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Sveiksta. Iš dirbtinės komos 
praėjusį ketvirtadienį, spalio 
1-ąją, pabudintas motokroso 
meistras Arminas Jasikonis kitą 
dieną jau pozavo, sėdėdamas ant 
lovos.  Pranešama, kad lenktyni-
ninkas sparčiai sveiksta. Iš ligo-
ninės Italijoje jį ketinama perkelti 
reabilituotis į Austriją.  

Balsavimas. Spalio 5-8 dieno-
mis Seimo rinkimuose vyksta iš-
ankstinis balsavimas. Anykščiuo-
se išankstinis balsavimas vyksta 
Anykščių kultūros centre. 

Svečiai. Spalio 9 dieną, penk-
tadienį, Anykščiuose lankysis  
Visagino savivaldybės delegaci-
ja. Anykščių rajono savivaldybės 
vadovai svečius priims Anykščių 
menų inkubatoriuje-menų studi-
joje. Anykščius ir Visaginą sieja 
bendras šūkis. Visagino savival-
dybės tinklapyje puikuojasi šūkis 
„Čia gera gyventi“, kurį naudoja 
ir Anykščiai. 

Avarija. Spalio 3 dieną, šešta-
dienį, Svėdasų seniūnijos Kraštų 
kaime, Šilo g., į griovį nuvažiavo 
automobilis „Subaru“. Atvykus 
ugniagesiams, automobilio  vi-
duje sėdėjo sąmoninga vairuoto-
ja. Medikai jai  suteikė pirmąją 
medicininę pagalbą ir vairuotoją 
išvežė į gydymo įstaigą. 

Gaisras. Spalio 3 dieną, šešta-
dienį, Kurklių seniūnijos Dragau-
džių kaime, 20 m² plote, smilko 
durpės, ruseno trys medžiai. Iš-
kviesti ugniagesiai grandininiu 
pjūklu nupjovė kelias medžių ša-
kas. Gaisras užgesintas panaudo-
jus 4 m³ vandens. 

Ugnis. Spalio 4 dieną, sekma-
dienį, Anykščiuose, Liudiškių 
gatvėje esančio  bendrabučio ben-
drojo naudojimo virtuvėje buvo 
padegta striukė. Degančią striu-
kę  užgesino gyventojai, ugania-
gresiai nekviesti. Aprūko į sieną 
atremti kartono lakštai. Įvykis 
tiriamas. 

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
numeris išeis spalio 9 d. (penkta-
dienį).

Laidojimo namų vietoje bus 
įrengtas viešbutis Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Verslininkams Ritai ir Algirdui Šimkams po aštuonerių metų 
epopejos pavyko gauti leidimus Anykščiuose, Vilniaus gatvėje, 
prie pat Šaltupio upelio, esančio pastato rekonstrukcijai. 

Įveikus ilgus metus kliudžiusias biurokratines kliūtis, pagaliau 
pradėta Vilniaus gatvės pastato, kuriame kažkada veikė laidoji-
mo prekių parduotuvė, rekonstrukcija.

Vakar, spalio 5-ąją, namas pradė-
tas ardyti. Rangovai UAB „Jarim-
pekso statyba“ A.Šimkui žada iki 
žiemos pastatą pakišti po stogu. 

„Anykštai“ verslininkas sakė, 
jog po pastato rekonstrukcijos pa-
sikeis vienintelis dalykas - aukštis, 
o namo planas, plotas, stogas išliks 
tokie, kokie buvo. Žemai, prie pat 

upelio, pastatytas namas kentėdavo 
nuo potvynių, todėl jame veikusios 
laidojimo paslaugų įmonės darbuo-
tojai žinojo, jog karstų negalima 
laikyti ant žemės. Atliekant pastato 
rekonstrukciją paveldosaugininkai 
leido daryti aukštesnius pamatus ir 
taip šiek tiek paaukštinti pastatą.

Laidojimo verslo Šimkai atsi-

sakė jau prieš metus. Gretimame, 
Šimkams priklausančiame name 
veikia jų valdoma „Stihl“ parduo-
tuvė. Abu šie namai yra buvę gy-
venamosios apskirties. 

Rekonstruojamame pastate Šim-
kai planuoja įkurti viešbutėlį, jame 
turėtų būti penki numeriai. 

Verslininkai valdo kaimo turizmo 
sodybą „Pušų takas“, kavines „Er-

dvė“ bei „Lojantis katinas“. Pasta-
rąją kavinę projektavo vilnietis ar-
chitektas Antanas Dominas. Jauno 
architekto darbas patikęs verslinin-
kams, todėl jį Šimkai pakvietė pro-
jektuoti ir būsimą viešbutį.

Rimo Jasiūno ir Algio Krisiūno 
įkurtai UAB „Jarimpekso statyba“ 
dabar vadovauja anykštėnas Leo-
nas Orlovas.       

Anykštėnai Rita ir Algirdas Šimkai plečia savo verslą.

Protalo anyksta.lt naujiena 
– verslo paslaugų rubrika
Naujienų portale anyksta.lt – 

nauja verslo paslaugų rubrika 
„Veiklos Anykščiai“. 

Šioje rubrikoje – informaci-
ja apie anykštėnams ir miesto 
svečiams paslaugas teikiančias 
įmones bei asmenis.

Netiesa, jog socialiniai tinklai 
bei reklama „iš lūpų į lūpas“ yra 
geriausias variantas. 

Jeigu jūsų draugų ratas nėra pla-
tus, jūs nesinaudojate „Facebook“ 

ar kitomis socialinėmis platfor-
momis, „nesekate“ nepažįstamų 
asmenų bei nepriimate į draugus 
įmonių, apie norimų paslaugų tei-
kėjus vargu ar sužinosite.

Mūsų redakcijos tikslas - vieno-
je vietoje koncentruotai pateikti in-
formaciją apie smulkųjį verslą, kad 
skaitytojai galėtų be didelio vargo 
rasti, kur pasigražinti, susiremon-
tuoti automobilį, skaniai pavalgyti 
ar patogiai išsimiegoti bei rasti kitų 
naudingų specialistų kontaktus.

-ANYKŠTA

Visus, norinčius viešinti savo teikiamas paslaugas naujienų 
portale anyksta.lt, kviečiame rašyti el.paštu: reklama@anyksta.lt 

arba skambinti telefonu (8-686) 33036.

Baigėsi Anykščių 
rajono krepšinio 
pirmenybės

Šildymo sezonas 
rekordiškai 
vėlyvas

Be kovos mūšio 
nelaimėsi

Geriausia metų 
mokytoja dirba 
progimnazijoje
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spektras

temidės svarstyklės

Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato į 
Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje Mindaugo 
Sargūno rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 914

Skiepų nuo erkinio encefalito kompensavimas.
Mindaugas Sargūnas, kandidatas į Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje

Gerbiamieji „Anykštos“ skaitytojai ir rinkėjai,
spalio 11-ąją  Jūs priimsite labai svarbų sprendimą. Visas informacinis triukšmas, kandidatų 

reklamos ir pažadai netenka prasmės, jei neketinama realiai siekti pokyčių. Prieš ketverius metus, 
gavę Jūsų pasitikėjimą, ėmėmės darbo. Vyko realūs pokyčiai du dešimtmečius vykdomoje politikoje: 
mes parodėme stuburą ir atsparumą siauriems interesams, todėl alkoholio, tabako, farmacijos pra-
monė, pensijų fondai, bankai buvo priversti skaitytis su naująja realybe ir viešuoju interesu. Parodę 
valstybės derybinę galią, tuo pačiu metu esame pavyzdys Europoje pagal verslo sąlygų gerinimą. 
Tai leido mums įstoti į EBPO. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje ketverius metus stabiliai dirbanti 
Vyriausybė užtikrino net tik ženklų ekonomikos augimą, bet ir apčiuopiamai sumažino pajamų ato-
trūkį. Žmonės daug rečiau ieško laimės svetur. Atsirado viltis, kad sugebame tinkamai rūpintis vieni 
kitais. Darėme klaidų, bet tik lyderystę imituojantis politikas jų nedaro.   

Kaip aktyvus Seimo narys, esu prisidėjęs prie svarbiausių sprendimų, teikiančių galimybių pa-
prastam žmogui darbo rinkoje, padedančių žmogui senatvėje, nedarbo ar ligos atvejais. Man daž-
nai priekaištauja dėl per didelio jautrumo silpniausiems. O juk mes visi esame stiprūs tik tiek, kiek 
stiprus yra silpniausias mūsų visuomenės narys. 

Esu įgijęs gerą išsilavinimą, laisvai bendrauju penkiomis kalbomis, turiu sėkmingo ir efektyvaus 
darbo Seime patirtį. Svajojau nuolat gyventi Anykščiuose ir dabar noriu prisidėti prie to, ką esate 
sukūrę - nuostabų miestą, rajoną, kur visiems gera būti bei norisi būti ir kurti. 

Mano žinių ir gebėjimų tikrai reikės tam, kad atsirastų valstybinis bankas, gerėtų sąlygos smul-
kiajam verslui, būtų ginamas mokyklų ir ligoninių išlikimas ir sklandus jų darbas rajonuose. Mano 
patirtis bus reikalinga, kad būtų užtikrintas 13 pensijos atsiradimas, darbuotojų derybinės galios 

ir algų didėjimas. Mano atkaklumo prireiks, kad miškų politikoje 
būtų daugiau gamtosaugos.

Su pagarba 
Tomas Tomilinas

Politinė reklama. Bus apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 912

Mirtis. Spalio 3 dieną  apie 
20.40 val. Debeikų seniūnijos 
Aknystų kaime rastas vyro (g. 
1969 m.) kūnas. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.   

Vagystė. Spalio 4 dieną  apie 
11.00 val. moteris (g. 1991 m.), 
gyvenanti Vilniuje, Kazio Ul-
vydo g., pastebėjo, kad iš auto-
mobilyje „Audi A4“, stovėjusio 
Anykščių seniūnijos Burbiškio 
kaime, buvusios rankinės pavog-
ta 170 eurų. Pradėtas ikiteisminis 

tyrimas.
Sukčiai. Gautas moters (g. 

1935 m.), gyvenančios  Troškū-
nuose,  pareiškimas, kad spalio 1 
dieną  apie 17.00 val. įsileidusi į 
namus tris nepažįstamas moteris, 
kurios pagrobė 4 000 eurų. Pa-
daryta žala 4 000 eurų. Pradėtas 

ikiteisminis tyrimas. 
Konfliktas. Spalio 4 dieną  apie 

00.05 val. Skiemonių seniūnijos 
Pustalaukių kaime neblaivus vy-
ras (g. 1982 m., nustatytas 2,26 
prom. girtumas) smurtavo prieš 
moterį (g. 1982 m.). Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulaiky-

tas ir uždarytas į areštinę.
Smurtas. Spalio 2 dieną  

apie 17.09 val. Debeikių seniū-
nijos Aknystų kaime vyras (g. 
1985 m.) sukėlė fizinį skausmą 
moteriai (g. 1994 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras su-
laikytas ir uždarytas į areštinę.

Baigėsi Anykščių rajono krepšinio pirmenybės
Praėjusį šeštadienį, spalio 3-iąją, baigėsi Anykščių rajono krep-

šinio lygos varžybos (ARKL).  „Nykščio namų“ arenoje buvo su-
rengta krepšinio šventė – paaiškėjo ne tik naujieji ARKL čempio-
nai, bet ir „Įgūdžių“ bei „Snaiperio“ konkursų nugalėtojai.

Finalinėse ARKL rungtynėse 
susitiko „Teradentos“ ir „Draugų“ 
ekipos.

Pergalę  60-54 šventė „Teradenta“. 
Nugalėtojus į priekį vedė Aurimas 
Andriejauskas (22 tšk.) ir Donatas 
Radžiūnas (18 tšk., 19 atk. kam.).

Čempionams atiteko aukso me-
daliai bei ir masyvi Remigijaus Pau-
lausko sukurta pereinamoji taurė, ant 
kurios iš karto buvo išgraviruotas 
laimėjusios ekipos pavadinimas.

Trečiąją vietą ARKL pirmenybė-
se iškovojo „Tauro“ komanda, kuri 
86:77 palaužė „Cosmos“ ekipą.

Buvusių čempionų „Cosmos“ ne-
išgelbėjo rezultatyviai žaidęs brolių 
Žiukų duetas (Gediminas pelnė 25, 
Žygimantas - 24 taškus). „Tauro“ 

gretose pasižymėjo Deimantas But-
kus (22 tšk.) ir Gaudvinas Šniaukštas 
(21 tšk., 11 atk. kam.).

Taikliausiu Anykščių rajono žai-
dėju tapo „Taifūno“ atstovas Sai-
monas Butkys, tritaškių konkurso 
finale įveikęs patyrusį Beną Ste-
ponėną. „Įgūdžių“ konkurse  visus 
varžovus nugalėjo G. Šniaukštas 
(„Tauras“).

Prieš apdovanojimų ceremoniją 
buvo paskelbtas ir simbolinis čem-
pionato penketukas, į kurį pateko 
Vytautas Peleckas („Draugai“), Ž. 
Žiukas („Cosmos“), Tautvydas Jo-
delis („Taifūnas“), A. Andriejauskas 
(„Teradenta“) ir D. Radžiūnas („Te-
radenta“).

-ANYKŠTA
Anykščių rajono krepšinio lygos varžybų nugalėtoja tapo „Tera-
dentos“ komanda.

Šildymo sezonas rekordiškai vėlyvas Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Tikėtina, kad šiemet šildymo sezonas prasidės rekordiškai vė-
lai. Pernai UAB „Anykščių šiluma“ šildymo sezoną pradėjo neį-
prastai anksti - spalio 3-iąją, o dažniausiai šildymas pradedamas 
apie spalio 10-15. 

Pagal dabartines orų prognozes, 
centrinis šildymas šiemet nebus 
jungiamas dar bent dvi savaites. Pa-
sak UAB „Anykščių šiluma“ direk-
toriaus Virgilijaus Vaičiulio, sulau-
kus šildymo sezono pradžios, bus 
paleistas didysis biokuru kūrena-
mas katilas, o mažasis bus išjungtas 
išvalymui. O prasidėjus didesniems 
šalčiams, dirbs abu katilai.

Skiedromis „Anykščių šiluma“ 
apsirūpino visam sezonui - pagal su-
tartis su tiekėjais biokuras sandėliuo-
jamas ne Anykščiuose, o prie katili-
nės jis atvežamas kartą per savaitę.

Ruošdamasi naujam šildymo se-

zonui „Anykščių šiluma“ pertvarkė 
Raguvėlės katilinę. Nuo šio šildy-
mo sezono katilinė automatizuota, 
ji bus kūrenama medžio granulė-
mis. Granulės - brangesnis kuras 
nei iki tol naudotos malkos, tačiau 
nuo šiol Raguvėlėje nebebus kros-
niakurių. 4 Raguvėlės krosniakuriai 
šildė pustuštį mokyklos pastatą bei 
penkis butus. 

Prieš keletą metų automatizuota 
ir Traupio katlinė, šilumą tiekianti 
tik mokyklai. 

Svėdasų ir Kavarsų katilinės te-
bekūrenamos anglimi, kitos kaimo 
katilinės šildomos malkomis. 

Tvarka. Teisingumo ministeri-
ja parengė įstatymo pataisas, kad 
laikinasis sulaikymas 48 valan-
doms būtų taikomas tik tuomet, 
kai to iš tiesų reikia. „Praėjusiais 
metais teisėsaugos pareigūnai 
sulaikė apie 40 tūkst. asmenų, 
įtariamų padarius nusikaltimus, 
bet tik mažai jų daliai – apie 3,5 
tūkst. teismas skyrė suėmimą. Šie 
skaičiai liudija, kad galimai nepa-
grįstai buvo suvaržyta daugelio 
žmonių laisvė ir pažeidžiamos jų 
teisės“, – teigia teisingumo mi-
nistras Elvinas Jankevičius. Anot 
jo, Konstitucijoje numatytas tik 
vienas sulaikymo pagrindas – as-
mens, užklupto padarius nusikals-
tamą veiką, sulaikymas, o visi kiti 
atvejai galimi išimtinais atvejais. 
Baudžiamojo proceso kodekso 
pataisomis siūloma, kad nusikal-
timo vietoje neužkluptas asmuo 
gali būti sulaikomas tuo pagrin-
du, kai pagal tyrimo duomenis 
jam reikia skirti suėmimą. Per 48 
valandas jį būtų privalu pristaty-
ti į teismą dėl suėmimo skyrimo. 
Dabar tokios prievolės įstatymai 
nenumato.

Virusas. Ugdymo įstaigose nuo 
rugsėjo pradžios registruoti 267 
koronaviruso atvejai, gydymo įs-
taigose nuo koronaviruso plitimo 
pradžios jau susirgo 662 asmenys, 
teigia Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras (NVSC). „Šio 
ryto duomenimis, nuo rugsėjo 
pirmosios 135-iose šalies ugdymo 
įstaigose buvo registruoti 267 CO-
VID-19 ligos atvejai, ši infekcija 
buvo diagnozuota 174 vaikams, iš 
kurių dešimt buvo ikimokyklinio 
amžiaus, taip pat 73 ugdymo pro-
cese dalyvaujantiems asmenims ir 
20-čiai darbuotojų, kurie ugdymo 
procese nedalyvauja“, – pirma-
dienį spaudos konferencijoje in-
formavo NVSC atstovė Rolanda 
Linginė.

-BNS

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis sako, 
kad brangiausią šilumą tebegamina mažos katilinės.     
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SAVAITGALIO DISKUSIJA

Žemės ūkio paskolų garantijų 
fondo priemonės švelnina karantino padarinius
COVID-19 ir griežtas ka-

rantinas smarkiai paveikė 
verslą. Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondas (ŽŪPGF) 
siūlo ne vieną priemonę, 
kuri padės bent kiek suma-
žinti finansinius sunkumus 
– ne tik dėl karantino, bet ir 
dėl šalnų ir kitų nepalankių 
klimato reiškinių.  

Planuojantys pasinaudoti 
viena iš pristatomų priemo-
nių turėtų prisiminti, kad 
pasinaudoti jomis galima iki 
metų pabaigos.  Gauti paskolas, padėsiančias sumažinti finansinius sunku-

mus, gali tie ūkio subjektai, kurių veikla susijusi su žemės 
ūkiu.

Jono Strazdausko nuotr.
Lengvatinėms paskoloms – 
40 mln. Eurų

Nacionalinė plėtros įstaiga 
UAB Žemės ūkio paskolų ga-
rantijų fondas kviečia kreiptis 
dėl lengvatinių paskolų pagal 
skatinamąją finansinę priemo-
nę „Paskolos ūkio subjektų, 
veikiančių žemės ūkio ir žuvi-
ninkystės produktų gamybos, 
perdirbimo ir prekybos srityse, 
likvidumui užtikrinti COVID-
19 ligos protrūkio laikotarpiu“. 
Jos teikiamos apyvartinėms 
lėšoms papildyti ūkio subjek-
tams, užsiimantiems pirmine 
žemės ūkio produktų gamyba, 
kooperatinėms bendrovėms, 
užsiimančioms žemės ūkio 
produktų perdirbimu ar pre-
kyba, bei ūkio subjektams, 
užsiimantiems akvakultūros 
produktų gamyba, savo paga-
mintų akvakultūros produktų 
perdirbimu ir iš jų pagamintų 
produktų realizavimu.  

Viena iš pagrindinių sąlygų 
gauti paskolą pagal šią priemo-
nę yra COVID-19 ligos protrū-
kio laikotarpiu (nuo kovo 16 
d.) patirti sunkumai, kurie ver-
tinami atsižvelgiant į skubaus 
padengimo (kritinio likvidu-
mo) rodiklio reikšmę, skolos 

rodiklio reikšmę arba apyvartos 
pokyčius.

Paskolos gavėjai gali kreiptis 
dėl lengvatinės paskolos iki 1 
mln. eurų iki 36 mėn. laikotarpiui 
su galimu paskolos grąžinimo 
atidėjimu iki 12 mėn. Paskolai 
yra nustatytos fiksuotos metinės 
palūkanų normos – priklausomai 
nuo paskolos dydžio ir pasko-
los trukmės, svyruoja tarp 0,1 
ir 0,69 proc. Paskola suteikiama 
neįkeičiant turto. Lengvatinėms 
paskoloms skirta 40 mln. eurų 
valstybės biudžeto lėšų. Per pir-
mą šios priemonės įgyvendinimo 
mėnesį ŽŪPGF jau sulaukė šiek 
tiek per 130 paraiškų dėl pasko-
lų už 31 mln. eurų.  

Palankesnės skolinimosi 
sąlygos

Siekiant sumažinti COVID-19 
pandemijos įtaką, sudarytos pa-
lankesnės skolinimosi sąlygos 
užtikrinant ūkio subjektų veiklos 
tęstinumą bei išsaugant darbo 
vietas. ŽŪPGF šiuo laikotarpiu 
teikia garantijas už paskolas ar 
lizingo paslaugas net iki 5 mln. 
eurų sumos, kurių trukmė yra iki 

6 metų. 
Atnaujintomis garantijų są-

lygomis pasinaudoti gali ūkio 
subjektai, kurių veikla susijusi 
su žemės ūkiu: produktų gamy-
ba ir perdirbimu, miškininkys-
te, kaimo plėtra, akvakultūra ir 
žuvininkyste. Dėl  garantijų ge-
resnėmis sąlygomis gali kreiptis 
ne tik žemės ūkio produktų ga-
mybos subjektai, bet ir įmonės, 
superkančios, perdirbančios ir 
realizuojančios žemės ūkio pro-
dukciją.

Norintieji pasinaudoti parama 
nuo 2020 m. kovo 16 d. turi būti 
susidūrę su likvidumo proble-
momis, kurios nustatomos ver-
tinant skubaus padengimo (kriti-
nio likvidumo) rodiklio reikšmę, 
arba skolos rodiklio reikšmę, 
arba apyvartos pokyčius. Tačiau 
2019 m. gruodžio 31 d. šie ūkio 
subjektai turėjo nebūti laikomi 
sunkumų patiriančia įmone ar 
ūkiu. 

Individualios garantijos tei-
kiamos už paskolas ar lizingo 
paslaugas, skirtas investicijoms 
finansuoti, apyvartinėms lėšoms 
papildyti (t. y., įvykdyti sudary-
tas sutartis, atsiskaityti su tie-

kėjais ir subrangovais, supirkti 
žemės ūkio produkciją, kitoms 
būtinoms išlaidoms ūkinei vei-
klai palaikyti) ar darbo užmo-
kesčiui ir su juo susijusiems mo-
kesčiams sumokėti.

Taikomas palūkanų 
kompensavimas

Dėl situacijos, susiklosčiu-
sios dėl pandemijos, ŽŪPGF 
nukentėjusiems nuo COVID-19 
taiko palūkanų kompensavimą 
palankesnėmis sąlygomis toms 
finansavimo sutartims, kurios 
sudarytos nuo liepos pradžios 
iki metų pabaigos. Priemone gali 
pasinaudoti kaimo vietovėse vei-
kiantys ūkio subjektai, užsiiman-
tys žemės ūkio produktų gamyba, 
kooperatyvai, kooperatinės ben-
drovės,  užsiimančios žemės ūkio 
produktų perdirbimu ir (ar) pre-
kyba, bei akvakultūros subjektai, 
užsiimantys akvakultūros pro-
duktų gamyba ar perdirbimu. 

Palūkanos kompensuojamos, 
kai paskola arba lizingas sutei-
kiami investicijoms finansuoti, 
žemės ūkio technikai, kitai ga-
mybinei įrangai ir (ar) įrengi-
niams įsigyti su lizingo paslau-
ga, trumpalaikiam ir biologiniam 
turtui įsigyti, darbo užmokesčiui 
ir su juo susijusiems mokesčiams 
sumokėti ar kooperatyvams iš 
savo narių jų pagamintai žemės 
ūkio produkcijai supirkti. 

Palūkanos, sumokėtos nuo 
liepos 1 d. iki gruodžio 31 d., 
yra kompensuojamos 100 proc. 
(akvakultūros subjektams – nuo 
rugpjūčio 17 d.). Palūkanoms 
nuo 2021 m. sausio 1 d. bus tai-
koma 80 proc. kompensacija.

Bendras palūkanų kompen-
savimo laikotarpis – ne ilgesnis 
kaip 36 mėnesiai (skaičiuojant 
nuo paskolos ar lizingo sutarties 
pasirašymo dienos), o maksimali 
metinė palūkanų norma, nuo ku-
rios skaičiuojama kompensacija, 
– 8 proc.   

Pagalba – nukentėjusiems 
nuo šalnų 

Taip pat svarbi ŽŪPGF prie-
monė – lengvatinės paskolos 
nukentėjusiems nuo šalnų 
2019-aisiais. 

Pirmuoju įgyvendinimo eta-
pu (iki lapkričio 30 d.) lengva-
tinės paskolos bus teikiamos 
nuo šalnų nukentėjusiems ūki-
ninkams ir ūkiams, o vėliau 
– nukentėjusiems ir nuo kitų 
nepalankių klimato reiškinių.

Nukentėję nuo šalnų ūkio 
subjektai ne ilgesniam kaip 36 
mėn. laikotarpiui galės gauti 
iki 25 tūkst. eurų paskolą itin 
palankiomis sąlygomis. Pa-
skolos gavėjui pageidaujant, 
gali būti taikomas iki 1 metų 
paskolos grąžinimo atidėji-
mas.

Paskolos teikiamos įmo-
nėms, kurioms yra reikalingos 
lėšos investicijoms ir apyvar-
tinėms lėšoms finansuoti arba 
darbo užmokesčiui bei su juo 
susijusiems mokesčiams su-
mokėti ir kurios atitinka ma-
žoms ar vidutinėms įmonėms 
nustatytus kriterijus.

Dėl paskolos reikia kreip-
tis į tarpininkaujančią finansų 
įstaigą – vieną iš priemonės 
įgyvendinime dalyvaujančių 
LCKU kredito unijų – ir pa-
teikti reikalingus dokumentus: 
užpildytą paraišką ir jos prie-
dus bei pažymą iš savo savi-
valdybių, kurią gali išduoti 
žemės ūkio skyrius. 

Užsak. Nr. 891

„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.)

Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato į 
Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje Mindaugo 
Sargūno rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 914

Erkių populiacijos mažinimas.
Mindaugas Sargūnas, kandidatas į Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje

Ką manote apie vilkų medžioklę?
Aplinkos ministerija siūlo per būsimą vilkų medžioklės 2020-2021 m. sezoną, kuris prasidės spalio 15 

d., leisti sumedžioti 175 vilkus. Šį limitą patvirtinančio aplinkos ministro įsakymo projektas yra pateiktas 
derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei. Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki spalio 13 d.

Ką apie tai manote Jūs? Reikia gintis nuo vilkų, mažinant jų populiaciją, ar visgi palikti vilkams galimy-
bę laisvai plėsti savo valdas?

Būtina: „Kontroliuoti vilkų po-
puliaciją. Kol nelaimė žmonėms 
nenutiko. Tik ar medžiotojai tiek 
sumedžios?"

Z. J.: „Vokietijoje vilkų populia-
cija auga apie 35% per metus. Vilkų 
daroma žala per metus auga 30-40% 
nepaisant fakto, kad šalis investuoja 
milijonus eurų į apsaugas nuo vil-
kų. Tad išvada paprasta: jei norime 
suvaldyti vilkų daromą žalą, reikia 
valdyti vilkų populiaciją. Nematyti, 
kad investicijos į apsaugas nuo vilkų 

duotų teigiamą efektą.
Lietuvoje vilkus medžioja nuo 

spalio 15 iki kovo 31 pagal Aplinkos 
ministerijos patvirtintą limitą - jei 
limitas išnaudojamas anksčiau, me-
džioklė nutraukiama. Maksimalus 
vilkų medžioklės limitas apskai-
čiuojamas pagal paprastą formu-
lę: nustatytas vilkų šeimų skaičius 
padauginamas iš koeficiento 3,25. 
Šiemet, ištyrus 2019-2020 metais 
sumedžiotų vilkų DNR bei atsižvel-
gus į stambiųjų plėšrūnų registravi-

mo duomenis, biomon.lt sistemoje 
suskaičiuotos 54 vilkų šeimos. Pa-
dauginus šį skaičių, gauname 175 
- būtent taip apskaičiuojamas šis 
dydis ir jis niekaip nepriklauso nuo 
vilkų daromos žalos, ūkininkų ar 
medžiotojų nepasitenkinimo, kaip 
bandoma teigti. Vilkų medžioklė 
Lietuvoje stabilizuoja vilkų daromą 
žalą - ji nėra taip drastiškai auganti, 
kaip Vokietijoje, tad medžioklė pa-
siteisina.

Kita problema: dėl sezoninės ir 

negausios medžioklės vilkų elgesys 
kinta - jie įžūlėja, nebebijo žmogaus, 
ateina pjauti gyvulius rytais, kai jie 
išgenami iš tvartų, ar netgi dieną, 
ateina į gyvenvietes. Šiai problemai 
suvaldyti reiktų iš esmės keisti vil-
kų medžioklės sistemą: medžioti tik 
probleminius, ganyklas siaubiančius 
ir į gyvenvietes ateinančius vilkus. 
Tai padėtų ženkliai sumažinti vilkų 
daromą žalą, nenukentėtų miškuose 
medžiojantys vilkai, būtų atgrasomi 
suįžulėję vilkai nuo ganyklų ir gy-
venviečių. Bet šiuo atveju reiktų iš 

esmės keisti vilkų medžioklės prin-
cipus: naikinti spec. leidimus arba 
iki 1 paros pagreitinti jų išdavimą, 
įteisinti probleminių vilkų medžio-
klę palengvinančias priemones, leis-
ti ūkininkams, turintiems legalius 
ginklus, patiems ginti savo gyvulius 
ginklu vilko atakos metu ir dekrimi-
nalizuoti probleminio vilko sunai-
kinimą, jei tai padarė aviganis ar 
pats ūkininkas, parankinėmis prie-
monėmis gindamas savo gyvulius 
nuo vilko atakos. Tai padėtų tiksliai 
vykdyti visų sunaikintų ar sume-
džiotų vilkų apskaitą, mokslininkai 
turėtų galimybę visus šiuos vilkus 
laiku ištirti.“
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Bėgimas. Praėjusį šeštadienį bė-
gimo sporto entuziastai rinkosi į 
Šimonių girią – čia buvo surengtas 
tradicinis bėgimas „Algimanto apy-
gardos partizanų takais“. Dalyviai, 
tarp kurių buvo ir būrys anykštėnų, 
bėgdami aplink Priegodo ežerą pa-
gerbė už Lietuvos laisvę kovojusius 
partizanus.

Imtynės. Praėjusį savaitga-
lį Anykščių KKSC imtynininkai 
dalyvavo Panevėžyje surengtose 
Lietuvos jaunučių ir jaunimo žaidy-
nėse. Trenerio Renato Puikio auklė-
tiniai  iškovojo septynis medalius. 
Jaunučių amžiaus grupėje nugalėto-
ju tapo Mantas Vilys, kuris taip pat 
buvo pripažintas geriausiu Anykš-
čių rajono atstovu bei apdovanotas 

rėmėjų prizu. Tik finalinėse kovose 
suklupę Mangirdas Braždžiūnas bei 
Augustas Vaitiekūnas pasidalijo si-
dabro medaliais. Jaunimo amžiaus 
grupėje ant antrojo apdovanojimų 
pakylos laiptelio lipo Povilas Pilin-
ka, Kipras Puikis, Kipras Gvozdas, 
trečią vietą laimėjo Kasparas Juo-
delis.

Smiginis. Palangoje vykusiose 
finalinėse Lietuvos seniūnijų žaidy-
nių varžybose aukštą ketvirtą vietą 
tarp 25 komandų iškovojo Skie-
monių seniūnijos smiginio ekipa, 
kurios sudėtyje buvo seniūno pava-
duotoja Birutė Kirkienė, seniūnijos 
darbuotoja Inga Šidlauskaitė ir Žy-
drūnas Požėla.

Šaškės. Anykščių seniūnijos ko-
manda vėl tapo Lietuvos seniūnijų 

žaidynių nugalėtoja. Kovoje dėl 
pirmosios vietos anykštėnai „sau-
su“ rezultatu 6-0 įveikė Klaipėdos 
sporto meistrų komandą.

Anykščių seniūnijos komandoje 
žaidė tarptautinis meistras Valde-
maras Veršulis ir kandidatai į sporto 
meistrus Domas Sebeika bei Veneta 
Veršulytė.

Futbolas. Rugsėjo 30 dieną 
Troškūnų Kazio Inčiūros gimna-
zijos aikštyne vyko futbolo varžy-
bos, kuriose dalyvavo vienuolika 
komandų iš Kupiškio, Anykščių ir 
Troškūnų. Merginų grupėje trečiąją 
vietą užėmė troškūnietės „Žalios“, 
antrąją – „Rožinės“, o pirmąją vietą 
iškovojo Jono Biliūno gimnazijos 
sportininkės. Berniukų (2006 metai 
ir jaunesni) grupėje treti liko „Oran-
žiniai“, antroji vieta atiteko anykš-

sprintas tėnų „Šilelio“ komandai, o pirmąją 
vietą laimėjo Troškūnų K. Inčiūros 
gimnazijos septintokai. Vyriausiųjų 
grupėje trečią vietą užėmė Kupiškio 

komanda, antri liko Jono Biliūno 
gimnazijos futbolininkai, o pirmą-
ją vietą po atkaklios kovos laimėjo 
Kazio Inčiūros gimnazijos rinktinė.

Geriausia metų mokytoja dirba 
progimnazijoje Robertas ALEKSiEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Spalio 5 dieną, pirmadienį, minint Tarptautinę mokytojų dieną, Anykščių kultūros centre pa-
skelbtas Geriausias metų mokytojas. Šiemet šis titulas ir Anykščių rajono savivaldybės įsteigta 2 
tūkst. 428 Eur piniginė premija atiteko Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos informacinių 
technologijų ir matematikos mokytojai Violetai Raugalienei.

Taip pat apdovanotos dar dvi 
mokytojos, kurių kandidatūros 
buvo pateiktos Geriausio mokyto-
jo konkursui. Tai  - Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos istorijos moky-
toja Jūratė Musteikienė ir Anykščių 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos pradinių klasių mokyto-
ja Daiva Guobužienė.

Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja Jurgita 
Banienė pedagogams dėkojo, kad 
jie pasirinko šią profesiją.

„Nuo to, ką jūs darote kasdien, 
priklauso, kaip mes gyvename kie-
kvieną dieną, priklauso pokyčiai 
švietime ir visoje valstybėje“, - 
kalbėjo J.Banienė.

Anykščių rajono mero pavaduo-

tojas Dainius Žiogelis renginyje 
kalbėjo, kad geriausios ne tik trys 
apdovanotos mokytojos, „geri 
visi“ rajono pedagogai.

„Mano mažajai penkeri, tikiuo-
si, kad ji taps mokytoja“, - vylėsi 
D.Žiogelis.

Vicemeras sakė tikintis, kad vie-
ną dieną mokytojai taip pat bus 
tokie mylimi kaip Suomijoje, Pietų 
Korėjoje ir Japonijoje.

„Bet gal greitai taip nebus...“ - 
pastebėjo jis.

D.Žiogelis  kalbėjo, kad „išrinkti 
Geriausią mokytoją yra nelengva 
užduotis“.

„Kai atkeliauja didžiulės bylos 
su mokytojų pasiekimais, o bent 
jau aš pažįstu daugiau nei pusę 

pretendentų, tai atrinkti nėra taip 
lengva. Tada „įsijungia“ toks prin-
cipas, kaip demokratija. Visi sako 
savo nuomonę ir balsuoja“, - apie 
tai, kaip renkami geriausi mokyto-
jai, atskleidė D.Žiogelis.

Pedagogų bendruomenę sveiki-
no ir Trispalves dovanojo Seimo 
narys, „valstietis“ Antanas Baura. 
Jis juokavo, kad jam, skirtingai 
nei kandidatams į Seimą, pedago-
gams galima ne tik sakyti gražius 
žodžius, bet ir dovanoti dovanas, 
nes, anot jo, „aš rinkimuose neda-
lyvauju“.

„Viliuosi, kad nebus tokio ka-
rantino, koks buvo pavasarį. Su-
sitinku su žmonėmis ir sulaukiu 
klausimo: „Tai kada uždarysit?“. 

„.Nebus uždarytos mokyklos, kiti 
kolektyvai - tokių kalbų ir minčių 
nėra“, - nuo scenos mokytojams 
žadėjo A.Baura.

Mokytojus taip pat sveikino Sei-
mo narys, konservatorius Sergejus 
Jovaiša. Jis kritikavo dabartinę „vals-
tiečių“ vykdomą  švietimo politiką 
dėl mokytojų etatinio apmokėjimo.

Renginį vedė Anykščių kultūros 

centro Troškūnų skyriaus renginių 
organizatorė Jolanta Pupkienė. 
Kartu su teatro studija „Mes“ ji 
žaismingai ir originaliai pristatė 
pretendentų tapti Geriausiais mo-
kytojais pasiekimus. 

Mokytojams Anykščių rajono 
savivaldybė dovanojo vyrų vokali-
nio ansamblio „Quorum“ koncertą 
bei surengė vaišes.

Geriausia metų mokytoja šiemet tapo Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos informacinių tech-
nologijų ir matematikos mokytoja Violeta Raugalienė (antra iš kairės). Šalia jos (kairėje) Anykščių 
Antano Baranausko pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Daiva Guobužienė, Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijos istorijos mokytoja Jūrate Musteikienė.

Šių metų Geriausią metų mokytoją sveikino Anykščių rajono 
mero pavaduotojas Dainius Žiogelis ir savivaldybės Švietimo 
skyriaus vedėja Jurgita Banienė.

Seimo narys Antanas Baura mokytojams dovanojo Trispalves.
Autoriaus nuotr.



Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų 
šeimų sąjunga programinės nuostatos

Už krikščioniškąsias vertybes! Už tradicinės šeimos vertybes!
Už socialinį teisingumą! Už sąžiningą politiką!

LLRA-KŠS veiklos pagrindas - krikščioniškosios vertybės, kadangi visi žmonės yra Dievo vaikai ir prieš 
jį visi mes esame lygūs, nepaisant tautybės, politinių įsitikinimų, socialinio statuso. Esame lyg viena didelė 
šeima. Palaikome tradicinės šeimos, kaip pagrindinės visuomenės ląstelės, vertybes. Politinę ir visuomeninę 
veiklą vertiname visų pirma kaip sąžiningą ir atsakingą tarnavimą kitam žmogui ir valstybei.

Mūsų tikslas - įgyvendinti ir ginti pagrindinius mūsų kultūros ir civilizacijos idealus: šeimą, gyvybę, tiesą, 
teisingumą, orumą, garbę.

Teisingas finansų ir mokesčių naštos paskirstymas tenkinant visuomenės poreikius reikalauja didesnių 
įplaukų į biudžetą. 

Sieksime:
• Mokesčių solidarumo principo – turtingesnis moka daugiau (1 euro mokestis gaunantiems MMA);
• Bankų, prekybos tinklų apmokestinimo;
• Didesnio lėšų skyrimo savivaldybėms, švietimui, kultūrai, vaikų globai;
• Mokinio krepšelio ir ligonių kasų kvotų modelių keitimo;
• Seimo narių skaičiaus mažinimo nuo 141 iki 101;
• Gerų santykių su visais kaimynais: ir Latvija, ir Lenkija, ir Rusija, ir Baltarusija.

Užtikrinsime šeimų, kiekvieno žmogaus gerovę:
• 120 eurų kas mėnesį kiekvienam vaikui, 200 eurų socialiai remiamoms šeimoms;
• Daugiau šeimos kortelės lengvatų ir paslaugų;
• Sumažinimas iki 5 procentų pridėtinės vertės mokesčio maisto prekėms;
• 50 procentų didesnės pensijos. Taip pat 13-osios pensijos mokėjimas kiekvienais metais;
• Nemokami vaistai 70 metų sulaukusiems ir vyresniems žmonėms;
• Atlyginimų ir socialinių garantijų didinimas;
• Minimalaus atlyginimo didinimas iki 1000 eurų;
Ginsime viešąjį interesą, esame dirbančių, pensininkų, vaikus auginančių, pagalbos ir paramos reikalau-

jančių žmonių pusėje.

Mieli Lietuvos žmonės,
šių metų spalio 11 dieną rinksime naują Lietuvos 

Seimą. Spręsime tolesnės mūsų Tėvynės politinės 
krypties, jos ateities klausimus. Žinodama Lietuvos 
politines aktualijas ir nuoširdžiai nerimaudama dėl 
socialinio teisingumo stokos, dėl didelio pajamų ato-
trūkio tarp turtingų ir vargšų, dėl grėsmių tradicinei 
šeimai, dėl sveikatos apsaugos ir kitų problemų, mūsų 
partija paruošė plačią, socialiai orientuotą programą, 
grindžiamą visiems mums svarbiausiomis krikščioniš-
kosiomis ir šeimos vertybėmis.

Tikėjimas – pamatinė ir svarbiausia mūsų veiklos ir 
gyvenimo ašis. Esame tikintys, praktikuojantys kata-
likai. Kiekvieną sekmadienį susitinkame Šventosiose 
Mišiose, Kryžiaus kelio ir kitose pamaldose. Kartu da-
lyvavome didžiosiose iškilmėse – susitikimuose su Po-
piežiumi jo vizito metu, Žemaitijos krikšto 600 metų 
jubiliejaus, Trakų bazilikos titulo suteikimo ir kitose 
iškilmėse. Auklėjame vaikus vadovaudamiesi Kristaus 
mokymu, esame vienos visuotinės bažnyčios vaikai. Ir 
visai nesvarbu, kokia kalba šloviname Viešpatį. Svar-
biausia, kad drąsiai ir nuoširdžiai įgyvendiname tikė-
jimo tiesas.

Esu vienas iš Jūsų. Žinau, kaip sunku žmonėms iš-
gyventi be valstybės ir artimųjų paramos. Kartu su 
žmona Violeta 30 metų rūpinamės vyresniuoju sūnu-
mi su negalia. Mano tėvai, mokytojai, dirbo nedidelė-
je kaimo mokykloje. Nuo vaikystės pažinau nelengvą 
žmonių dalią toliau gyvenančių nuo didmiesčių, kur 
nėra išvystyta infrastruktūra, kur trūksta darbo ir kitų 
pragyvenimo šaltinių. Mano pusbrolis (tėvo krikštasū-
nis – Henrikas Bernatovičius) dar 1984 m. įšventintas 
kunigu 33 metus uoliai tarnavo Dievui ir žmonėms Pa-
nevėžio arkivyskupijoje.

Prašau Jūsų palaikymo Lietuvos lenkų rinkimų ak-
cijai–Krikščioniškų šeimų sąjungai sąrašo nr. 8, nes 
siekiame, kad pagrindiniu Lietuvos politikos prioritetu 
taptų kiekvieno žmogaus gerovė ir orumas. Jau dau-
gelį metų, nepaisydama sunkumų, sisteminės žinias-
klaidos šališkumo ir priešiškumo mano vadovaujama 
LLRA-KŠS tarnauja paprastam žmogui, įgyvendina 
sąžiningą politiką paremtą Bažnyčios mokymu. Ir tai 
nėra tušti žodžiai. Savo darbais įrodėme, kad politika 
gali būti skaidri ir paremta vertybėmis. Esame sąžinin-
giausia parlamentinė partija Lietuvoje. Turėjau garbės 
inicijuoti negimusių vaikų apsaugos įstatymą ir net 
laimėti pirmą balsavimą po pateikimo. Siūlome Lie-
tuvoje įvesti „vaiko pinigus“ visiems tėvams išmokant 
120 eurų per mėnesį ir nemokamus vaistus senjorams 
nuo 70 metų, taip pat mokėti 13-ąją pensiją 200 eurų  
dydžio.

Siūlome įvesti privalomas tikybos pamokas moky-
klose. Deja, tik pusė Lietuvos vaikų mokosi tikybos, 
kiti renkasi etiką ir negaus svarbių atsakymų į jiems 
rūpimus amžinuosius klausimus apie gyvenimo pras-
mę, tikėjimo ir mokslo santykį, žmogaus pašaukimą. 
Džiaugiuosi tuo, kad bent  Vilniaus krašto mokyklose 
100 proc. vaikų lanko tikybos pamokas. Turime kar-
tu siekti, kad visoje Lietuvoje tikybos mokymas taptų 
privalomas. Tai ypač svarbu šiuo dvasinio  nuosmukio 
laikotarpiu.

Kviečiu Jus – dalyvauti rinkimuose, demokratiniame 
politiniame procese ir kartu apginti Marijos žemę nuo 
šiuolaikinės  iškrypusios neoliberaliosios ideologijos 
grėsmių. Politiką suvokiame kaip tarnystę ir priemonę 
siekti socialinio teisingumo, rūpintis paprastu žmogu-
mi, ginti gyvybę nuo pradėjimo iki natūralios mirties, 
vienyti visus geros valios žmones. Kviečiu paremti 
mūsų socialiai teisingą, krikščioniškomis ir tradicinės 
šeimos vertybėmis grindžiamą programą.

Užtikrinu, kad sąžiningai ir atsakingai dirbsime Jums 
– Mieli Lietuvos žmonės!

Valdemar Tomaševski,
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos–Krikščioniškų 

šeimų sąjungos pirmininkas
Politinė reklama. Bus apmokėra iš LLRA-KŠS rinkiminės sąskaitos. 
Užsak. Nr. 913
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MOZAIKA

horoskopas

AVINAS. Savaitės pradžioje nesi-
imkite radikalių veiksmų remdama-
sis vien tik nuogirdomis - jūsų gauta 
informacija veikiausiai bus klaidin-
ga. Šią savaitę taip pat teks ieškoti 
kompromiso tarp laisvės troškimo 
ir karjeros reikalų. Jei mokėsite iš-
reikšti tikruosius svo jausmus, asme-
niniai santykiai savaitgalį tikriausiai 
susitvarkys.

JAUTIS. Vertindamas naują vers-
lo planą ar kokį kitą projektą, klau-
sykite savo intuicijos - šią savaitę 
ji jūsų neapvils. Savaitės viduryje 
pagaliau turėtų stabilizuotis jūsų 
finansinė padėtis. Išnaudokite kie-
kvieną galimybę plėsti savo verslą ar 
profesinės veiklos ribas - šią savaitę 
jų tikrai bus.

DVYNIAI. Jei nesėdėsite namuo-

se ir užsiimsite mėgstama veikla, 
savaitės pradžioje užmegsite naujų 
ir įdomių pažinčių. Antroje savaitės 
pusėje turėsite galių padėti žmo-
nėms, turintiems psichologinių pro-
blemų, bet savaitgalį verčiau praleis-
kite glaudžiame šeimos būrelyje.

VĖŽYS. Pirmadienį neignoruo-
kite seno bičiulio ar giminaičio pa-
tarimo. Pirmoje savaitės pusėje pasi-
stenkite su niekuo nesusipykti, ypač 
vyresniais už save. Į savaitės pabaigą 
jūsų pečius veikiausiai užgrius per 
didelis darbų krūvis, vėluosite ir ner-
vinsitės.

LIŪTAS. Nepraleiskite pažintinės 
kelionės ar kokio mokomojo semi-
naro pirmoje savaitės pusėje - įgytos 
žinios atneštų daug naudos. Nuo ke-
tvirtadienio būkite ypač budrus - kai 
kas gali pamėginti pavogti jūsų idė-
jas ar darbo vaisius. Jei savaitgalį ne-
užsidarysite tarp keturių sienų, jūsų 

tikriausiai laukia maloni pažintis su 
priešingos lyties asmeniu.

MERGELĖ. Netikėkite viskuo, 
ką išgirsite pirmadienį ar antradienį 
- kažkas bandys jus apgauti. Savaitės 
viduryje bus sunku susikalbėti su šei-
mos nariais. Pasistenkite įsiklausyti į 
jų argumentus ir suprasti jų požiūrį. 
Antroje savaitės pusėje žinių troš-
kimas gali jus nuvesti jums pačiam 
netikėtais keliais.

SVARSTYKLĖS. Savaitės pra-
džioje teks priimti svarbų sprendi-
mą, liečiantį asmeninius santykius. 
Savaitės viduryje būsite ypač imlus 
naujovėms. Labai tinkamas metas 
mokymuisi, studijoms. Penktadienį 
ar šeštadienį iki pietų susitvarkykite 
namus - tikriausiai turėsite netikėtų 
svečių.

SKORPIONAS. Pirmomis savai-
tės dienomis galite turėti problemų 

dėl žmogaus, gyvenančio su jumis. 
Pasistenkite būti su juo nuoširdus ir 
sąžiningas. Jei įmanoma, nepalikite 
šios savaitės darbų kitai savaitei, už-
baikite juos iki penktadienio.

ŠAULYS. Jei nesnausite, pirmo-
mis savaitės dienomis patrauksite 
svarbių žmonių dėmesį. Tai gali at-
siliepti ateities karjerai. Savaitės vi-
duryje sulauksite apdovanojimo už 
senus gerus darbus, kuriuos jau būsi-
te beveik pamiršęs. Antroje savaitės 
pusėje pasistenkite arčiau susipažinti 
su seniai jus dominančiu asmeniu - 
galimas jaudinantis ir romantiškas 
ryšys.

OŽIARAGIS. Savaitės pradžio-
je draugai gali būti ne visiškai atviri 
su jumis. Tikėkimės, kad jie neturi 
piktų kėslų. Nuo antradienio jus pa-
gaus varžymosi dvasia. Būsite pasi-
rengęs priimti bet kokį iššūkį. Pro-
tingai vis viena nesielgsite, tai bent 

pasistenkite būti atsargus. Daug ką 
jūsų gyvenime gali pakeisti pažintis 
su užsieniečiu ar apskritai svetima 
kultūra.

VANDENIS. Pirmoje savaitės 
pusėje pasistenkite nesikišti ne į 
savo reikalus, net jei jūsų to ir pra-
šytų. Savaitės viduryje kaip reikiant 
įkyrės draugai ar giminaičiai, besi-
stengiantys užtempti jus ant savo 
kurpalio. Būkite mandagus, bet ne-
perkalbamas. Nėra jokių priežasčių, 
kodėl turėtumėte išsukti iš savojo 
kelio.

ŽUVYS. Nepasigailėsite pirmo-
mis savaitės dienomis visas jėgas 
skyręs profesinei veiklai. Tiesa, 
diplomatiškumu ir lankstumu ne-
pasižymėsite, sunkiai suvoksite, iš 
kur vėjas pučia. Nelabai tai jums ir 
rūpės. Savaitgalį namuose tikriau-
siai liksite nesuprastas. Jei galite, 
praleiskite laiką kur nors kitur.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato į 
Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje Mindaugo 
Sargūno rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 914

Gamtos apsaugos pareigūnų pajėgų didinimas.
Mindaugas Sargūnas, kandidatas į Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje

Be kovos mūšio nelaimėsi
Spalio 11 dieną, sekmadienį, vyks Lietuvos Respublikos Seimo 

rinkimai. „Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ar jie rinkimų politinės 
kampanijos metu turėjo progų gyvai pamatyti kandidatus į Sei-
mą. Domėjosi, ar skaitytojai analizavo jų rinkiminės programas, 
paprašė įvertinti rinkimų agitacijos laikotarpį.

Atsibodo 
politikų pažadai

Rožytė  LAPENIENĖ, Anykš-
čių kultūros centro Svėdasų sky-
riaus vadovė:

- Politika darosi nebeįdomi. At-
sibodo visi tie politikų pažadai, tas 
pats per tą patį. 

Rinkimų kampanijos metu ren-
giniuose teko matyti Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų kandidatą Tomą 
Tomiliną. Prieš rinkimus visi rodo 
dėmesį ir nori, kad už juos balsuo-
tume. Manau, kad Seimo narys 
turėtų dažniau atvažiuoti ir pasido-

mėti žmonių problemomis, ne tik 
prieš rinkimus.

Politinės agitacijos leidinių ne-
skaitau, turiu ką veikti ir be to. Man 
tos partijų programos neįdomios.

Rinkimų 
kampanija 
nuobodi

Alvydas JANICKAS, anykštė-
nas:

- Jeigu lyginti su praėjusiomis 
rinkimų kampanijomis, tai ši rin-
kimų kampanija pasirodė pati 

neaktyviausia. Labai mažai buvo 
kandidatų bendravimo su rinkėjais. 
Suprantu, kad tai susiję su COVID-
19. Pamenu, dar pernai, jei į butą 
neužeina bent du kanidatai, tai čia 
ne rinkimai. Tik į pašto dėžutę pa-
skutinėmis dienomis kišama daug 
įvairios „makulatūros“. Aš ją pa-
vartau, bet kažko tokio, kas suža-
vėtų ir imponuotų, nerandu.

Yra tekę matyti Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatą 
sekmadienį  šalia Anykščių turgaus 
vartų. Taip pat liberalas Mindaugas 
Sargūnas daugiau rodo aktyvumą 
- teko pabendrauti, sulaukiau jo 
kvietimo dalyvauti rinkimuose.

Rinkimų kampanija šiemet labai 
neaktyvi ir nuobodi.

Laukia 
gyvenimas rojuje

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas:

- O taip, domiuosi kandidatais į 
Seimą, keista, bet jie manimi tai-
pogi. Su Tomu pasikalbam, Serge-
jui ranką pakeliu, o Ingridą netgi 
apkabinau - tiesa, plakate. Du kan-
didatai panoro su manim susitikti, 
dėl to labai džiaugiuosi, kadangi 
turėjau gerą progą išdėstyti savo 
požiūrį į kai kuriuos valstybinės 
reikšmės bei anykštėnų gyvenimo 
klausimus. Rinkimų kampanija ne-
gali manęs tenkinti, nes ji ganėtinai 
pasyvi, kai kurie kandidatai abe-
jingi ir pavargę. Trūksta ekspresi-
jos, agresijos ar mūšio elementų. 
Aštuoni žmonės, o vieta viena 
-  kodėl nepakovoti, nepasimušti? 
Pažiūrėkim į JAV prezidento rinki-
mų kai kuriuos epizodus. Televizi-
jos debatuose pykčio persmelktais 
veidais J. Bidenas ir D. Trumpas 
vienas kitą išvadino melagiais, ra-
sistais, klounais, Putino šuniukais, 
vienas kitam šaukė užsičiaupti... 
Va čia tai rinkimai! Ar blogas  pa-
vyzdys mūsų kandidatams, norin-
tiems patekti prie valdžios vairo ar 
lovio?  Be kovos mūšio nelaimėsi. 
Neatsispyriau pagundai žvilgtelėti 
ir į rinkimų programas, pažadus ir 
nuostatas juose. Gražu, šaunu, im-
pozantiška – mūsų laukia gyveni-
mas rojuje. 

Agitacijos labai 
mažai

Kotryna MEIDĖ, ūkininkė:

- Šiais metais, manau, kad ne-
teko „gyvai“ pamatyti kanidato 
į Seimą, o jei ir sutikau, tuomet 
nežinojau, kad jis bus kandidatas 
į Seimą. Svetainėje manobalsas.lt 
yra sukurtas įrankis, kuris padeda 
sužinoti, kuris politikas arčiausiai 
tavo pažiūrų, tad šioje svetainėje 
stengiuosi prieš balsavimą apsižiū-
rėti.

Labai mažai mačiau šiemet rin-
kimų agitacijos, o tai, ką teko ma-
tyti socialiniuose tinkluose, nelabai 
sužavėjo.

Rinkimuose dalyvausiu, tačiau, 
už ką balsuosiu, dar neapsispren-
džiau. Per kiekvienus rinkimus 
balsuoju už skirtingus žmones.

-ANYKŠTA

Nobelio medicinos premija 
paskirta virusologams 
H. Alteriui, Ch. Rice'ui ir 
M. Houghtonui 

Šių metų Nobelio premija už pa-
siekimus medicinos srityje atiteko 
amerikiečiams Harvey J. Alteriui ir 
Charlesui M. Rice'ui, taip pat britui 
Michaelui Houghtonui.

Visi jie bendrai pagerbti „už hepa-
tito C viruso atradimą“, pirmadienį 
paskelbė Nobelio komitetas Stok-
holme veikiančiame Karolinskos 
institute.

Jie apdovanoti už „lemiamą in-

dėlį į kovą su per kraują plintančiu 
hepatitu, didele pasauline sveikatos 
problema, sukeliančia kepenų cirozę 
ir kepenų vėžį žmonėms visame pa-
saulyje“, nurodė komitetas.

Pasaulio sveikatos organizaci-
jos (PSO) duomenimis, hepatito C 
virusu yra užsikrėtę daugiau kaip 
70 mln. žmonių, o kasmet nuo šios 
chroniškos ligos miršta 400 tūkst. 
žmonių.

Prestižinę premiją sudaro aukso 
medalis ir 10 mln. Švedijos kronų 
(959 tūkst. eurų).

Nobelio medicinos premija šiemet 
įgijo ypatingą reikšmę dėl koronavi-

ruso pandemijos, kuri akcentavo me-
dicinos tyrimų svarbą visuomenėms 
ir ekonomikoms visame pasaulyje.

Iki spalio 12 dienos dar bus pa-
skirtos Nobelio fizikos, chemijos, 
literatūros, taikos ir ekonomikos 
premijos.

Saudo Arabijai švelninant 
apribojimus, į Meką grįžta 
piligrimai

Nedidelė grupelė baltai vilkin-
čių tikinčiųjų sekmadienį susirinko 
švenčiausioje islamo vietoje Meko-
je, Saudo Arabijai atšaukus dėl koro-
naviruso kelis mėnesius galiojusius 
apribojimus.

Kovo pradžioje, kai koronaviruso 
protrūkis virto pasauline pandemi-
ja ir šalys suskubo įvesti karantino 

priemones bei komendanto valan-
das, siekdamos sustabdyti infekcijos 
plitimą, Saudo Arabija žengė retą 
žingsnį sustabdydama mažesnes pi-
ligrimines keliones umras, į kurias 
paprastai visus metus leidžiasi mili-
jonai tikinčiųjų iš viso pasaulio.

Visgi įvairioms šalims pradėjus 
švelninti ribojančiąsias priemones, 
Saudo Arabijos vyriausybė sekma-
dienį suteikė leidimą apsilankyti 
Mekos Didžiojoje mečetėje ne dau-
giau kaip 6 000 piligrimų per dieną. 

Pirmojo suvaržymų švelninimo 
etapo metu į mečetę bus leidžiama 
patekti tik Saudo Arabijos pilie-
čiams ir gyventojams, o piligriminė 
kelionė privalės būti baigta per tris 
valandas.

Valstybinė televizija sekmadie-
nį parodė reportažą, kuriame buvo 

matyti mažiau nei 50 aplink Kaabą 
einančių tikinčiųjų, kurie išlaikė ke-
lių metrų atstumą vienas nuo kito. 
Paprastai mečetėje dieną ir naktį 
renkasi gausios minios maldininkų 
iš viso pasaulio.

Antrasis ribojančiųjų priemonių 
švelninimo etapas prasidės spalio 
18 dieną. Jo metu bus leista meče-
tėje apsilankyti iki 15 000 maldi-
ninkų.

Musulmonų keliautojams, at-
vykstantiems iš kitų šalių, gali būti 
leista atlikti umras jau nuo lapkričio 
1 dienos, pranešė Vidaus reikalų 
ministerija.

Saudo Arabija liepą surengė itin 
mažą, simbolinę hadžo piligriminę 
kelionę, nerimaudama dėl galimo 
itin didelio koronaviruso išplitimo. 

-BNS



  

SKELBIMAI 2020 m. spalio 6 d.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

perka

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46, 
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Daiva Goštautaitė - Oškeliūnienė, tel. 5-82-46
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vyr. redaktorė

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradie-

nio „Anykštoje“ kainuos 
tik 5 eurus, šeštadienio 

– 6 eurus.
 

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

Tel. (8-686) 33036.
El. p.: reklama@anyksta.lt

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 2200 egz.     Užs. Nr. 621

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Kultūrų sankryža“ remia 3000 eurų.

įvairūs

parduoda

siūlo darbą

Teleloto. Žaidimas nr. 1278 Žaidimo data: 2020-10-04 
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Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus 
visą lentelę 5083.00€ 3 Užbraukus įstrižaines 34.50€ 219 
Užbraukus eilutę 1.50€ 10273 Užbraukus keturis kampus 
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0067104 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0067114 Laiminga 
vieta prizas 161 Eur 0067122 Laiminga vieta prizas 161 
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vieta prizas 161 Eur 0067166 Laiminga vieta prizas 161 
Eur 0067173 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0067178 
Laiminga vieta prizas 161 Eur 0067183 Laiminga vieta 
prizas 161 Eur 0067189 Laiminga vieta prizas 161 Eur 
0067196 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0067203 Laiminga 
vieta prizas 161 Eur 0087033 Laiminga vieta prizas 161 
Eur 0087036 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0091290 
Laiminga vieta prizas 161 Eur 0092022 Laiminga vieta 
prizas 161 Eur 0092561 Laiminga vieta prizas 161 Eur 
0098197 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0104753 Laiminga 
vieta prizas 161 Eur 0105351 Laiminga vieta prizas 161 
Eur 0105709 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0107101 
Laiminga vieta prizas 161 Eur 0107849 Laiminga vieta 
prizas 161 Eur 013*923 Pakvietimas į TV studiją 034*218 
Pakvietimas į TV studiją 023*370 Pakvietimas į TV studiją 
012*199 Pakvietimas į TV studiją 

Visoje Lietuvoje - mišką su 
žeme ar išsikirtimui. 

Gali būti su bendrasavinin-
kais, malkinis. 

2000-10000 Eur/ha.
Padeda sutvarkyti dokumen-

tus. Atsiskaito iškart.
Tel. (8-600) 29417.

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.
PERKAME

arba nuomojamės žemės 
ūkio paskirt ies  žemę 

Kurklių, Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Reikalingi pagalbiniai darbinin-
kai. 

Tel. (8-652) 60479.

Reikalingi plataus profilio staty-
bininkai. 

Tel. (8-652) 60479.

Priims į darbą  statybininkus. 
Darbai Lietuvoje komandiruotė-
se.

Tel.: (8-686) 48305, 
(8-687) 16115.

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;
95 k. mokymus pagal motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinę 

profesinio mokymo programą.
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.
Renkama nauja grupė 2020 m. spalio 8 d. 16 val. Liudiškių g. 29, Anykščiai
Papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidusiems 

KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose).
Informacija ir registracija tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156; www.jonroka.lt.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamy-
ba, montavimas. Pristatomi kami-
nai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Priima statybines atliekas 
„Gruzą”. Anykščiai, Karalienės 
Mortos g. 7 (Šeimyniškėliai). 
Reikalingas kiekis apie 150 kubų.

Tel. (8-687) 18377.

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, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai miškus: brandžius, mal-
kinius, jaunuolynus ir žemę apau-
gusią mišku. 

Tel. (8-641) 55554.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas!

Tel. (8-600) 63820.

Namą mieste arba sodybą vaiz-
dingoje vietoje. Žinantiems atsily-
gins.

Tel. (8-684) 44444.

ViŠTOS ViŠTaiTĖS.
SPaliO 8 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pra-
dėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 4 Eur). Turėsime gaidžiu-
kų. Prekiausime kiaušiniais 10 
vnt.-1 Eur. Spec. lesalai. Jei vė-
luosime, prašome palaukti. 
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.

Nekilnojamasis turtas

2 kambarių bendrabučio tipo 
butą Vairuotojų g. Yra nuosava 
virtuvė, vonia, tualetas, plastikiniai 
langai, šarvuotos durys, su dali-
niais baldais.

Tel. (8-646) 02375.

Kuras 

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-630) 57490.

Įvairias malkas kaladėmis, skal-
dytas, 3 m ilgio. Turi sausesnių.

Tel. (8-600) 63820.

Įvairias malkas! Rąsteliais po 3 
m ilgio. Skaldytas įvairaus stam-
bumo, ilgio, pagal kliento porei-
kius. Greitas pristatymas.

Tel. (8-656) 01913.

Gyvuliai

Karvę.
Tel. (8-606) 40456.

automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, traktorius, sunkveži-
mius. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Utilizuoja automobilius. Superka 
važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo sunaiki-
nimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

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. 

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

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

kita

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

Tel. (8-638) 71971.

kita

Maistines VINETA bei CATANIA 
bulves, 30 kg - 7 Eur. Atveža į na-
mus. 

Tel. (8-678) 16085.

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, pašarinius mil-
tus, sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Deguonies, angliarūgšties, 
mikso, argono balionus. Naujo 
tipo, europiniai (50 l, 300 barų). 
Atveža. 

Tel. (8-675) 37964.

rado
Akinius.
Tel. (8-606) 14702.

nuoma

Išsinuomotų butą ar namą 
Anykščiuose ar Anykščių rajone.

Tel. (8-620) 55394.

Mūsų laikraštyje 
galite pasveikinti 
savo artimuosius 
vestuvių,  jubiliejų 

ar kitomis 
progomis.

Sveikinimo kaina – 
20 eurų.

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

Tel. (8-686) 33036.
El. p.: reklama@anyksta.lt
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anekdotas

oras

+13

+17

mėnulis
Spalio 6 - 8 d. - pilnatis.

Morkus, Renatas, Butrimas, 
Eivina, Justina.

Brunonas, Budvydas, Vytenė.
šiandien

spalio 7 d.

vardadieniai

spalio 8 d.
Benedikta, Marcelis, Sergijus, 
Daugas, Gaivilė, Brigita, 
Demetras, Aina.

Nr. 40 
sąraše

Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato į Seimą 
Sergejaus Jovaišos rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 771

Du studentai prieš egzaminą:
- Ką čia skaitai?
- Kvantinės fizikos pradmenis.
- O kodėl knyga aukštyn kojom?
- Ai, koks skirtumas...

***
Girtas vyras svirduliuoja, pasirams-

tydamas į tvoras ir sienas. Patvory 
mato purve kitą besivoliojantį girtuo-
klį ir klausia:

- Tu mane gerbi?
Gulintis:
- Ne tik gerbiu. Aš didžiuojuosi ta-

vimi!

***
Eina vyrukas per Atgimimo aikštę 

ir nešasi po pažastimi kalakutą. Priei-
na policininkas:

- Čia miesto centras, o ne kokia 
ferma, kad kažkokį kalakutą nešio-
tumėt.

- O kas čia tokio, va, kiek balandžių 
aplink skraido?

- Balandžiai - visai kas kita, jie - tai-
kos paukščiai.

- Kad aš kur padvėsčiau, jeigu 
mano kalakutas nori karo!

***
Policininkas sustabdo jauną moterį, 

ką tik pažeidusią eismo taisykles:
- Žinote, kodėl jus dabar sustab-

džiau?
Ši, nekaltai pažvelgusi į jį:
- Leiskite pagalvoti... Turbūt jūs 

nevedęs?..

***
Kavinėje mergina sako savo drau-

gei:
- Žiūrėk, kaip švelniai tame kampe 

Jolanta burkuoja su savo trečiuoju 
vyru.

- Ot, bus triukšmo, kai sužinos ke-
tvirtasis.

***
Dviejų prancūzų pokalbis:
- Gera žmona ta, kuri turi vyrą ir 

meilužį.
- O aš galvojau, kad tokia žmona - 

bloga.
- Ne, bloga ta, kuri turi tik meilužį.
- O aš galvojau, kad tai puolusi mo-

teris.
- Ne, puolusi ta, kuri neturi nieko.
- O aš galvojau, kad tai vieniša mo-

teris.
- Ne, ne, vieniša ta, kuri turi tik 

vyrą...

Su šypsenomis susirinko 
į Rudens šventę... Vytautas BAGDONAS

Spalio 3-iąją, šeštadienį, Anykščių kultūros centro Vaitkūnų 
skyrius kartu su partneriais - Vaižganto krašto bendruomene ir 
Vaižgantiečių klubu „Pragiedrulys“ - organizavo nuotaikingą po-
pietę „Per rudenį su šypsena einu...“ 

Nors diena pasitaikė ir vėsoka, vėjuota, tačiau tai nesutrukdė 
susirinkti į Vaitkūnų kultūros namus gausiam būriui renginio da-
lyvių, kuriuos puošė ir gera nuotaika, ir šypsenos. 

 Besirenkančių į kultūros namus 
laukė net trys parodos. Muziejinin-
kas, Lietuvos žurnalistų sąjungos 
narys Vytautas Bagdonas vesti-
biulyje organizavo gamtos vaizdų  
fotoparodą „Sustok, akimirka ža-
vinga!”, salėje veikė vaikų piešinių 
paroda rudens tematika, didelio 
susidomėjimo susilaukė ir ekspo-
nuojamos laukų, daržų bei sodų 
gėrybės, kurios buvo  ir įspūdingo 
dydžio, ir keistų formų, ir reto gro-
žio, ant stalo puikavosi darbščių 
moterų, sumanių šeimininkių iš-
keptas naminės duonos kepalas, ką 
tik suslėgtas didžiulis sūris, netgi 
duonos tortas ir moliūgų pyragas.

Skambia daina apie rudenį, pri-
tardamas gitara, šventę pradėjo 
dainų kūrėjas ir atlikėjas Algi-
mantas Baronas. Poezijos posmu  
prabilusi renginio organizatorė, 
Anykščių kultūros centro Vaitkūnų 
skyriaus padalinio vadovė Aldona 
Bagdonienė kvietė visus grožėtis 
rudeniškomis spalvomis, daugiau 

šypsotis, neprarasti geros nuotai-
kos netgi ir prasidėjus darganoms, 
artėjant žiemos metui. 

Sveikinimo žodį susirinkusiems 
taręs Svėdasų seniūnijos seniūnas 
Saulius Rasalas  įteikė Anykščių 
rajono mero Sigučio Obelevičiaus 
pasirašytas Padėkas gražiausiai 
tvarkomų sodybų šeimininkams. 
O tokio pripažinimo ir įvertinimo 
sulaukė keletas Kunigiškių I kaime 
gyvenančių ir pavyzdingai savo 
sodybų aplinką tvarkančių šeimų.

 Ta proga šventės organizatoriai 
kaip  padėkos simbolį seniūnui 
įteikė pilną krepšį rudeniškų gėry-
bių. Nepamiršta padėkoti už rūpes-
tį, dėmesingumą, buvimą kartu ir 
džiaugsmo valandėlę,  ir rūpesčio 
akimirkomis Vaitkūnų bei Kuni-
giškių seniūnaitijų seniūnaičiams 
Zitai Berkevičienei ir Pranui Mai-
šeliui. Kai buvo išsakyti padėkos 
žodžiai, išdalyti prizai-siurprizai, 
kai nuskambėjo dar keletas Algi-
manto Barono atliekamų dainų, 

šventės vedėja Aldona Bagdonienė 
pakvietė visus pasižiūrėti Vaitkūnų 
skyriaus dramos mėgėjų kolektyvo 
pastatytą komediją pagal Augus-
tino  Griciaus kūrybą „Meilė be 
atsako“. 

Beveik valandą trukęs nuotaikin-
gas spektaklis nė kiek neprailgo, o 
scenoje kone prieš penkias dešim-
tis metų tuometiniame „Auksinės 
varpos“ kolūkyje vykusio gyveni-
mo epizodus labai taikliai atkūrė 
ir daug juoko žiūrovams sukėlė 
sodžiaus artistai Pranas Maišelis, 

Šventės dalyvių dėmesį patraukė unikali rudens gėrybių paroda.

Į  vaidmenis įsikūniję ( iš kairės į dešinę) Vidas Balaišis, Angelė 
Bielaūsienė ir Pranas Maišelis. 

Svėdasų seniūnas Saulius Rasalas (kairėje) ką tik pasveikino 
pavyzdingai tvarkomos sodybos šeimininkus, kunigiškiečius 
Liną ir Vidmantą Mirinavičius.

Vidas Balaišis, Jūratė Dagytė, An-
gelė Bielaūsienė ir Zita Šukienė, 
kuriuos subūrė kultūrininkė Aldo-
na Bagdonienė. 

Po linksmai visus nuteikusio 
spektaklio, susiburta pabendrau-
ti, paragauti čia pat, prie kultūros 
namų, išvirto gardaus troškinio iš 
šviežių daržovių ir avienos, bei 
kvapnios žolelių arbatos. Beje, šiai 
rudens šventei avinėlį „paaukojo“ 
Kunigiškių seniūnaitis, Vaižganto 
krašto bendruomenės pirmininkas 
Pranas Maišelis.     

Koncertuoja dainų kūrėjas ir atlikėjas Algimantas Baronas.
Autoriaus nuotr.


