiga.
Brangiausi žmonės eina ir palieka...
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa
ir atminty gyva išlieka...

Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo administracija.

Literatūrinė premija - Anykščiuosna su romanu 
grįžtančiam kūrėjui
Šiais metais Anykščių rajono savivaldybės Antano Baranausko  

literatūrinę premiją siūloma skirti rašytojui bei žurnalistui Valdui 
Papieviui už 2018 metais iškleistą knygą „Brydė“.

Iš viso šiai premijai gauti buvo 
pasiūlyti šeši kandidatatai, tačiau 
V.Papievio kandidatūra sulaukė 
daugumos Anykščių rajono savi-
valdybės Antano Baranausko  lite-
ratūrinės premijos skyrimo komisi-
jos narių balsų.

Raštu savo nuomonę apie rašy-
toją bei žurnalistą V.Papievį pareiš-
kęs Lietuvos Nacionalinės premijos 
ir 2018 metų Antano Baranausko 
literatūrinės premijos laureatas, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Antano Baranausko  literatūrinės 
premijos skyrimo komisijos narys 
Vladas Braziūnas teigė: „...<Anta-
no Baranausko premijos nuostatuo-
se nėra parašyta, jog didžio poeto 
premija pirmiausia keltų poeziją. 
Net jeigu taip ir būtų (atrodytų, vi-
sai logiškai), Valdo Papievio prozą 
dėl poetinės jo kalbos magijos šiai 
premijai irgi siūlyčiau drąsiai. Juo-
lab kad buvo be galo smagu maty-
ti, kad iš savo paryžių ir pietesnių 
prancūzijų autorius grįžta namo, 
Lietuvon ir Anykščiuosna, ir grįž-
ta su romanu... čia seniai ir rašytu. 
Romanas „Brydė“ netikėtas, bet vis 
tiek puikus, bet vis tiek – Valdo Pa-
pievio!>...“.

Anykščių rajono savivaldybės 
Antano Baranausko  literatūrinę 
premiją skirti rašytojui bei žurna-
listui V.Papieviui rekomendavo 
Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas.

,,Ypatinga yra Valdo Papievio 
kalba, neretai pavadinama magiška. 

Jis, kaip retas šių dienų rašytojas, 
puikiai valdo žodį, vartoja ypatingą 
lietuvių kalbos žodyną, o ,,Brydė-
je“  ir vis dar pasinėręs į natūralią 
prigimtinę aplinką, jos savitą lek-
siką, į pasakojimą neretai įterpia 
anykštėnų tarmės elementų. Taigi 
Valdas Papievis šiuolaikine meni-
ne kalba  tęsia Antano Baranausko 
kurtą aukštaitiško lyrizmo tradici-
ją“, - rekomendacijoje rašė prod. 
dr.Aušra Martišiūtė - Linartienė.

Nacionalinės premijos laureato 
V.Papievio romane ,,Brydė“ nagri-
nėjamas sudėtingas pokario parti-
zaninio karo laikotarpis, Sovietų 
Sąjungos ,,perestroikos“, Sąjūdžio 
kilimo metai.

,,Valdo Papievio „Brydė“ – psi-
chologinis trileris, rašytas Lietuvoje 
prieš tris dešimtmečius. Romane iš 
fragmentų dėliojamos dvi istorijos: 
viena – apie pokario žmonių šiur-
pius išgyvenimus mažame mies-
telyje, kita – apie Sąjūdžio metų 
Vilnių. Kūrinys, gavęs postūmį iš 
autentiškų anykštėnų pasakojimų, 
stebina autoriaus įsijautimu į kie-
kvieno personažo širdį, jo likimą ir 
lemtingus pasirinkimus. „Brydėje“ 
kuriami istoriniai vaizdai – neįpras-
ti ir paveikūs, o gausiais įvykiais 
knyga nenusileidžia amerikietiš-
kam veiksmo filmui“, - apie knygą 
,,Brydė“ rašė lietuvių literatūros ty-
rinėtoja dr.Violeta Kelertienė.

Rašytojas bei žurnalistas 
V.Papievis 1962 metais gimė 
Anykščiuose, studijavo Vilniaus 

universiteto Filologijos fakultete 
lietuvių literatūrą, įgijo filologinį 
išsilavinimą. V. Papievis yra dir-
bęs Vilniaus universiteto rektorate 
rektoriaus Jono Kubiliaus padėjėju, 
Lietuvos kultūros ir švietimo mi-
nisterijoje. Su bendraminčių grupe 
V.Papievis leido kultūros žurnalą 
,,Sietynas“.

Nuo 1992 metų V.Papievis gy-
vena Paryžiuje (Prancūzija), dirba 
,,Laisvosios Europos“ radijuje, tei-
kia žinias iš Prancūzijos LRT radi-
jui, yra Prancūzijos lietuvių ben-
druomenės valdybos sekretorius.

V.Papievis buvo apdovanotas 
Antano Jonyno premija už romaną 
,,Ruduo provincijoje“ (1989 m.), 
Lietuvos kritikų premija už ,,Sie-
tyno“ leidimą (1989 m.). ,,Lietuvos 
metų knygos“ rinkimuose jo roma-
nas ,,Eiti“ pateko į geriausių prozos 
knygų penketą (2010 m.). Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas jo 
romaną ,,Eiti“ išrinko Meniškiausia 
2010 metų knyga ir skyrė metinę 
premiją (2011 m.), už šį romaną V. 

Papievis įvertintas ir Liudo Dovy-
dėno literatūrine premija (2011 m.). 
Už novelę ,,Jūra, arba Savižudybės 
prevencija“ jam skirta Antano Vai-
čiulaičio literatūrinė premija (2014 
m.). ,,Lietuvos metų knygos“ rinki-
muose jo romanas ,,Odilė, arba Oro 
uostų vienatvė“ pateko į geriausių 
prozos knygų penketą (2015 m.).

Antano Baranausko  literatūri-
nė premija tradiciškai yra teikiama 
gruodžio mėnesį, jos dydis yra 3 
tūkst. eurų.

Nuo 2010-ųjų metų Anykščių ra-
jono savivaldybės, bendradarbiau-
jant su Lietuvos rašytojų sąjunga, 
įsteigtos premijos laureatais yra 
tapę Paulius Subačius, Rimantas 
Vanagas, Algimantas Zurba, Gin-
tautas Dabrišius, Viktorija Daujoty-
tė, Erika Drungytė, Inga Liepaitė ir 
Antanas Verbickas, Vladas Braziū-
nas. 2013 metais, įvertinus preten-
dentus, Antano Baranausko  litera-
tūrinė premija neskirta.

-AnYkŠTA

Rašytojas ir žurnalistas Valdas Papievis už egzistencinės patir-
ties raišką ir atnaujintą romanų estetiką  2016-aisiais įvertintas 
Nacionaline kultūros ir meno premija.

Pontonas išlaikytų tanką...

Vieno kvadratinio metro pontono 
keliamoji gali - 300 kilogramų. Tai-
gi, 121 kv. m. plaustas turi atlaikyti 
36 tonų svorį, kitaip tariant, - visai 
solidų tanką.

Šiandien, ant pontoninio plausto 
UAB Anykščių komunalinis ūkis 
darbuotojai sumontuos Kalėdinės 
eglės pagrindinę konstrukciją. Pasak 
komunalininkų vadovo Kazio Šapo-
kos, eglei montuoti reikės  pasitelkti 
ir techniką, o darbai bus atliekami 
pakrantėje. Kai eglė bus pastatyta 
ant pontono, jis bus nutemptas į upės 

vidurį ir įtvirtintas.  
Pontoninis plaustas ,,dirbs“ ne tik 

Kalėdų eglei - jį tikimasi panaudo-
ti ir kaip sceną. Vienas iš kalėdinių 
renginių organizatorių, Anykščių 
rajono mero patarėjas Dalis Vaigi-
nas tikisi, kad bent jau per miesto 
eglės įžiebimo ceremoniją, kuri vyks 
gruodžio 7-ąją, bus išpsręsta logisti-
kos problema. D.Vaiginas dėsto, kad 
pagalbos, plukdant į įmprovizuotą 
sceną atlikėjus, jis prašo kariškių.

-AnYkŠTA

Pirmadienį, lapkričio 25-ąją, Utenos įmonės UAB ,,Litakva“ dar-
buotojai šalia Šventosios upės užtvankos dėliojo ,,puzlį“ - buvo mon-
tuojamas pontoninis plaustas. 121 kvadarinio metro ploto, kvadrati-
nis (11 su 11 m.) plaustas konstruojamas iš beveik 500 detalių. 

Pontono plotas - 121 kv.m. Jo konstrukcijai bus panaudota be-
veik 500 ,,kaladėlių“.   Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Prisipažino. Vairuotojas britas, 
kaltinamas vilkiko priekaboje šaldy-
tuve rastų negyvų 39 vietnamiečių 
migrantų nužudymu, pirmadienį pa-
teikė kaltės pripažinimo pareiškimą 
dėl sąmokslo suteikti pagalbą netei-
sėtai imigruoti. 25 metų Maurice'as 
Robinsonas, vaizdo tiltu duodamas 
parodymus Londono centriniam 
baudžiamajam teismui iš sugriež-
tinto saugumo Belmaršo kalėjimo, 
esančio į pietryčius nuo Londono, 
pripažino savo kaltę pagal du iš 43 
jam iškeltų kaltinimų punktų. Spa-
lio 23 dieną aštuonių moterų ir 31 
vyro kūnai  buvo rasti vilkiko prie-
kaboje šaldytuve į rytus nuo Lon-
done esančiame pramoninės rajone. 
Prieš tai priekaba buvo atgabenta 
keltu iš Zebriugės uosto Belgijoje. 
Iš Šiaurės Airijos kilusiam M. Ro-
binsonui iškelti 39 kaltinimai, susiję 
su žmogžudyste, sąmokslu vykdyti 
prekybą žmonėmis, sąmokslu pa-
dėti neteisėtai imigruoti ir pinigų 
plovimu. Mėlyną megztinį dėvėjęs 
M. Robinsonas, patvirtinęs savo 
vardą, amžių ir tautybę, prisipažino 
esąs kaltas dėl susimokymo su kitais 
„įvykdyti nusikaltimą – suteikti pa-
galbą neteisėtai imigruoti“. Jis taip 
pat prisipažino gavęs „nusikalstamu 
būdu įgyto turto, būtent grynųjų pi-
nigų, žinodamas ar numanydamas, 
kad gaus arba sieks gauti naudos sau 
ar kitam asmeniui iš nusikalstamo 
elgesio“. Sunkvežimio vairuotojas 
nepripažino savo kaltės dėl kitų kal-
tinimų ir turėtų vėl stoti prieš teismą 
gruodžio 13 dieną.

Sulaikė. Ispanijos policija prie ša-
lies šiaurės vakaruose esančio Gali-
sijos regiono krantų sulaikė kokaino 
pilną povandeninį laivą, atplaukusį 
iš Pietų Amerikos, pirmadienį pa-
skelbė pareigūnai. Per sekmadienio 
operaciją pajūrio mieste Kangase 
netoli Portugalijos sienos buvo su-
laikyti du asmenys, sakė policijos 
atstovas. Povandeninis laivas, „tikė-
tina“, gabeno „kelias tonas [kokai-
no], bet tai tik apytikris įvertinimas“, 
naujienų agentūrai AFP sakė vienas 
tyrimui artimas šaltinis. Ispanijos 
žiniasklaida pranešė, kad povande-
niniu laivu buvo gabenama daugiau 
kaip 3 t kokaino iš Kolumbijos. 
Maždaug 20 m ilgio laivas atplaukė 
iš Pietų Amerikos, sakė kitas tyrimui 
artimas šaltinis, nenurodydamas 
konkrečios valstybės. 

Puolimas. Europos policija su-
rengė pasaulinio masto kiberneti-
nę ataką prieš džihadistų judėjimo 
„Islamo valstybė“ (IS) interneto 
propagandos kanalus, pirmadie-
nį pranešė Belgijos prokurorai. Ši 
operacija buvo pradėta kaip da-
lis Belgijos atliekamo tyrimo dėl 
„Amaq“ – šalyje uždraustos dži-
hadistų grupuotės propagandos 
sparno. Prie jos taip pat prisidėjo 
Europolo tarptautiniai pareigūnai. 
Belgijos federalinės prokuratūros 
atstovas Ericas Van Der Syptas 
patvirtino naujienų agentūrai AFP, 
kad ši operacija buvo surengta, bet 
negalėjo pateikti išsamesnių detalių 
apie svetaines ir paskyras, pasirink-
tas jos taikiniais. „Šiuo metu esame 
jas užblokavę“, – sakė jis. Pasak E. 
Van Der Sypto, 2018 metais buvo 
surengta kita tokio pobūdžio ataka, 
bet ji nesutrukdė džihadistams at-
naujinti savo propagandos skleidi-
mo. Pareigūnai planuoja atskleisti 
daugiau informacijos apie vėliau 
Europolo būstinėje kaimyniniuose 
Nyderlanduose įvyksiančią spau-
dos konferenciją, nurodė belgų 
prokuratūros atstovas.
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komentarai

spektras Žemdirbių streikas Seimo narių akimis
(Atkelta iš 1 psl.)

Sunerimti privertė gamta ir 
Prezidentas

Seimo narys A.Baura mano, kad 
šalies žemdirbių protesto akcijas 
sukėlė ne tik valdžios priimami 
sprendimai, bet ir gamta.

,,Dėl  visų gamtos kataklizmų 
treji metai žemdirbiams yra nepa-
lankūs, todėl šitoje vietoje pasa-
kyti, kad žemdirbiams gyvenimas 
yra sudėtingas, nežinau, kas galėtų 
pasakyti kitaip. Jų susirūpinimas 
yra pilnai pateisinamas. Kelios po-
zicijos susidėjo į krūvą - neplankūs 
metai, o dar išgirdus Prezidento 
siūlymus dėl lengvatų mažinimo, 
tai žemdirbiai sunerimo ir jų tas 
rūpestis yra pateisinamas“, - sakė 
A.Baura.

Seimo narys A.Baura prisipažino 
tikintis, kad žemdirbiams su šalies 
valdžia pavyks surasti bendrus su-
sitarimus.

,,Viliuosi, kaip Seimo narys, 
kad mes rasime kompromisą, kad 
kai kuri dalis lengvatų galbūt bus 
pamažinta, bet ne taip drastiškai, 
kaip pasiūlyta Prezidento. Kalbu 
apie dyzelinio kuro lengvatos ma-
žinimą, apie raudono kuro normos 
mažinimą, žemės mokesčio tarifo 
mažinimą“, - kalbėjo A.Baura.

Kainos - rinkos dalykas

Tiesa, ne su visais Lietuvos ūki-
ninkų sąjungos į viešumą keliamais 
teiginiais Seimo narys A.Baura 
norėjo sutikti. Lietuvos ūkininkų 
sąjunga konstatuoja, kad ,,krenta 
produktų supirkimo kainos“, tačiau 
tai, anot A.Bauros, yra ne valdžios 
reguliavimo sritis.

 ,,Dėl kainų turiu savo poziciją. 
Ką tu gali kaltinti - Seimą, Vyriau-
sybę, Prezidentą, kad kainos grūdų 
yra tokios, o ne kitokios? Tai yra 

rinkos dalykas. Niekada Lietuvos 
duonos kepėjas nepirks iš lietuvio 
ženkliai brangiau žaliavą, jei jis 
turės pasiūlymą iš kitos pasaulio 
šalies už pigesnę kainą“, - kalbėjo 
A.Baura.

Kas daugiau duoda, tas 
daugiau ir gauna

Lietuvos ūkininkų sąjunga atkrei-
pia dėmesį, kad ,,anksčiau padary-
tos politikų klaidos lemia sudėtingas 
derybas ES institucijose dėl teisin-
go, sąžiningo rėmimo Lietuvos že-
mės ūkiui, tai lemia diskriminaciją 
konkuruojant bendroje ES rinkoje 
su nevienodomis ES rėmimo sąly-
gomis“. Seimo narys A.Baura sakė 
savo poziciją turintis ir šia tema.

,,Dėl išmokų mano  pozicija to-
kia - niekada nebus taip, kad šalys 
donorės, kurios duoda didžiąją dalį 
pinigų į Europos Sąjungos iždą, 
pasakys, mes įdedam daug daugiau 
ir padalykime po lygiai“, - aiškino 
A.Baura, kurio manymu, visgi ,,po 
keleto metų bus tos išmokos suly-
gintos“.

Sunkiausia - smulkiesiems ūki-
ninkams

Seimo narys A.Baura teigė, kad į 
žemdirbių proteso akcijas žvelgian-
tis pozityviai.

,,Esame demokratinė šalis ir jei 
ūkininkai apsisprendė taip atkreip-
ti dėmesį į jų sudėtingą situaciją, 
tai priimu tai normaliai“, - sakė 
A.Baura.

Tiesa, Seimo narys atkreipė dė-
mesį, kad protesto akcijas rengianti 
Lietuvos ūkininkų sąjunga turi ir 
savų interesų.

 ,,Akcijas organizuoja Lietuvos 
ūkininkų sąjunga, kuri jungia dau-
giau stambiuosius ūkininkus, o ne 
smulkiuosius. Sudėtinga situacija 
liečia daugiau smulkiuosius ūkinin-

kus, jiems tas gyvenimas yra sun-
kesnis, palyginti su stambiaisiais“, 
- buvo įsitikinęs A.Baura.

,,Valstiečiams“ trūksta 
jautrumo

Kalbėdamas apie žemdirbių pro-
testo akcijas, Seimo narys S.Jovaiša 
nepraleido progos ,,įgelti“ politi-
niams oponentams.

,,Man įdomiausia visoje šioje isto-
rijoje tai, kad ,,valstiečiai“, kurie yra 
tarsi žemdirbių atstovai Seime ir yra 
dauguma, visiškai nejautriai žiūri į 
tuos, kurių dėka čia turbūt ir atėjo. 
Visa ta ,,žalių kryžių“ akcija yra še-
šėlis visai ,,valstiečių“ politikai“, - 
pastebėjo S.Jovaiša.

Valdžia streikų bijo

Kodėl  žemdirbių protesto akci-
jos vyksta šį rudenį, Seimo narys 
S.Jovaiša turėjo savo poziciją.

 ,,Visada pagrindiniai bruzdėjimai 
vyksta prieš biudžeto svarstymą.
Kiekviena visuomenės grupė nori 

atkreipti dėmesį į save, iškelti savo 
bėdas ir tikisi kažkokių nuolaidų iš 
valdžios. Valdžia tikrai bijo visų šitų 
streikų, judėjimų ir akcijų. Esame 
matę praeityje, kai mokytojai pas-
treikavo ir iš karto jiems atsirado 
keli milijonai. Bent jau trupinius 
tada valdžia privalo atiduoti, kad už-
gesintų tuos gaisrų židinius“, - kal-
bėjo S.Jovaiša.

Patinka, kad žmonės nebetyli

Lietuvoje kylant vis daugiau pro-
testo akcijų, į kurias įsitraukia mo-
kytojai, ugniagesiai ir kitų profesijų 
atstovai, S.Jovaiša prisipažino, kad 
jam patinka žmonių drąsa netylėti.

,,Jeigu žmonės mato kažkokias 
problemas, jei tos visuomenės gru-
pės nori išreikšti ir parodyti, kad 
joms kažkas skauda, tai aš, be abejo, 
tai palaikau. Man patinka drąsa, kad 
žmonės nebetyli, nebeburba kažkur 
pakampėmis, bet viešai iškelia savo 
negandas. Atkreipiamas į tai dėme-
sys ir į tai reikia reaguoti“, - teigė 
S.Jovaiša.

Šį rudenį per Obulines Anykščių miesto centre buvo pristatomi 
keletas sovietinės žemės ūkio technikos egzempliorių. Šį antra-
dienį į miesto gatves išvažiavo kur kas modernesnė vietos ūki-
ninkų technika.

Gynyba. Valdančiųjų „valstiečių“ 
lyderis Ramūnas Karbauskis sako, 
kad partijų įsipareigojimas iki 2030 
metų padidinti finansavimą gynybai 
iki 2,5 proc. bendrojo vidaus pro-
dukto (BVP) bus įgyvendintas. „Mes 
turime įsipareigojimą iki 2030 metų 
padidinti finansavimą, tas ir bus 
padaryta“, – pirmadienį Seime žur-
nalistams sakė „valstiečių“ lyderis. 
Seimo Biudžeto ir finansų komitetas 
praėjusią savaitę pasiūlė, kad gyny-
bai būtų galima pasiskolinti tiek, jog 
finansavimas krašto apsaugai siektų 
ne mažiau kaip 2,01 proc. bendrojo 
vidaus produkto (BVP). Vyriausybė 
biudžeto projekte buvo numačiu-
si galimybę pasiskolinti lėšas, kad 
asignavimai siektų 2,05 proc. BVP. 
R. Karbauskis teigė, kad nėra įsipa-
reigojimo didinti finansavimą krašto 
apsaugai palaipsniui, kad kitąmet 
biudžetas gynybai siektų būtent 2,05 
proc. BVP. „Aš tik noriu pasakyti 
viena, kad niekas nesiruošia nie-
ko lėtinti. Aš kalbu ne apie tai, kad 
neįvykdytume įsipareigojimų, aš 
šnekėjau tik apie tai, ar reikia šiais 
metais didinti finansavimą krašto 
apsaugai nuo 2,01 iki 2,05 proc., nes 
toks įsipareigojimas neegzistuoja“, – 
tvirtino Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos pirmininkas. 

Pasiskolino. „Nasdaq“ Vilniaus 
biržoje pirmadienį įvykusiame sep-
tynerių metų trukmės Vyriausybės 
vertybinių popierių (VVP) emisi-
jos pirminiame aukcione obligacijų 
išplatinta už 25 mln. eurų, vidutinė 
palūkanų norma buvo minus 0,184 
procento. Aukcione pasiūlyta ma-
žiausia palūkanų norma buvo 0,14 
proc., patvirtinta didžiausia – 0,2 
procento. Šiai emisijai nustatytas 0,1 
proc. atkarpos dydis. VVP paklausa 
aukcione siekė 65,85 mln. eurų, iš jų 
62,75 mln. eurų sudarė konkurenci-
niai pasiūlymai. Ši VVP emisija bus 
išperkama 2026 metų lapkričio 27 
dieną.

Nesusitaria. Tarptautinis valiutos 
fondas (TVF), kurio misija Kijeve 
baigė apie savaitę trukusias derybas 
su šios šalies vyriausybe dėl naujos 
kreditavimo programos, pranešė, 
kad susitarimas dėl jos pagrindą su-
darančio bendradarbiavimo memo-
randumo kol kas nepasiektas, tačiau 
derybos bus tęsiamos, skelbia „Reu-
ters“ agentūra. „TVF misija pripa-
žino ir tinkamai įvertino solidžią 
Ukrainos pažangą per pastaruosius 
kelis mėnesius plėtojant reformas ir 
laikantis tvirtos ekonominės politi-
kos. (...). Diskusijos (dėl naujos pro-
gramos – BNS) bus pratęstos arti-
miausiomis savaitėmis“, – teigiama 
TVF pranešime. Ankstesnės TVF ir 
Ukrainos derybos vyko rugsėjį. Jas 
baigusi fondo misija tada konstata-
vo, jog Ukraina kol kas negali pasi-
džiaugti kovos su korupcija rezulta-
tais. Ukraina tikisi naujo TVF 5-10 
mlrd. JAV dolerių vertės paskolų pa-
keto pagal išplėstinę fondo priemo-
nę (Extended Fund Facility, EFF), 
bet ne pagal rezervinio susitarimo 
(Stand-by Arrangements, SBA) pro-
gramą. Dabartinė Ukrainos ir TVF 
bendradarbiavimo SBA programa 
14-os mėnesių laikotarpiui buvo pa-
tvirtinta pernai gruodį. Ji numato 3,9 
mlrd. JAV dolerių vertės finansavi-
mą, tačiau išmoka buvo tik viena – 1 
mlrd. dolerių dydžio, iškart po pro-
gramos įsigaliojimo. Antrąją išmoką 
Ukraina tikėjosi gauti iki šių metų 
vidurio, tačiau gegužę Kijeve dir-
busi TVF misija išvyko nepateikusi 
jokių rekomendacijų.

-Bns

Deputatų rotacija nieko gero neparodo...
Naujoji Anykščių rajono taryba dirba vos pusmetį, tačiau net penki deputatai jau spėjo atsisakyti 

manadatų, o du asmenys į Tarybą nėjo, praleidę už jų eilėje laukusius kitus politikus. Pagal Tarybos 
narių kaitą Anykščių rajonas tapo šalies lyderis. Paskutinis iš tarybos pasitraukė Kęstučio Tubio 
visuomeninio rinkimų komiteto ,,Anykščių krašto labui“ atstovas Ramūnas Blazarėnas, jis mandato 
privalėjo atsisakyti, nes tapo Viešintų seniūnu. Pirmasis teisę R.Blazarėną Taryboje pakeisti turėjęs 
asmuo - Anykščių kultūros centro režisierius Jonas Buziliauskas šia teise nepasinaudojo ir į Tarybą 
praleido svėdasiškį verslininką Gediminą Kutką. 

Pašnekovų klausėme, kas lemia didelę Anykščių rajono tarybos sudėties kaitą.

Jei teks rinktis 
darbą ar 
politiką, mažai 
kas rinksis 
politiką...

Vilius JUODELIS, buvęs 
Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorius, kelių 
kadencijų rajono tarybos na-
rys: 

,,Kai reikia rinktis tarp darbo ir 

politikos, vargų ar kas pasirinks 
politiką. Buvimas rajono Tarybo-
je yra visuomeninė veikla. Žmo-
gus priklausydamas valdančiajai 
daugumai gali viltis kažkokios 
naudos sau, o opozicionieriais 
gali būti tik idealistai. Kita ver-
tus, grįžtant prie tos naudos sau, 
žinome, kas iš buvusių rajono Ta-
rybos narių  ir dėl kokų priežasčių 
dabar turi važinėti į Molėtus. Na, 
o darbas opozicijoje neišvengia-
mai yra nedėkingas užsiėmimas: 
turi gilintis, aiškintis ir garantuo-
tai būti valdžios nedraugas.“

Taryba tampa 
formaliu organu

Vaidutis ZLATKUS, buvęs 
Anykščių rajono tarybos narys, 
buvęs kandidatas į merus: 

,,Tarybos nario mandato vertė 
kuo toliau, tuo labiau yra deval-

vuojama, mažinamas Tarybos na-
rio prestižas. Taryba priiminėja 
be galo daug formalių sprendimų, 
pavyzdžiui, netrukus Anykščių 
rajono taryba balsuos dėl šalto 
vandens kainos. Kaip rajono Ta-
ryba benubalsuotų, vis tiek van-
dens kaina augs. Kaip tada atsiras 
Tarybos autoritetas, kai aiškiai 
demonstruojama, kad jos veikla 
nieko nesprendžia.

Kitas aspektas, dėl kurio anykš-
tėnai vengia būti Tarybos nariais, 
nenoras eiti į viešumą ir kritikos 
baimė..“   

Kaip prie 
Brežnevo...

Virgilijus Aloyzas MILA-
KNIS, kelių kadencijų rajono 
Tarybos narys, vienas iš buvu-
sių rajono vadovų: 

,,Mandatų atsisakymas - tai rin-
kėjų apgavystė. Atsakomybę už 
tai turėtų prisiimti ne tik politikai 
asmeniškai, bet ir partijos ar ko-
mitetai. Čia vyksta lyg ir savotiš-
kas dvigubas žaidimas - taikoma 
į dvi kėdes iš karto: gausiu darbą 
- išeisiu iš tarybos, negausiu - lik-
siu bent deputatu... Nuo 2015-ųjų 
Anykščių rajonas yra stagnacijoje, 
kaip grįžo tada Brežnevo laikai, 
taip ir tęsiasi. Jokio didesnio ju-
desio vis dar nepastebiu. Projek-
tai sustojo, atrodytų, jog daugelio 
tikslas - ne ką nors padaryti, o pa-
prasčiausiai išbūti, išgyventi...“ 

-AnYkŠTA 
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Regionų verslininkai kyla prieš neatsakingą 
mokestinę politiką
Mokestinė politika, kurią vykdo Ramūno Karbauskio vadovaujama Lietuvos valstiečių ir žalių-

jų sąjunga kartu su Valdemaro Tomaševskio Lietuvos lenkų rinkimų akcijos–krikščioniškų šeimų 
sąjunga, gali atsiliepti ne tik šalies žemdirbiams, kurie jau protestuoja „Žaliųjų kryžių“ akcija. 
Naujų mokesčių poveikį pajus ir regionų verslininkai, taip pat jaunos šeimos, nes valdžios užmojai 
įvesti naują Finansų rinkos dalyvių mokestį pabrangins paskolas verslo plėtrai ir būstui. Mat ban-
kų aktyvai, kuriuos užsimota apmokestinti, yra ne kas kita, kaip visų žmonių ir verslo paskolos. 

Todėl skaudės ne bankams, o 
paprastiems žmonėms. Tačiau val-
dantieji negirdi nei ekonomikos  
ekspertų, nei teisininkų, nei Lie-
tuvos banko ar kaimyninės Lenki-
jos perspėjimų, kad toks mokestis 
mažins kreditavimo prieinamumą 
ir didins kreditavimo kainą.

Maža to, ignoruojamos ne tik 
Lietuvos, bet ir europinės finansų 
priežiūros institucijos – pvz., Eu-
ropos centrinis bankas, – su kurio-
mis privalu derinti visus mokesti-
nius įstatymus. 

Buldozeriu stumiami mokesčiai 
neramina ir regionų žmones.

Pasak Panevėžio ir Šiaulių vers-
lininkų, neseniai aptarusių skoli-
nimosi alternatyvas, jau dabar re-
gionų verslininkams nėra paprasta 
pasiskolinti, tačiau jeigu dėl neat-
sakingų valdžios veiksmų pasko-
los dar pabrangs – verslo plėtra ar 
juolab inovacijos rajonuose taps 
neįmanomos. 

Nuo 1960-ųjų Panevėžyje vei-
kiančios metalo apdirbimo įmonės 
UAB „Metalistas“, kurioje dirba 
per 160 darbuotojų, vadovas ir Pa-
nevėžio krašto pramonininkų aso-
ciacijos prezidentas Mantas Gudas 
stebisi tokiu valdžios trumparegiš-
kumu ir tikina, kad regionų versli-
ninkai, kaip, beje, ir ūkininkai, neį-
sivaizduoja nei verslo pradžios, nei 

plėtros be bankų paskolų.   
„Norėtųsi su valdžia tartis, o ne 

statyti kryžius, bet jeigu ir toliau 
taip negirdės žmonių, neatmes-
tina, kad šalia žemdirbių žaliųjų 
kryžių kils ir verslininkų kryžiai. 
Mes iš valdžios nieko neprašome 
– tik netrukdyti dirbti. Be valdžios 
pagalbos galima apsieiti, o be ban-
ko paskolos  niekaip“, – tikina Pa-
nevėžio verslininkas. 

Regionų verslininkai sako, kad 
tokie, su niekuo nederinti, val-
džios užmojai – pasityčiojimas 
iš aktyviausių ir iniciatyviausių 
krašto žmonių.

Tyrimų duomenimis, paskolos 
verslo plėtrai į bankus kreipia-
si apie 66 proc. regioninių šalies 
įmonių. Įvedus naują mokestį pa-
skolų verslui palūkanos ūgtelėtų 
nuo 3 proc. iki 3,8 proc.

Lietuvos bankų asociacija 
(LBA) įspėjo, kad Seime svars-
tomas bankų turto mokestis reikš-
mingai pabrangins ir būsto pasko-
las, turės įtakos daugybės šeimų 
gyvenimui. 

Šiuo metu Lietuvoje vidutiniš-
kai kas antras gyvenamasis būstas 
yra įsigyjamas su banko paskola. 

Bankai jau nebegalėtų suteik-
ti žmonėms būsto paskolų už 
2,4 proc. palūkanų kaip dabar. 
Analitikai prognozuoja, kad dėl 

neatsakingo valdžios sprendimo 
būsto paskolų palūkanos gali kilti 
iki 2,8–3,2 proc. Šis pokytis būtų 
taikomas naujai išduodamoms 
paskoloms, tad planuojantiems 
įsigyti nuosavą būstą tektų rimtai 
persvarstyti savo galimybes prieš 
priimant atsakingą sprendimą. 

Dėl išaugusios palūkanų naštos 
būstas su paskola pirkėjui atsieitų 
keliolika tūkstančių eurų brangiau 
nei dabar. Pavyzdžiui, už vidutinę 
60 tūkst. eurų paskolą būstui įsi-
gyti, suteiktą 30 metų laikotarpiui, 
per metus gali tekti susimokėti 
nuo 154 eurų iki 434 eurų daugiau. 
Tad tokia paskola iš viso pabrang-
tų nuo 5 iki 13 tūkst. eurų.

„Kai įstatymo iniciatoriai viešai 
pripažįsta nesuprantantys, ką siūlo 
apmokestinti, nes neskiria bankų 
aktyvų nuo pasyvų, tokio finansi-
nio neraštingumo pasekmės gali 
būti labai liūdnos visiems šalies 
žmonėms. Nes iš tikrųjų siūloma 
apmokestinti paskolas žmonėms 
ir verslui. O tai reiškia, kad ma-
žiau šeimų galės pasinaudoti pa-
skolomis būstui įsigyti ar verslui 
plėtoti, nes valdantieji padidins 
paskolų palūkanas. Tą rodo ne tik 
mūsų skaičiavimai – turime aiškų 
atsakymą iš Lenkijos: paskolų ten 
jau išduodama mažiau, palūkanos 
kyla, užsienio kapitalo bankai 

traukiasi“, – akcentuoja LBA pre-
zidentas Mantas Zalatorius.

Prieš trejus metus kaimyninėje 
Lenkijoje su dideliu entuziazmu 
įvestas bankų mokestis atsiliepė 
visų šalies gyventojų gerovei. Lie-
tuvoje viešėjęs lenkų ekonomis-
tas, Lenkijos bankų asociacijos 
ekonominio reguliavimo skyriaus 
vadovas dr. Mariusz Zygierewicz 
pristatė Lenkijoje 2016-aisiais 
įvesto bankų mokesčio ilgalaikio 
poveikio analizę ir įspėjo tokį mo-
kestį planuojančią Lietuvą apie 
galimas jo pasekmes.

Anot eksperto, per praėjusius 
trejus metus Lenkijoje paskolų 
palūkanos išaugo. Mokesčio naš-
ta palietė ne tik besiskolinančias 
jaunas šeimas ir verslus, bet netgi 

taupančius indėlininkus. Šiems už 
indėlius gaunamos palūkanos su-
mažėjo nuo 1,5 proc. iki 1,1 proc.  

Dr. M. Zygierewicz atkreipė 
dėmesį, kad Lenkijos žmonėms 
tampa vis sunkiau gauti paskolas, 
ypač – būstui įsigyti ir verslui plė-
toti. Paskolų marža augo nuo 2,24 
proc. 2015 metais iki 2,68 proc. 
2017 metais. Būsto paskolų zlotais 
palūkanos šalyje šiuo metu siekia 
4,3 proc., kai palūkanos Lietuvoje 
2,38 proc. Įvedus mokestį, paskolų 
portfelis nustojo augti, padaugėjo 
ekonomikai nenaudingų paskolų, 
taip pat augo valstybės obligacijų 
dalis – bankai noriau pradėjo sko-
linti valstybei nei žmonėms.

Užsak. nr. 1250

Neatmestina, kad šalia žemdirbių žaliųjų kryžių ilgainiui pra-
dės kilti ir verslininkų kryžiai. 

lietuvos ūkininkų sąjungos nuotr.

Planuojama sutvarkyti Anykštos upės 
užtvankos likučius

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono savivaldy-
bės Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Virmantas Velikonis ,,Anykštai“ 
sakė, kad galimybių studiją rengs 
patyrę specialistai, kokių Lietuvo-
je jau nebedaug bėra likę.

,,Norime pasižiūrėti, kiek kai-
nuotų Anykštos upės užtvankos li-
kučių šalinimas ar pertvarkymas. 
Ne visai ten užtvanka, ten malū-
no ir hidroelektrinės likučiai. Jie 
yra avarinės būklės“, - pasakojo 
V.Velikonis.

Anykštos upės užtvanka, pa-
sak V.Velikonio, būtų tvarkoma 
naudojantis Aplinkos ministerijos 
programos lėšomis, už kurias sa-
vivaldybės raginamos likviduoti 
ant upių pastatytas užtvankas.

,,Lygiai ta pati programa, ku-
rios lėšomis siūloma pašalinti ir 
Šventosios upės užtvanką“, - sakė 
V.Velikonis.

Jeigu būtų apsipręsta šalinti ar 
pertvarkyti Anykštos upės užtvan-
kos likučius, 93 proc. darbams 
reikalingų lėšų skirtų Europos 
Sąjunga, pačiai Anykščių rajono 
savivaldybei iš rajono biudžeto 
tektų pridėti 7 proc.

,,Tačiau dabar jokių paraiškų 
mes nesame pateikę, tiesiog iš 

Anykščių rajono savivaldybės 
lėšų esame užsakę galimybių stu-
diją“, - aiškino V.Velikonis.

Pagrindinis priemonės, kurią 
finansuoja Europos Sąjunga ir su 
kurios parama norima tvarkyti 
Anykštos upės užtvanką, tikslas - 
užtikrinti tinkamas sąlygas lašiši-
nių žuvų migracijai.

Pasak V.Velikonio, sutvarkius 
Anykštos upės užtvanką, ten ne-
liktų ,,pagalių ir šakalių“, o pati 
užtvanka, kuri siekia apie 4 me-
trus, pažeminta nebūtų.

,,Apie pylimo ardymą ar 
stumdymą kalbos nėra“, - tiki-
no Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
V.Velikonis.

Galimybių studijos rangovams 
nurodoma, kad Anykštos upės už-
tvanka valstybinėje žemėje yra tik 
vandenyje, o aplinkui ją - privati 
žemė. Šalia Anykštos upės, ra-
mioje, tačiau ne atokioje Anykš-
čių miesto vietoje, iš abiejų pusių 
stovinčiuose namuose, gyvena 
žmonės.

Planuojama, kad UAB ,,Statybų 
ekspertų biuras“ Anykštos upės 
užtvankos sutvarkymo galimybių 
studiją parengs iki šių metų gruo-
džio vidurio.

Žemės ūkio skyriaus vedėjo 
V.Velikonio  duomenimis, ma-

lūnas šalia Anykštos upės buvo 
įrengtas 19 amžiuje. Elektrinė ant 
upės kranto pradėjo veikti 1961 
metais, o sustabdyta buvo 1971 
metais. Vėliau viename elektrinės 
pastate kurį laiką buvo veisiamas 
žuvų mailius.

Priminsime, kad  Aplinkos mi-
nisterija šiemet nuo užtvankos pa-
ragino išlaisvinti Šventosios upę. 
Anot aplinkosaugininkų, šliuzo 
tipo žuvitakio eksploatavimas 
kainuoja nemažai lėšų, o duoda 
labai menką efektą. Jį esą būtų ga-
lima rekonstruoti, pasinaudojant 
ES investicijomis. Tačiau ir gerai 
veikiančiu žuvitakiu gali pakilti 
tik dalis žuvų, todėl svarstoma ir 
alternatyva – paguldyti užtvan-
kos skydus ir atverti laisvą kelią 
žuvims, o ES paramos lėšas pa-
naudoti upės krantams sutvarkyti 
ir kitoms aplinkosauginėms bei 
estetinėms reikmėms, susijusioms 
su pasikeitusiomis sąlygomis, nu-
leidus tvenkinį.

Teigiama, kad užtvankos turi 
didžiulį neigiamą poveikį vandens 
gyvūnams ir augalams. Mažėja 
natūralus upės apsivalymas, kau-
piasi teršalai, mažėja deguonies, 
didėja vandens temperatūra, nyks-
ta šaltamėgės, tauriosios žuvys. 
Šventoji gamtiniu ir rekreaciniu 

požiūriu yra viena vertingiausių 
Lietuvos upių. Čia neršia lašišos, 
aptinkama daug kitų Europoje 
nykstančių, saugomų gyvūnų ir 
augalų.

Dėl Šventosios upės užtvankos 
likimo surengta bent keletas dis-
kusijų su visuomene, kuriose gy-
ventojų bei specialistų nuomonės 

dėl užtvankos likvidavimo išsi-
skyrė - vieni buvo už, kiti - prieš. 
Tvirtos pozicijos šiuo klausimu 
iki šiol nėra pademonstravusi ir 
Anykščių rajono savivaldybė: ji, 
ko gero, nusprendė pasirinkti pa-
prastesnį variantą ir pirmiausia 
sutvarkyti Anykštos upės užtvan-
kos likučius.

Elektrinė ant Anykštos upės užtvankos veikė dešimt metų.
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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.)

Gimdyvių Utenoje laukia kokybiška ir 
profesionali priežiūra

VšĮ Utenos ligoninės Chirurgijos klinikos Akušerijos ir ginekologi-
jos sektorius sulaukia gimdyvių ne tik iš Utenos ir rajono, bet ir iš ap-
linkinių miestų – Anykščių, Zarasų, Ignalinos, Rokiškio, Švenčionių, 
Švenčionėlių bei Molėtų. 2017 metais gimė 325 naujagimiai, 149 gim-
dyvės buvo iš kitų rajonų, 2018 metais – 376 naujagimiai, iš jų – 166 
ne Utenos rajono gyventojai. Naujausia medicinos įranga užtikrina, 
kad gimdyvei ir naujagimiui bus suteikta kokybiška pagalba. Šviesio-
se, erdviose ir moderniai įrengtose palatose jauku ne tik mamai, bet ir 
mažyliui, o 2017 metais pelnytas Naujagimiui palankios ligoninės sta-
tusas leidžia užtikrinti, kad naujai į pasaulį atkeliavęs vaikutis, esant 
galimybėms, visada bus su mama ir maitinamas tik mamos pienu.

sofija jURelienĖ

Sektorius atsinaujino

Utenos miestas yra Utenos apskri-
ties centras, todėl iš visų šiai apskričiai 
priklausančių rajonų galima jį pasiekti 
patogiai ir greitai. Tai itin svarbu, kai 
reikia skubėti į pasaulį pradėjus belstis 
naujai gyvybei. Kone iš visų Utenos 
apskrities kampelių apskrities centrą 
galima pasiekti maždaug per valandą 
laiko. Remiantis statistiniais duomeni-
mis, gimdymų skaičius Utenos ligoni-
nėje gana stabilus, o jų tarpe nemažai 
gimdyvių iš aplinkinių miestų, kurių 
ligoninėse nebėra gimdymo skyrių.

Utenos ligoninėje teikiamos antri-
nio lygio sveikatos priežiūros paslau-
gos, todėl, kaip pabrėžė Akušerijos ir 
ginekologijos sektoriaus vyr. ordinato-
rė gydytoja akušerė-ginekologė Jovita 
Šapolienė, besilaukiančios moterys iš 
Utenos ir kitų rajonų gali būti siunčia-
mos čia atlikti pirmo bei antro trimes-
tro vaisiaus ultragarso, prieš gimdymą 
– ir B grupės streptokoko tyrimus, o 
tuo pačiu gali apžiūrėti sektorių, gim-
dyklą, palatas bei pasvarstyti, ar norėtų 

čia gimdyti. Be to, kiekvieno mėnesio 
paskutinį ketvirtadienį 14 val. Utenos 
ligoninėje vyksta paskaitos nėščio-
sioms, kur jos supažindinamos su 
įvairiais būsimoms mamoms svarbiais 
dalykais. Jas gydytoja kvietė lankyti ir 
besilaukiančias moteris iš kitų rajonų. 
„Mes labai džiaugiamės, kad galime 
priimti ne tik uteniškes, bet ir aplinki-
nių rajonų moteris, – sakė J. Šapolienė. 
– Šveicarų projekto dėka, turime mo-
derniausią, prilygstančią didžiosioms 
Vilniaus ar Kauno ligoninėms, įrangą, 
patogias, suremontuotas, šviesias pa-
latas ir kvalifikuotą personalą, baigusį 
visus reikalingus naujausius tiek aku-
šerijos, tiek žindymo mokymus, kad 
galėtumėme suteikti visą reikalingą ir 
kvalifikuotą pagalbą.“

Naujagimiui – tik tai, kas 
geriausia

Sektoriuje yra 13 lovų, išskirstytų 
po jaukias bei patogias vienvietes ir 
dvivietes palatas, kurių kiekviena turi 
dušą ir tualetą. Galima pasirinkti ir 

mokamą šeimyninę palatą, kurioje su 
ką tik gimusiu vaikeliu bei mama visą 
parą gali pasilikti ir tėtis. Anot vyr. 
ordinatorės, ši palata atsieina 15 eurų 
vienai parai.

Kadangi Utenos ligoninė pelnė 
Naujagimiui palankios ligoninės sta-
tusą, čia yra vadovaujamasi dešimčia 
žingsnelių, kurių laikymasis padeda 
vykdyti reikalavimus, keliamus šį 
vardą turinčiai ligoninei. Akušerijos 
ir ginekologijos sektoriaus darbuoto-
jų pareiga yra suteikti pagimdžiusiai 
moteriai visą informaciją, kad ji ga-
lėtų kuo teisingiau, taisyklingiau ir 
ilgiau maitinti vaikutį. Ką tik gimęs 
naujagimis, jei galimybės leidžia, J. 
Šapolienės teigimu, iškart dedamas 
pagimdžiusiai moteriai ant krūtinės, 
o ligoninėje mama ir kūdikis visada 
būna kartu.

Gydytojos teigimu, vis dažniau 
gimdyme dalyvauja būsimieji tėveliai, 
tačiau pasitaiko, kad moteris renka-

si, jog šalia jos būtų ne vyras, o kitas 
artimas giminaitis. sektoriuje buvo 
ir atvejų, kai gimdyme vietoje vyro 
moterį palaikė dula – gimdyvės pa-
dėjėja. J. Šapolienė patvirtino, kad tai 
normalu ir, jei moteris to pageidauja, 
jokių kliūčių ar draudimų tam nėra. 
Vyrai, pasak pašnekovės, nebūtinai 
dalyvauja pačiame gimdyme, bet jie 
dažnai būdami šalia palaiko savo mo-
teris, padeda morališkai ar tiesiog pa-
duoda stiklinę vandens dar iki tol, kol 
prasideda kūdikio užgimimas. „Mūsų 
tikslas ir pareiga yra įkvėpti moteriai 
pasitikėjimo savimi bei tvirtybės ir 
suteikti visokeriopą pagalbą“, – teigė 
gydytoja.

Gimdyvės giria

Rokiškyje gyvenanti trisdešimt 
šešerių Kristina sakosi Utenos ligoni-
nėje gimdyti pasirinko todėl, kad čia 
studijavo ir dar prieš gimstant vaike-

liui nuvažiavo į Akušerijos ir gimdy-
mo sektorių apsižiūrėti, susipažinti su 
personalu. Moteris sakė, kad jai vis-
kas patiko, todėl ir nusprendė atėjus 
laikui gimdyti atvažiuoti čia. Dabar, 
kai jau sūpuoja vaikelį ant rankų, 
Kristina patvirtino, kad nenusivylė 
savo pasirinkimu, nes buvo šiltai pri-
imta, po gimdymo sulaukė naudingų 
patarimų dėl vaikelio priežiūros bei 
žindymo ir tikrai rekomenduotų Ute-
nos ligoninėje gimdyti visoms savo 
pažįstamoms.

Iš Molėtų atvažiavusi Gitana tvir-
tino, jog sektoriaus gydytojai ir slau-
gytojos labai draugiškos. Palatos, anot 
moters, patogios ir jaukios. „Mano 
vaikutis tik gimęs nevalgė iš krūties, 
todėl iš personalo sulaukiau pagalbos, 
mane pamokė ir patarė, – pasakojo 
jaunoji mama. – Dabar viskas gerai – 
jau valgome.“

Eglė, gyvenanti Ignalinos rajone, 
sakė, kad paskutinį kartą gimdė prieš 
vienuolika metų, ir pridūrė, jog sąly-
gos gimdyvėms ir naujagimiams la-
bai pagerėjo. Anot moters, sektoriaus 
personalas paslaugus, o prireikus vi-
sada padeda. „Šiuo metu jau dirba kiti 
gydytojai, nei prieš vienuolika metų, 
– pastebėjo pašnekovė. – Dabartiniai 
tikrai labai malonūs. Palatose viskas 
patogu, vietoje galima apsiprausti, yra 
ir šaldytuvas. Kai galiu sulyginti, kaip 
buvo anksčiau ir kaip yra dabar, tikrai 
labai skiriasi.“

Vita iš Anykščių rajono buvo labai 
patenkinta savo pasirinkimu gimdyti 
Utenos ligoninėje. Moteris prisipaži-
no, jog su vyru svarstė galimybę va-
žiuoti į Vilnių, visgi pasirinko Uteną, 
dėl to, kad arčiau namų. Be to, šeima 
buvo girdėjusi gerų atsiliepimų apie 
čia dirbančius gydytojus, kelios pašne-
kovės draugės taip pat gimdė Utenoje 
ir atsiliepė teigiamai.

Užsak.nr. 1253

Vyr. ordinatorė Jovita Šapolienė džiaugėsi, kad sektorius 
naudojasi naujausia medicinos įranga.

Kaip vertinate Lietuvos kariuomenę?
Lapkričio 23-ąją buvo minima  Lietuvos kariuomenės diena, tad portalo anyksta.lt skaitytojus 

pakvietėme  padiskutuoti apie kariuomenę.
Kaip vertinate Lietuvos valdžios pastangas stiprinti Lietuvos kariuomenę? Ar pasitikite Lietuvos 

kariuomene? Kaip manote, kodėl vis dar nemažai jaunuolių vengia tarnauti kariuomenėje? Kaip 
manote, ar Lietuvos kariuomenė būtų pajėgi atremti priešo atakas?

jo: „Laisva, nepriklausoma, 
gerovės Lietuva – rūpinasi mūsų 
šalies saugumu. Puolantis Rusas 
gali bet kokiu momentu mus už-
pulti, todėl turime būti pasiruošę 
atremti agresoriaus atakas bet 
kuriuo metu. Šį kartą ir vėl mums 
į pagalbą atskubėjo JAV ir už la-
bai nebrangiai parekomendavo 
įsigyti šarvuotų visureigių. Mūsų 
šalis, kaip žinome, yra labai ge-
ruose santykiuose su JAV, todėl 
prieštarauti tokiai rekomendacijai 
būtų tiesiog neetiška. Mokytojai, 
pensininkai, gaisrininkai ir ūki-
ninkai, liaukitės skurdinę mūsų 
šalį! Negi nesuprantate, kad ne 
piniguose laimė?! Aplamai, kaip 
Jūs neturite sąžinės, Lietuvai to-
kiu pavojingu laikmečiu kaulyti 
iš valdžios didesnių atlyginimų 
ir išmokų.

Mylėtumėte savo šalį, parduo-
tumėte savo namus, kolektyvi-
nius sodus, žemes ir paremtumėte 
Krašto apsaugos ministeriją, kuri 
artimiausiu metu pradės derybas 
su JAV Vyriausybe dėl galimy-
bės įsigyti šešis naujus sraigtas-
parnius. Planuojama universalių 
karinių sraigtasparnių UH-60M 
„Black Hawk“ įsigijimo vertė – 

apie 300 mln. eurų.“

Negali būti!: „Sakote, kad vis 
dar nemažai Lietuvos jaunuolių 
vengia tarnauti kariuomenėje? O 
aš maniau, kad čia tik rusų pro-
paganda. Maniau, kad įpatriotinti 
Lietuvos jaunuoliai veržte ver-
žiasi į tą armiją... Eilėse per naktį 
stovi, kad tik pakliūtų... Ai, kaip 
aš klydau! Ai, ai.“

Taigi: „Lietuvos kariuomenė 
pajėgi atremti tik nepatenkintus 
esama padėtimi demonstrantus 
ir tokią pat Latvijos kariuome-
nę. Nuo Lenkijos kariuomenės 
be šansų apsiginti, nors Lietuvos 
valdžia ir be karo parsiduoda bei 
parduoda Lietuvą. Lietuvos val-
žia mokesčių mokėtojų pinigais 
iš tiesų stiprina užsienio karo 
pramonę ir tiesiogiai bei netiesio-
giai savo kišenes pilnina.“

viskas gerai: „Labai teisinga 
strategija. Nes Rusija Kryme pa-
rodė, kad meistriškai sugeba su-
organizuoti lojalių jai gyventojų 
ir atvežtinių iš Rusijos mitingus. 
Lietuvoje Rusija sau palankių 
gyventojų rezervą kaupia Klo-

nio gatvėje, antiskalūnininkuo-
se, Gyvuose Miškuose, antiskie-
pininkuose ir pn. Artimiausias 
Rusijos provokuojamas mitingas 
vyks dėl naujos geležinkelio vė-
žės statymo pro Kėdainius.“

Taigi: „Lietuvą su Krymu jun-
gia tik panaši istorija: abi žemės 
neteisėtai buvo prijungtos prie 
kitos valstybės, viena 1940 m., 
kita 1954 m., ir abiem pavyko iš-
silaisvinti, kai susiklostė tam pa-
lankios sąlygos - Lietuvai po 50 
metų, Krymui po 60 metų. 

Beje, Klonio gatvėje rinkosi 
landsbergistai, megztos beretės, 
žmonės kalba, kad nuteistas Iva-
nauskas, kaip Kedžio nusikalti-
mo bendrininkas, kažkada buvo 
Landsbergio apsaugininkas, kon-
servatoriai padėjo sukurti violeti-
nę partiją.

Taip suprantu, kad jums vieno-
dai, jog masiškai kertami miškai, 
tik aklas važiuodamas per Lietu-
vą nemato, kaip per pastaruosius 
metus žiauriai iškirsti miškai. 
Taip pat jums vienodai, kad ska-
lūnų išgavimo pramonė užteršia 
požeminius vandenis. 

O antiskiepininkai atsiranda iš 

valstybės skurdo, kuris atneša 
tamsą, nuo 1990 metų Lietuva 
grįžta atgal į tamsią praeitį. Ta-
rybiniais laikais žmonės buvo 
šviečiami nuo mažų dienų, pri-
siminkite animacinį filmuką apie 
begemotą, kuris bijojo skiepytis, 
todėl tarybinių laikų žmonėms 
nebuvo net minties nesiskiepy-
ti.“

Jo: „Juokas toks paime va-

kar laida ziurejau ir amerikonus 
aprode kaip jie čia gyvena ,kokia 
technika atsivežė...Tai taip paly-
ginus ,ūkininkų technika Tai ojo-
joi lenke manau ..Ant traktorių 
vamzdžius tvirtinti ir karan"

Maksim Gorky: „Raždionyj 
polzat lietat nie umejet. Užuo-
jauta nutautėjusiems.|"
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MOZAIKA

AVINAS. Galite sulaukti toli 
siekiančio dalykinio pasiūlymo. 
Idėja galėtų padėti išspręsti už-
griuvusias finansines problemas, 
bet dar nėra iki galo subrandinta. 
Jos įgyvendinimas galėtų parei-
kalauti pernelyg didelių aukų ir 
galų gale viskas viskas būtų dar 
blogiau...

JAUTIS. Tarnyboje gali keistis 
jūsų pareigos. Darbo ir atsakomy-
bės prisidės tuoj pat, kiti privalu-
mai atsiskleis vėliau... Kelionės 
planus gali tekti atidėti dėl pa-
blogėjusios sveikatos ar kitų kliū-
čių. Neskolinkite, nesiskolinkite. 
Apskritai pasistenkite šią savaitę 
neprisiimti jokių finansinių įsipa-
reigojimų.

DVYNIAI. Venkite bet kokios 

skubos ir blaškymosi. Jei norite 
spėti, turėtumėt neskubėti. Būsite 
linkęs išlaidauti, pernelyg daug iš-
leisti daiktams, visiškai jums ne-
būtiniems. Svarbius pirkinius ver-
čiau atidėkite kitai savaitei. Šeima 
ir draugai reikalaus sau ypač daug 
dėmesio.

VĖŽYS. Savaitė bus pilna ro-
mantiško pasiryžimo. Įsimylėjė-
liai gali galų gale priimti spren-
dimą tuoktis. Rimčiau žiūrėkite 
į sapnus - šią savaitę jie gali būti 
pranašiški. Antroje savaitės pusė-
je laukite džiugios naujienos.

LIŪTAS. Laukia tolima ir gal-
būt ilga kelionė. Pats laikas ke-
liauti lankyti giminių ar verslo 
reikalais. Pagaliau įvyks sandė-
ris, kurio seniai tikėjotės. Antroje 
savaitės pusėje galite sulaukti fi-
nansiškai naudingo dalykinio pa-

siūlymo. Seksis sąžininga, legali 
veikla.

MERGELĖ. Galite būti iš-
muštas iš vėžių netikėtų naujienų. 
Jums atrodo, kad visi jus tyčia er-
zina ir persekioja. Darbe galima 
įtampa - panašu, kad keisis darbo 
pobūdis ar vadovybė. Kažkokie 
ryšiai šią savaitę gali taip pakreip-
ti įvykius, kad jūs tapsite atpirki-
mo ožiu. Jūsų lūkesčiai tokie di-
deli, kad jie paprasčiausiai negali 
išsipildyti.

SVARSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje teks priimti svarbų 
sprendimą. Neieškokite kaltų, jei 
jums nesiseka! Kiekvieną kartą, 
peržengęs savo kompetenciją, su-
lauksite tik negatyvių padarinių. 
Rimtų problemų gali kilti dėl fi-
nansų. Savaitgalį būtinai kur nors 
nueikite. Nepasigailėsite.

SKORPIONAS. Išmeskite iš 
galvos vakarykščias fantazijas ir 
pasižadėkite sau nesigailėti anks-
čiau padarytų sprendimų. Pasikei-
timai savaitės viduryje greičiausiai 
nebus malonūs, bet neišvengiami. 
Pamėginkite savaitgalį emociškai 
išsikrauti užsiėmęs sau malonia ir 
suprantama veikla.

ŠAULYS. Rūpinsitės kitų žmonių 
reikalais, nelabai suprasdamas jų es-
mės. Tai gali sukelti apkalbas ar net 
pašaipą. Šią savaitę tiesos ieškojimai 
bus itin sunkūs, nes kažkas akivaiz-
džiai bando jumis manipuliuoti.

OŽIARAGIS. Mažytis kompro-
misas pirmomis savaitės dienomis 
padėtų daug lengviau sutvarkyti 
reikalus. Jūsų nuolatinis nuotaikų 
svyravimas savaitės viduryje aplin-
kiniams bus sunkiai pakeliamas. An-
troje savaitės pusėje neleiskite sau 

pernelyg impulsyvios reakcijos ar 
veiksmų, kurių vėliau tektų gailėtis.

VANDENIS. Stebinsite aplin-
kinius kaip tik tuo momentu, kai 
tie jau manys jus perpratę. Iš jūsų 
galima tikėtis impulsyvių, audrin-
gų emocinių protrūkių be regimos 
priežasties. Jūsų gali paprašyti 
pagalbos, bet būkite atsargus - ne-
leiskite, kad jumis manipuliuotų. 
Kivirčas su partneriu paliks nema-
lonių nuosėdų ir pareikalaus nema-
žų kompromisų iš jūsų pusės.

ŽUVYS. Net jei tai ir nėra meilė, 
laukia jaudulio pilnos dienos. Nesi-
tikėkite pernelyg daug ir pernelyg 
greitai. Nesileiskite užburiamas 
pirmo įspūdžio - viskas gali baig-
tis karčiu nusivylimu. Akivaizdžiai 
bus bandoma jumis manipuliuoti ir 
suversti jums savo neatliktus dar-
bus.

„Kalašnikov“ pristatė 
elektrociklą „Iž“

Automatiniu šautuvu AK garsė-
jantis didžiausias Rusijos ginklų 
gamintojas „Kalašnikov“ pristatė 
jo sukurtą elektrociklą „Iž“.

„Jo maksimali galia – 50 kilo-
vatų, maksimalus greitis – 100 
kilometrų per valandą. Čia sumon-
tuotas ličio jonų akumuliatorius“, 
– kalbėjo koncerno atstovas.

Jo žodžiais, įkrovus „Iž“ elektro-
ciklą, juo galima keliauti maždaug 
aštuonias valandas.

„Jis priklauso „Cafe Racer“ gru-
pei – lengvų ir galingų motociklų, 
sukurtų įdomioms ir greitoms ke-
lionėms nedideliais atstumais, dau-
giausia miestuose“, – sakė „Kalaš-
nikov“ atstovas.

Jis neatskleidė, kada gali būti 
pradėta „Iž“ elektrociklų serijinė 
gamyba, tačiau akcentavo, jog ku-
riamas platus jų modelių spektras 
– tiek civiliams, tiek ir armijai.

„Koncerno planai, pagal kuriuos 

iki 2030-ųjų civilinė produkcija 
turi sudaryti bemaž pusę visos, 
įgyvendinami kuriant elektromobi-
lius, elektrociklus, elektrines skrai-
dykles“, – akcentavo „Kalašnikov“ 
atstovas.

Pernai rugpjūtį „Kalašnikov“ 
pristatė savo „elektrinio supermo-
bilio“ prototipą, kurio dizainas pa-
gal SSRS laikais gamintą hečbeką 
„Moskvič 412 Iž Kombi“ netrūko 
sulaukti labai skirtingų vertinimų. 
Nepaisant to, „Kalašnikov“ tada 
pareiškė šiuo kūriniu mesiąs iš-
šūkį Elono Musko (Ilono Masko) 
garsiajai elektromobilių gamintojai 
„Tesla“.

A. Lukašenka reglamentavo 
gražuolių veiklą

Baltarusijos prezidentas Alek-
sandras Lukašenka išleido įsaką 
„Dėl modelių veiklos“, kuriuo ša-
lyje pirmąkart įvedamas teisinis 
šios veiklos reguliavimas.

„Šiuo dokumentu siekiama plė-

toti modelių veiklą šalyje ir suda-
ryti sąlygas tobulinti Nacionalinės 
grožio mokyklos darbą. Teisinė 
bazė šiai veiklos sričiai šalyje re-
guliuoti kuriama pirmąkart“, – 
teigiama Baltarusijos prezidento 
spaudos tarnybos pranešime.

„Įsake išvardintos su modelių 
veikla susijusių terminų reikšmės 
ir apibrėžimai, nustatyti teisiniai 
santykiai tarp modelių ir jų agen-
tūrų, apibūdinama sutarčių su ne-
pilnamečiais specifika“, – rašoma 
pranešime.

Dokumentas išplečiama Nacio-
nalinės grožio mokyklos funkcijas 
ir ekonominės veiklos sritis, nusta-
to biudžeto lėšų, kurias mokykla 
išleidžia modelių mokymui, kom-
pensavimo tvarką.

Vyriausybė įpareigojama pa-
rengti taisykles, kuriomis būtų 
apibrėžta modelių, įskaitant ne-
pilnamečių, atrankos, mokymo ir 
įdarbinimo, taip pat kita modelių 
veiklos tvarka.

„Šiuo įsaku siekiama apsaugoti 
modelių teises ir teisėtus interesus, 
populiarinti baltarusišką madą“, – 
pažymima A. Lukašenkos spaudos 
tarnybos pranešime.

Po praėjusį savaitgalį vykusių 
Baltarusijos parlamento rinkimų 
britų dienraštis „The Times“ kons-

tatavo, jog į jį pateko 22-ejų „Mis 
Baltarusija“ Marija Vasilevič, kuri, 
kaip manoma, palaiko romantiškus 
ryšius su 65-erių A. Lukašenka.

Skelbta, kad Baltarusijos pre-
zidentas prižiūrėjo M. Vasilevič 
pasirengimą „Mis Pasaulis 2018“ 
konkursui, kuriame ji užėmė trečią 
vietą, ir po to asmeniškai jai įteikė 
valstybinį apdovanojimą už „sva-
rų“ indėlį į kultūrą ir labdaringą 
veiklą.

Malaizijoje nugaišo 
paskutinis šalyje išlikęs 
Sumatros raganosis

Malaizijoje nugaišo paskutinis 
išlikęs Sumatros raganosis, sekma-
dienį pranešė vietos laukinės gam-
tos pareigūnai.

Nuo rytinės Indijos dalies iki Ma-
laizijos besidriekiančioje teritorijoje 
kažkada gyvenę šie raganosiai yra 
beveik visiškai išnykę: jų telikę ma-
žiau nei 80, skelbė Pasaulinis lau-
kinės gamtos fondas. Pavyzdžiui, 
Indonezijoje laukinėje gamtoje yra 
likę tik keli raganosiai.

Sabaho laukinės gamtos depar-
tamento direktorius Augustine'as 
Tuuga agentūrai AFP pranešė, kad 
25 metų amžiaus raganosio patelė 
vardu Iman nugaišo nuo vėžio Bor-

neo saloje.
„Ji ėmė jausti didžiulį skausmą 

dėl augančių auglių sukelto spaudi-
mo, – sakė jis. – Manau, kad galime 
patvirtinti, jog Sumatros raganosiai 
Malaizijoje dabar jau yra išnykę.“

Patelė buvo pagauta 2014 metų 
kovą. Ji kentė nuo gimdos auglių.

Paskutinis Sumatros raganosio 
patinas vardu Tamas Malaizijoje 
nugaišo gegužę. Jis, kaip ir Iman, 
gyveno tame pačiame gamtos re-
zervate Borneo saloje.

Borneo raganosių aljanso va-
dovas Johnas Payne'as sakė, jog 
Sumatros raganosiai smarkiai nu-
kentėjo dėl kelių veiksnių, įskaitant 
klimato kaitą, miškų nykimą bei 
medžiojimą tradiciniams kinų vais-
tams.

Malaizijoje buvo mėginta palai-
kyti raganosių populiaciją dirbtinio 
apvaisinimo būdu, bet pastangos 
buvo bevaisės. Visgi Sabaho tar-
nybos yra paėmusios šių raganosių 
ląstelių galimai reprodukcijai.

Iš viso pasaulyje laukinėje gam-
toje yra išlikę tik maždaug 24 500 
raganosių, o dar 1250 gyvena ne-
laisvėje, rodo Pasaulinės gamtos 
apsaugos organizacijos (IUNC) 
duomenys.

-Bns

sprintas
Krepšinis I. Anykščių KKSC-

,,Elmis“ penktadienį namuose 
63-65 pralaimėjo Kauno VDU 
ekipai. Anykštėnams Žygimantas 
Žiukas pelnė 13, Tautvydas Jo-
delis - 11 taškų. KKSC -,,Elmis“ 
turi 2 pergales ir 5 pralaimėjimus 
ir RKL B diviziono B grupėje iš 
10-ies komandų užima 8-ąją vie-
tą.  

Karatė. Praėjusį sekmadienį, 
lapkričio 24 dieną, Kėdainiuose 
vyko 2019 metų Lietuvos ky-
okushin karatė moksleivių fi-
nalinės taurės varžybos. Šiose 
varžybose dalyvavo rekordinis 
dalyvių skaičius, 56 Lietuvos 
karatė kyokushin klubai, per de-
vynis šimtus mokyklinio amžiaus 
sportininkų. Anykščių karatė 
sporto klubui atstovavo 24 spor-
tininkai.  Anykštėnų sąskaitoje - 
viena pirmoji vieta,  viena antroji 
vietą ir penkios trečiosios vietos. 
Komandinėje įskaitoje Anykščių 
karatistai užėmė dvidešimtąją 
vietą. Varžybų nugalėtoju tapo 
Gytis Kiškis. Antrąją vietą iško-
vojo  Ieva Mažvylaitė. Trečiąsias 
vietas pelnė Domantas Petniūnas, 
Gabija Matelytė, Martynas Go-
gelis, Gabrielė Sakalauskaitė ir 

Titas Simonavičius. 

Biatlonas. Su Lietuvos rinkti-
ne besitreniruojantys anykštėnai 
biatloninkai Vytautas Strolia, 
Linas Banys ir Lukas Jakeliūnas 
jau išbandė Suomijos ir Norvegi-
jos trasas bei startavo Norvegijos 
čempionate. Artimiausią savaitę 
jų laukia prasidedančios Pasau-
lio biatlono taurės varžybos. Tuo 
metu jaunieji Anykščių biatlo-
nininkai dar tik ruošiasi išvykai 
ant sniego į Austrijos aukštikal-
nes. Čia prasidės Lietuvos jau-
nių rinktinės stovykla bei vyks 
pirmieji kontroliniai startai. 2020 
m. sausio 10-22 d. Šveicarijoje 
bus surengtos antrosios jaunimo 
olimpinės žaidynės, kuriose pre-
tenduoja dalyvauti ir trys Bro-
niaus Vitkūno auklėtiniai: Domas 
Jankauskas, Lukas Žukauskas ir 
Luka Mackevičiūtė. Po stovyklos 
Austrijoje turėtų būti patvirtinta 
Lietuvos komanda, kuri dalyvaus 
olimpinėse žaidynėse.

Plaukimas. Lietuvos plauki-
mo federacijos taurės varžybose 
Vilniuje Julius Bačkulis iškovo-
jo tris medalius - 50 m peteliške 
ir 50 m laisvu stiliumi distanci-
jose jis finišavo antras, o 100 m 
nuotolyje laisvu stiliumi užėmė 

trečiąją vietą. 

Krepšinis II. Anykščių KKSC 
berniukų (2007-2008 m.g.) ko-
manda tęsia kovas MKL U-13 
čempionate. Anykštėnai  73-45 
nugalėjo Kupiškio komandą. 
Daugiausia taškų anykštėnams 
pelnė M.Judickas ir M.Niaura 
(po 15). E.Sriubas įmetė 12, 
M.Čerškus 10, Ž.K. Šapoka 8, 
K.Volkovas 6 taškus. Po penkių 
sužaistų rungtynių AKKSC au-
klėtinių sąskaitoje – 2 pergalės ir 
3 pralaimėjimai.

Krepšinis III. Aukštaitijos 
regiono vaikų krepšinio lygo-
je – užtikrinta jaunųjų Anykščių 
krepšininkų pergalė. Pauliaus 
Leonavičiaus auklėtiniai namuo-
se 71:38 sutriuškino Švenčionių 
„Perkūną“. Rezultatyviausiai šei-
mininkų gretose žaidė G.Pupelytė 
(28 taškai), D.Ulys ir S.Juotka 
(16 ir 14 taškų).

Imtynės. Jaunieji Anykščių 
KKSC imtynininkai dalyvavo 
tarptautiniame turnyre Latvijo-
je. Rezeknės mieste surengtose 
varžybose geriausiai pasirodė 
Augustas Vaitiekūnas (treneris 
R.Puikis; svorio kategorija iki 60 
kg),  pasipuošęs aukso medaliu.
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Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

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.

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.

siūlo darbą
Anykščių rajone ūkininkas ieško 

tvarkingo, pareigingo, be žalingų 
įpročių darbuotojo darbui su grūdų 
džiovykla ir valomąja. Privalumai:

darbo su žemės ūkio technika ir 
sunkvežimiu patirtis.

Tel. (8-612) 21588.

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 

saulĖs JĖGaiNiŲ 
MONTAVIMAS, 

PROJEKTAVIMAS, 
KONSULTAVIMAS, 

PRIEŽIŪRA BEI REIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ RENGIMAS.

Kontaktai: andrius@elektrenustatyba.lt
tel. (8-627) 59715

www.elektrenustatyba.lt

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų kursus.

Renkama nauja grupė 2019 m. lapkričio 28 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.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Šventės? Suspėsi! Vandens šu-
linių valymas, remontas. Nuotekų 
tinklai "August", "Traidenis".  
Montavimas. 

Tel. (8-641) 93058.

Nekilnojamasis turtas

9 ha, žemės ūkio paskirties, 
žemės sklypą Raguvos sen., 
Panevėžio raj. 

Tel. (8-680) 40831.

kuras

Skaldytas ir neskaldytas malkas 
bei pjuvenas. Pristato ir mažais 
kiekiais. 

Tel. (8-675) 63191.

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

Tel. (8-630) 57490.

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, šešta-
dieniais dirba iki 13.00 val. 

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-655) 22880.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Brangiai Lietuvoje  miškus: jau-
nuolynus, atsodintus ir savaime 
užaugusius, malkinius ir branžius. 
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.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592.

automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus 
dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414.

Visoje lietuvoje - mišką su 
žeme ar išsikirtimui. Gali būti 

su bendrasavininkais, 
malkinis. 2000 - 10000 eur/ha. 
Padeda sutvarkyti dokumentus. 

Atsiskaitome iškart.
tel. (8-600) 29417.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Pjauna, geni medžius sunkiai 
prieinamose, pavojingose vietose, 
su  autokeltuvu atvyksta į vietą. 

Tel.: (8-608) 71208, 
(8-686) 73121. 

Beržo, juodalksnio malkas ka-
ladėmis, skaldytas. Atveža, turi 
sausesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

Lapuočių malkas (3 m ilgio). 
Veža miškavežiu.

Tel. (8-600) 63820.

Beržo, uosio, ąžuolo briketus, 
granules, durpių briketus, anglį. 
Atveža ir iškrauna.

Tel. (8-656) 97937.

Kita

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, įvairius pašari-
nius miltus, sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža.

Tel. (8-652) 69920.

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.55 Eur. Motininų 
kiaulių skerdiena 2.10 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.

Įmonė - automobilius. Gali būti 
su defektais, be TA, išregistruoti. 
Išrašo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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.

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.

„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).

Iš nuotraukos darome 
portretus laidotuvėms

    
 

(iki A4 formato). 

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

Nuotraukos su 
rėmeliu 

 kaina – 15 eurų.

Vyr. redaktorės 
pavaduotojas
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lapkričio 27 - 29 d. - jaunatis.
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vardadieniai

Leonardas, Dobilas, Vygintė, 
Silvestras, Vygantė.

Maksimas, Virgilijus, 
Skomantas, Girdvydė, Virgis, 
Girvydė, Skomantė, Skalmantas.

Jokūbas, Steponas, Rimgaudas, 
Vakarė, Rufas.

Saturninas, Daujotas, Butvydė, 
Saturnas.

Susirinko genetikai į suvažiavi-
mą aptarti naujausių mokslo laimė-
jimų.

Išeina vienas į tribūną ir pareiš-
kia, kad sukryžmino ožką su karve, 
tad dabar gali džiaugtis ir puikia 
mėsa, ir gydomųjų savybių turinčiu 
pienu.

Išeina kitas ir sako:
- O aš sukryžminau arbūzą su ta-

rakonu.
- Na ir kas?
- Perpjauni arbūzą ir kauliukai 

patys išsilaksto...

***
Susirinkusi šeima tariasi, kur pra-

leisti atostogas. Sūnus ir sako:
- Aš su didžiausiu malonumu vyk-

čiau ten, kur seniai nesu buvęs.
- Puiku, - pastebi tėvas. - Še porą 

eurų ir eik į kirpyklą.

***
Jonuk, ar gali pasakyti, kiek bus 

prie dviejų pridėjus tris?
Mokinys delsia.
- Matau, - tarė mokytojas, - tu ne-

žinai.
- Ne, mokytojau.
- Tai gal galėtum pasakyti, į kokį 

kvailį aš rodau liniuotės galu?
- Kuriuo galu, ponas mokytojau?

***
Eina per dykumą žmogus. Pamato 

žmogus butelį, atidaro ir išlenda dži-
nas. Jis sako:

- Pasakyk man savo norą.
- Noriu grįžti namo, - sako žmo-

gus.
- Einam, - sako džinas.
- Ne aš greitai noriu.
- Na tai bėgam!

***
Atbėga rėkdamas Petriukas pas 

mamą:
- Mama, mama, tėtis ruošiasi pro 

langą šokti.
- Na ir kvailys. Aš jam gi ragus 

įstačiau, o ne sparnus.

Vardan narsiųjų - šilų takais

Raimondas GUOBis

Troškūnų šaulių žūties 99 –osios metinės, kurios sutapo su Lietuvos kariuomenės švente, šešta-
dienį pažymėtos atminties valandomis Troškūnuose, Kiaušagalyje ir Andrioniškyje. Buvo skaitomi 
Vaižganto raštai, leistasi į žygį šilų vieškeliais bei smėliakeliais iki pat Anykščių. 

Mažoji jaunųjų šaulių ir piliečių gvardija įveikė beveik septyniolikos kilometrų istorinės atminties 
kelią, taip svarbias sukaktis paminėjusi bei kovotojus už laisvę pagerbusi.

Šaltas šeštadienis su žvarbiu, 
tiesiog lediniu žiemių vėju gero-
kai jaunųjų šaulių gretas praretino, 
tačiau jie nepabūgo ir narsiai visus 
sunkumus pergalėjo. Baltojo mu-
ziejaus autobusiuko į Troškūnus 
pavėžėti, Lietuvos bei Aukštaitijos 
vėliavas iškėlę, garbės taku nuo 
Aukštaitijos partizanų vado Anta-
no Slučkos Šarūno (1917 – 1949) 
tėviškės mūro, per aikštę, stabtelėję 
prie paminklo Algimanto apygar-
dos partizanams, įžengėme į Šau-
lių sodelį prie senosios gimnazijos. 
Sustojome prie istorinio Vilniaus 
ąžuolo, pievutėje, 1920 metų lap-
kričio 22 dieną aplaistytoje tėvynės 
gynėjų krauju. Vos pasirašius taiką 
turėjusią laiduoti Suvalkų sutartį, 
lenkai tuoj pat ją sulaužė, netikė-
tai įsiveržę užėmė Vilniaus kraštą, 
nuožmūs jaunos mūsų respublikos 
likimą lemiantys mūšiai vyko ties 
Giedraičiais ir Širvintomis, tuomet 
į krašto gilumą prasmuko regulia-
riosios priešų kariuomenės raite-
liai, jų būta net kelių eskadronų, 
gal 600 karių. Plėšikų kariaunai 
kelią pastojo menkai ginkluoti, 
bet narsūs vietinio būrio šauliai. 
Kautynėse žuvo, buvo suimti, su-
šaudyti ir žiauriai kardais užkapoti 
penki vyrai – Petras Tunkevičius, 
Petras Liktoras, Antanas Žarskus, 
Antanas Miškeliūnas ir Jonas Bu-

drevičius. Čia, minėdami jų auką, 
skaitėme ir Juozo Tumo – Vaiž-
ganto (šiemet minime jo jubilie-
jinius metus) straipsnį ,,Pirmiems 
septyniems pagerbti“, skirtą lenkų 
antpuolio aukoms. Vaizdingai ap-
rašytas lenkų proveržis, noras ką 
nors nugalabyti, krauju paženklinti 
savo kardus. Straipsnyje pažymi-
ma, kad labiausiai prisimenami 
žuvę pirmieji, kad Troškūnų šau-
liams reikėtų daugiau dėmesio ir 
pagarbos: „...Bet pradžioje tebuvo 
gryna idėja; jei kaimietis žmogus 
ją suprato, supratęs pritarė, pritaręs 
pasišventė jai ir pasišventęs savo 
gyvybę prikišo, - tai toks žmogus 
yra ir be kitų nuopelnų didis ir 
garbe vainikuotas...“ Įdomu, kad 
šiomis dienomis politologai kalba 
apie bene geriausius per daugelį 
dešimtmečių Lietuvos ir Lenkijos 
valstybių santykius. Nuskambėjo 
šaulio Vytauto Medišausko kalba 
– trumpas, įtaigus ir prasmingas 
žodis. Visus sutelkė, įkvėpė rimties 
ir pagarbos kritusiems  baltų žiedų 
puokštė,  degtančių žvakučių lieps-
nelės ir bendra malda.

Spėriai nukeliavę iki Kiaušaga-
lio, ten gimusius šaulius prie juos 
įamžinančios Marijos Sopulingo-
sios skulptūros prisiminę, Latavos 
pakrančių stogastulpių kelio kūrėjo 
Virginijaus Strolios žodžio pasi-

klausę, veikai paminklą karaliui 
Mindaugui didžiojoje Latavos pa-
krančių kryžkelėje pasiekėme. Čia 
vėl buvo ką prisiminti: karalystė, 
vienintelis karalius Mindaugas, 
jo karūnavimo iškilmės, iš Rygos 
atkeliavusio ir karūnas valdovui 
bei jo žmonai Mortai atgabenu-
sio Livonijos magistro Andriaus 
Štirlando istorija. Jaukiame Šilo 
prieglobstyje greitu žingsniu į gar-
sųjį Palatavio piliakalnį  kopėme, 
per kalvas ir slėnius vingiuojančiu 

keliu, daugelyje vietų visai neat-
pažįstamu, smarkiai iškirstu mišku 
greitai Andrioniškį pasiekėme. Šau-
liukų vadės Kotrynos Vitkūnaitės 
rūpestingai paruošta, termose neš-
ta arbata gaivinomės, kareiviškai  
ratu siųsdami puodelį, po saikingą 
gurkšnį jaukumą gėrėme. Kapinėse 
palaidotus šaulius P. Žarskų, A. Miš-
keliūną ir J. Budrevičių pagerbėme. 
Per miestelį, pro spalvingo granito 
sienomis švytinčią bažnytėlę pra-
ėję, tiltu į kairįjį Šventosios krantą 
nukakome, Niūronių link sukome. 
Puikiausiu vieškeliu sparčiai žen-
gėme, prie paminklo bei kryžiaus 
partizanams sustoję buvome, poetą, 
leidėją Jurgį Urboną – Lakštutį bei 
Antano Bagočiūno – Dūmo būrio 
kovotojus prisiminėme. Šviesioje 
palaukėje pasitiko jau Niūronių kai-
mo trobos, Arklio muziejaus „skan-
senas“. Rūpi nors kiek atsipūsti ir 
sušilti, tad sukame į istorinę Legų 
trobą. Maloni šeimininkė Danguo-
lė Kuodienė, tarsi pagalbos, meilės 
saviems kariams tradicijas tęsdama, 
vaišina mūsų „mažąją gvardiją“ 
– aštuonis žygeivius - mėtų arba-
ta, žuviene, pyragu su medumi. Ir 
buvo gera, ramu. Jaukioje pilkšvos 
dienos blankume spindi šviesūs 
bendražygių veidai – Kotryna, Vik-
torija, Adrijana, Kamilė, Edvinas, 
Arnas, Tautvydas.

Ta valandėlė smagiai atgaivino, 
tad dar sparčiau žengėme mels-
vuojančiais pušynais ir labai greitai 
įžengėme į Anykščių priemiesčius, 
pakrantės taku leidomės gilyn į 
miestą, ten, kur stūkso aukštieji 
Šv. Mato šventovės bokštai. Valio 
jauniesiems šauliams, valio tėvynei 
Lietuvai. 

„Mažoji gvardija“ žengia per šilus, kalvas ir slėnius... 

Šilta, gaivinanti ir džiuginanti arbata iš Kotrynos rankų. 
Stabtelėjimas Andrioniškio kapinėse: čia palaidoti trys 1920 m. 
Troškūnuose žuvę šauliai. 

Autoriaus nuotr.

Mąsli tyla šaulių žūties vietoje Troškūnuose. 


