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Vėl galime turėti du Seimo narius 
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Deltuvos šiaurinėje apygardoje į antrąjį turą pateko Lieuvos valstiečių ir žaliųjų sąjun-

gos atstovas Tomas Tomilinas, surinkęs 23,46 proc. balsų, ir konservatorius Sergejus Jovaiša 
(22,21 proc.). T.Tomilinas jau garantuotas 2020-2024 metų kadencijos Seimo narys - po reitin-
gavimo partijos sąraše jis liko penktas, kaip ir buvo prieš rinkimus, o „valstiečiai“ pirmajame 
ture iškovojo 16 mandatų.

Šansų į Seimą per partijos sąrašą patekti turi ir S.Jovaiša. Jis po reitingavimo iš 40-osios pozicijos pakilo 37-ąją. Rinkėjų aktyvu-
mas šį kartą mūsų apygardoje buvo 49,98 proc., beveik toks pat, koks ir 2016-ujų rinkimuose, kai balsavo 50,4 proc. rinkėjų. 

Rinkimų nugalėtojai „valstietis“ Tomas Tomilinas ir konservatorius Sergejus Jovaiša rezultatų laukė kartu su savo 
komandomis. 

Tame pačiame kelyje - trys kraupios avarijos Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
Šeštadienį ir sekmadienį 

tame pačiame kelyje ( Ra-
diškis-Anykščiai-Rokiškis )  
Anykščių rajone įvyko trys 
avarijos, kuriose sužeisti 4 
žmonės, visiškai sudaužyti 
arba bent apgadinti net devyni 
automobiliai. Nuo šeštadienio 
vakaro iki sekmadienio vaka-
ro kelias turbūt tiek pat laiko 
buvo nevažiuojamas kaip ir 
važiuojamas. Po kiekvienos 
avarijos eismas stabdytas ke-
lioms valandoms.  

Stotis. Anykščių rajono sa-
vivaldybės vadovai šią savaitę 
susitiks su UAB „Autovelda“ 
atstovais. Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direkto-
riaus pavaduotoja Veneta Veršuly-
tė sakė, kad su UAB „Autovelda“ 
vadovais taip pat bus kalbamasi ir 
apie galimybę perduoti autobusų 
stotį Anykščių rajono savivaldy-
bės žinion, nes savivaldybė yra 
suinteresuota, kad „miesto var-
tų“ vaizdas pasikeistų. Bendrovei 
„Autovelda“ autobusų stotis yra 
išnuomota iki 2039 metų.

Svečias. Spalio 16 dieną, penk-
tadienį, Anykščiuose lankysis 
kultinė Lietuvos pramogų pasau-
lio persona, „pankų tėvu“ tebe-
vadinamas Nėrius Pečiūra. Kavi-
nėje „Erdvė“ muzikantas surengs 
koncertinį pasirodymą. Kadangi 
N.Pečiūrą sieja muzikinė drau-
gystė su dainų ir muzikos autoriu-
mi, anykštėnu Ramūnu Šiaučiu-
liu, koncertas bus nemokamas.

Knygos. Anykščių L. ir 
S.Didžiulių viešoji biblioteka pa-
skelbė III ketvirčio populiariausių 
bibliotekos knygų sąrašą. Pirma-
jame trejetuke - Fionos McIntosh 
„Arbatos sodai“, Taylor Adams 
„Be išeities“ ir  Lucindos Riley 
„Mergina iš Italijos“.  Į skaito-
miausiųjų sąrašą pateko ir Juozo 
Baltušio knygos „Vietoj dienoraš-
čio“ .

Konkursas. Ketvirtadienį 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotoja Veneta Veršulytė vyks 
į Vilnių, Valstybės tarnybos de-
partamentą, dalyvauti konkurso 
komisijos darbe renkant Statybos 
skyriaus vedėją.

Svoris. Geologai pasvėrė di-
džiausius Lietuvos akmenis.Pun-
tuko akmuo, geologų duomeni-
mis, sveria 446 tonas. Šio riedulio 
matmenys - 7,54 × 7,34 × 5,7 m, 
o tūris - 165,17 kub.m. Didžiausių 
Lietuvos riedulių svoris nustato-
mas pagal jų tūrį.

Kopijuojame. Vienos kopijos 
iki A4 formato kaina 30 ct.

Iš „Hondos“, į kurią prie Mickūnų tilto sekmadienį trenkėsi pienovežis, liko tik metalo laužo 
krūva.

Iš darbo išėjo 
Sigitas Mačytė - 
Šulskienė
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Į premiją 
pretenduoja ir 
anykštėnas

Rinkimų rezultatai nustebino
Saulius RASALAS, Svėdasų 

seniūnijos seniūnas:
„Nustebino Darbo partija 

bei Laisvės partija, kuri, ne-
turėdama nei skyriaus, nei ka-
bindama plakatų, taip puikiai 
sugebėjo pasirodyti Anykščių 
rajone“.
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spektras

temidės svarstyklės

Anykščių rajono savivaldybės 
Teisės, personalo ir civilinės me-
trikacijos skyriuje šiais metais už-
regitruota 50  gimusių berniukų ir 
42 mergaites. 71 vaikas gimė Lietu-
voje, 21 – užsienio valstybėse (8 – 
Jungtinėje Karalystėje, 6 – Norvegi-
joje, 2 – Švedijoje ir po 1 – Airijoje, 
Austrijoje, Danijoje, Šveicarijoje ir 
Vokietijoje). Įregistruota viena dvy-
nukų (berniukas ir mergaitė) pora. 

Iš visų Lietuvoje gimusių vaikų 
49 gimė susituokusiems tėvams, 17 
pripažinta tėvystė ir 5 kūdikiai įre-
gistruoti vienišoms motinoms. 

Kūdikiams tėvai dažniausiai su-
teikė Lėjos, Emilės, Liepos, Ievos, 
Gabrielės, Mato, Beno, Kajaus, No-
jaus, Dominyko vardus.

Teisės, personalo ir civilinės me-
trikacijos skyriuje per sausio–rugsė-
jo mėnesius įregistruoti 374 mirties 

Mirusiųjų keturis kartus daugiau nei gimusių
Per devynis šių metų mėnesius Anykščių rajone gimė 92 kūdi-

kiai, mirė 374 gyventojai.
įrašai. Dažniausia mirties priežastis 
buvo įvairios širdies ir kraujagyslių 
ligos, piktybiniai navikai. Užsienio 
valstybėse per šį laikotarpį mirė 4 
Anykščių rajono gyventojai.

Per devynis šių metų mėnesius 
Anykščių rajone  susituokė 128 
poros. Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriuje tuokėsi 74 po-
ros. Į apskaitą įtraukta 49 bažnyčio-
se ir 5 užsienio valstybėse sudary-
tos santuokos. 10 sutuoktinių porų 
tuokėsi pačių pasirinktose vietose.

 Šiais metais jau  išsituokė 45 su-
tuoktinių poros.

Rugsėjo 1 dieną Anykščių rajono 
savivaldybės teritorijoje  savo gy-
venamąją vietą buvo deklaravę 25 
tūkst.253 gyventojai.

109 rajono gyventojai šiemet 
emigravo į užsienį. Daugiausiai 
išvyko į Jungtinę Karalystę – 33, 
Norvegiją – 25, Vokietiją – 14, Airi-
ją – 12, Nyderlandus – 8.

-ANYKŠTA

Neregintis sportininkas Normantas 
Prušinskas: „Mane užveda azartas“

Dieviškasis kalvis ir saulė

Žvaigždžių karai dėl Seimo 
nario krėslo

Naujausiame „Aukštaitiško formato“ 
numeryje

Smurtas. Spalio 9 dieną,  apie 
15.00 val. bute Anykščiuose, Sta-
tybininkų g., konflikto metu vyras 
(g. 1974 m.) smurtavo prieš moterį 
(g. 1948 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Mirtis. Spalio 10 dieną,  apie 
15.20 val. Anykščiuose, Šviesos 
g., rastas mirusio vyro (g. 1949 
m.) kūnas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nusta-
tyti.

Patikrinimas. Spalio 11 die-

ną, apie 07.10 val. Troškūnuose, 
Vilniaus g., patikrinimui sustab-
dyto automobilio „Volvo V70“ 
vairuotojas (g. 2001 m.) atsisakė 
tikrintis blaivumą. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Keliautojas. Spalio 11 dieną,  

apie 16.42 val. Anykščiuose, Šal-
tupio g., vyras (g. 1982 m.), gyve-
nantis  Anykščių seniūnijos Nau-
jųjų Elmininkų kaime,vairavo 
motociklą būdamas neblaivus 
(nustatytas 2,27 prom. neblaivu-
mas). Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.

Rinkėjai. Seimo rinkimuose savo 
valią pareiškė 47,52 proc. rinkėjų, 
moterys balsavo aktyviau nei vyrai, 
o aktyviausi buvo 55–64 metų am-
žiaus rinkėjai. Pasyviausi rinkėjai 
buvo rinkėjai nuo 25 iki 29 metų, 
rinkimų statistiką per spaudos kon-
ferenciją pirmadienį pristatė Vyriau-
siosios rinkimų komisijos (VRK) 
vadovė Laura Matjošaitytė. „Seimo 
rinkimuose dalyvavo 1 mln. 167 
tūkst. 796 rinkėjai arba 47,52 proc. 
balsavimo teisę turinčių rinkėjų, iš 
šio skaičiaus per 666 tūkst. yra mo-
terų ir 493. tūkst. vyrų. Aktyviausiai 
rinkimuose balsuoti ėjo rinkėjai, 
kurių amžiaus grupė nuo 55 iki 64 
metų, rinkimuose balsavo 125 tūkst. 
šio amžiaus  grupės moterų bei 
beveik 95 tūkst. vyrų“, – sakė  L. 
Matjošaitytė. VRK duomenimis, pa-
syviausi buvo 25–29 metų amžiaus 
rinkėjai, pirmajame Seimo rinkimų 
ture šioje amžiaus grupėje balsus 
atidavė 39 tūkst. moterų ir beveik 35 
tūkst. vyrų.

Energetika. Europos Sąjunga šią 
savaitę paskelbs didelį pastatų reno-
vacijos projektą energijai taupyti ir 
taršai mažinti, tuo pačiu suteikiant 
didelį postūmį statybų sektoriui. Eu-
ropos Komisijos pirmininkė Ursula 
von der Leyen pirmadienį sakė, kad 
27 valstybių blokas „privalo paspar-
tinti“ renovacijas, jei nori pasiekti 
kovos su klimato kaita tikslus, ir pri-
dūrė, kad didžiausios pastangos bus 
nukreiptos į mokyklas, ligonines ir 
socialinius būstus. Bendrijos šalyse 
esama daug žiemą šilumos nelaikan-
čių, o vasarą nuo karščio neapsau-
gančių pastatų, už kurių energijos 
sąnaudas ateina didžiulės sąskaitos, 
sekinančios vietos biudžetus. Be to, 
didelės energijos sąnaudos taip pat 
reiškia miestų ir atmosferos taršą. 
„Mūsų pastatai nulemia 40 proc. 
mūsų energijos suvartojimo“, – pa-
brėžė U. von der Leyen. Nors daug 
pastatų jau renovuoti ar yra renovuo-
jami, esant „dabartiniam tempui pri-
reiks daugiau kaip šimtmečio taršai 
iš mūsų pastatų iki nulio sumažinti“.  

Muitai. Europos Sąjunga gali 
nustatyti papildomus muitus prekių 
iš JAV importui, jei Vašingtonas ne-
atsisakys 7,5 mlrd. JAV dolerių dy-
džio importo muitų ES gaminiams, 
kurie buvo įvesti dėl subsidijų ko-
mercinių orlaivių gamybai kai ku-
riose Europos šalyse, pareiškė nau-
jasis Europos prekybos komisaras 
Valdis Dombrovskis leidiniui „The 
Financial Times“ duotame interviu. 
Šiuo metu Briuselis laukia galutinio 
Pasaulio prekybos organizacijos 
(PPO) sprendimo ginče dėl valsty-
bės pagalbos JAV orlaivių gaminto-
jai „Boeing“, kuris turi būti priimtas 
iki spalio 15 dienos. ES tikisi gauti 
teisę įvesti baudžiamuosius muitus 
4 mlrd. JAV dolerių vertės prekėms 
iš Jungtinių Valstijų. Jei Vašing-
tonas panaikins muitus arba juos 
sustabdys, Briuselis susilaikys nuo 
atsakomųjų priemonių ir susitelks 
į ilgalaikio susitarimo dėl orlaivių 
pramonės subsidijavimo pasieki-
mą, pažymėjo V. Dombrovskis. 
Buvęs Latvijos ministras pirminin-
kas praėjusią savaitę tapo Europos 
prekybos komisaru, atsistatydinus 
iš pareigų Philui Hoganui. Vienas 
iš pastarųjų Ph. Hogano pasiekimų 
buvo pirmojo per beveik du dešim-
tmečius ES ir JAV susitarimo dėl 
muitų sumažinimo sudarymas, visų 
pirma susijęs su muitų panaikini-
mu omarams, importuojamiems iš 
JAV. 

-BNS.

Iš darbo išėjo Sigitas Mačytė - Šulskienė Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Iš Anykščių rajono savivaldybės administracijos pasitraukė tei-
sininkė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus dar-
buotoja Sigita Mačytė - Šulskienė. Kurį laiką Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos skyriaus vedėja dirbusi S.Mačytė Šulskienė 
per specialistų vertinimą, kurį atliko savivaldybės administraci-
jos vadovai, buvo įvertinta neigiamai ir pažeminta pareigomis. 

Šį savivaldybės administracijos 
direktorės Ligitos Kuliešaitės spren-
dimą S.Mačytė - Šulskienė apskun-
dė Regionų apygardos administra-
cinio teismo Panevėžio rūmams. 
Tačiau prasidėjus teismo procesui 
šalys nusprendė bylą baigti taikos 
sutartimi. S.Mačytė - Šulskienė at-
siėmė ieškinį ir apskritai pasitraukė 
iš savivaldybės administracijos, o 
darbdavys sutiko jai išmokėti dvie-
jų mėnesių dydžio išeitinę kompen-
saciją.

Nuo vasaros  Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos skyriui tie-

siogiai vadovauja administracijos 
direktorė L.Kuliešaitė, kuri pagal 
išsilavinimą yra teisininkė. Teisės, 
personalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėjo bus bandoma ieš-
koti skelbiant konkursą. O dalį sa-
vivaldybės teisinių klausimų, pasak 
L.Kuliešaitės, teks spręsti samdant 
advokatų kontorą.

S.Mačytė - Šulskienė - buvusi 
policininkė. Teisės, personalo ir ci-
vilinės metrikacijos skyriaus vedėja 
ji tapo Anykščių meru dirbant Kęs-
tučiui Tubiui. Per savivaldos rinki-
mus ji buvo aktyvi K.Tubio rėmėja.

Buvusi Anykščių savivaldybės administracijos Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Sigita Mačytė - Šulskie-
nė nusprendė bylą su savivaldybės administracija baigti taikos 
sutartimi.     

Į premiją pretenduoja ir anykštėnas
Šiemet į Nacionalines kultūros ir meno premijas pretenduoja 

45 kūrėjai, pranešė Kultūros ministerija. Tarp nominantų yra 
dailininkas, medalininkas ir skulptorius Antanas Žukauskas.

A. Žukauskas gimė 1939 m. kovo 
9 d. Pienionyse, Anykščių valsčiuje. 
1960-1966 m. studijavo Lietuvos 
TSR Valstybiniame dailės institute 
(dabar Vilniaus dailės akademija) 
monumentaliąją skulptūrą. 1966-
1970 m. dirbo Lietuvos kultūros 
ministerijos Meno reikalų kolegijos 
nariu- ekspertu. Nuo 1970 m. - lais-
vasis menininkas. 1974 m. įstojo į 
Lietuvos dailininkų sąjungą.

A. Žukauskas - plataus diapazono 
įvairių žanrų kūrėjas: reikšmingų 
monumentų, paminklų, dekoraty-
vinių skulptūrų, interjerų, mažosios 

plastikos, skulptūrinių portretų, ko-
liažų, instaliacijų, Lietuvos Respu-
blikos apyvartinių (litų ir centų) ir 
Europos Sąjungos apyvartinių naci-
onalinės pusės (eurų ir euro centų) 
bei kolekcinių monetų autorius.

Nuo 1964 m. kuria ir nuolat 
dalyvauja parodose, projektuose, 
konkursuose, simpoziumuose Lie-
tuvoje ir svetur, kuriuose tapo tris-
dešimt du kartus laureatu, yra pel-
nęs aukščiausius Lietuvos, Baltijos 
šalių bei pasaulio apdovanojimus.

A. Žukausko kūriniai puošia 
daugeli viešųjų erdvių - skverų, 

parkų, aikščių, bažnyčių, kapinių, 
muziejų, galerijų  bei interjerų 
Lietuvoje ir užsienyje. Daug  me-
nininkas sukūrė Lietuvai reikšmin-
gų paminklų: tautos patriarchui dr. 
Jonui Basanavičiui Vilkaviškyje, 
Hermanui Sudermanui Šilutėje, 
Lietuvos šaukliui, himno kūrėjui 
Vincui Kudirkai Vilkaviškyje, fa-
šizmo aukoms (monumentas) Kai-
šiadoryse.

Taip pat paminklai Lietuvos kul-
tūros, mokslo ir meno veikėjams 
Antakalnio kapinėse, Vilniuje: 
poetui Antanui Jonynui, kompo-
zitoriams Jonui Švedui ir Benja-
minui Gorbulskiui, smuikininkui 
Aleksandrui Livontui, dailininkui 
Antanui Gedminui, akademikui 

Adolfui Juciui, rašytojui Augusti-
nui Griciui ir kitiems.

Nacionalinė kultūros ir meno 
premija – aukščiausias kūrėjo įver-
tinimas, įrodantis išskirtinį meni-
ninko braižą ir kūrybos pripažini-
mą.

Šis apdovanojimas skiriamas už 
reikšmingiausius kūrinius, sukur-
tus per pastaruosius septynerius 
metus, ir ne daugiau kaip dvi pre-
mijos gali būti skiriamos už ilga-
metį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultū-
rą ir meną.

Kasmet skiriama premija yra 
800 bazinių socialinių išmokų dy-
džio – tai sudaro 31,2 tūkst. eurų.

-ANYKŠTA
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SAVAITGALIO DISKUSIJA

savaitgalio diskusija

Verta investuoti į biologinę saugą 

Užtikrinant biologinę saugą, kiaulės negali būti laikomos 
lauke.

Dariaus Šypalio nuotr. 

Ūkinių gyvūnų augintojai 
vėl kviečiami teikti paraiš-
kas ir gauti paramą ūkių 
biologinei saugai sustiprin-
ti. Afrikinis kiaulių maras 
– užkrečiama virusinė na-
minių bei laukinių kiaulių 
ir šernų liga. Lietuvoje ji 
plinta gana sparčiai. Nors 
žmonėms ši liga nepavojin-
ga, bet, nesilaikant saugumo 
reikalavimų, gresia pavojus, 
kad per mėsą, kraują, vi-
daus organus  virusas išplis 
už ligos židinio ribų. 

Investuos į dezinfekavimo 
įrangą ir aptvarus

Šiuo metu jau vyksta antrasis 
paraiškų pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 m. progra-
mos (KPP) priemonės „Parama 
investicijoms į prevencinę vei-
klą, kuria siekiama sumažin-
ti galimų gaivalinių nelaimių, 
nepalankių klimato reiškinių ir 
katastrofinių įvykių padarinius“ 
veiklos sritį ,,Parama investici-
joms į prevencinę veiklą, kuria 
siekiama sumažinti pavojingų 
ligų grėsmes ir su jomis susiju-
sias pasekmes“ teikimo etapas. 

Antrajam etapui skirta 4,7 
mln. Eur. Vienam projektui ski-
riama suma negalės viršyti 70 
tūkst. Eur. Pirmajame buvo pra-
šoma per 1,7 mln. Eur paramos. 
Priemonė finansuojama iš Eu-
ropos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai ir LR valstybės biudže-
to. Daugiausia paraiškų pateikė 
paukščius ir kiaules auginantys 
ūkininkai.  Paraiškas teikė ir 
mėsinių galvijų bei avių augin-
tojai. Daugelis besikreipusiųjų 
už paramos lėšas ketino įsigyti 
dezinfekavimo įrangą, inves-
tuoti į aptvarus ir konteinerius, 
skirtus gaišenoms laikyti. Kre-
tingos rajone po pirmojo šauki-
mo, įvykusio pavasarį,  šia para-
ma pasinaudojo 4 ūkininkai – iš 

Barkelių, Tūbausių, Grūšlaukės 
ir Dauginčių kaimų. 

 „Už skirtą 900 eurų para-
mą įsigijome segmentinę tvo-
rą – galėsime aptverti didesnę 
dalį teritorijos, kurioje laikome 
kiaules“, – sakė Dauginčiuose 
su vyru Rimvydu ūkininkaujanti 
Dalia Balsienė. Pasekę savo tėvų 
pavyzdžiu, kelerius metus gyvu-
lius auginanti šeima laiko vieną 
veislinę ir 8 mėsines kiaules, taip 
pat 9 karves.  

„Lubos“ – didesnės, 
paraiškų skaičius 
neribojamas

Rugpjūtį buvo pakoreguotos 
minėtos veiklos srities įgyvendi-
nimo taisyklės, kuriose padidin-
tos paramos „lubos“ pareiškėjui 
ir susijusiems asmenims. Dabar 
didžiausia bendra gauta paramos 
suma negali viršyti 600 tūkst. 
Eur pagal šią priemonę kartu 
sudėjus visas ūkinių gyvūnų lai-
kymo vietas. Antrasis kvietimas 
teikti paraiškas organizuojamas, 
nes per pirmąjį paraiškų priėmi-
mo etapą nebuvo panaudotos vi-
sos skirtos lėšos.

Veiklos srities įgyvendinimo 
taisyklės papildytos nuostata, 

kad pareiškėjas gali teikti vie-
ną bendrą paraišką daugiau kaip 
vienai ūkinių gyvūnų laikymo 
vietai tuo atveju, jei įsigyjamas 
turtas gali būti naudojamas dau-
giau negu vienoje ūkinių gy-
vūnų laikymo vietoje. Tuomet 
tinkamos finansuoti išlaidos ir 
sąlyginiai galvijai (SG) apskai-
čiuojami paraiškoje nurodytoms 
ūkinių gyvūnų laikymo vietoms 
bendrai, o pareiškėjas projekto 
kontrolės laikotarpiu turi išlai-
kyti ūkinių gyvūnų laikymo vie-
toje ne mažesnį vidutinį metinį 
gyvulių skaičių, negu nurodyta 
pateiktoje paraiškoje.

Kas gali pretenduoti 

Paramos gali prašyti ūkinių 
gyvūnų laikytojai, užsiimantys 
žemės ūkio veikla. Fiziniai asme-
nys turi būti ne jaunesni nei 18 
metų amžiaus ir savo vardu įre-
gistravę ūkininko ūkį bei žemės 
ūkio valdą. O juridiniai asmenys 
savo vardu turi būti įregistravę 
valdą.

Pareiškėjas iki paraiškos patei-
kimo turi nepertraukiamai veikti 
ne trumpiau kaip vienus metus. 
Būtina vykdyti gyvulininkystės 
veiklą, realizuoti produkciją rin-

koje ir gauti pajamas iš veiklos, į 
kurios biologinę saugą investuo-
jama pagal biologinių priemonių 
taikymo planą. Pajamos iš žemės 
ūkio sektoriaus ataskaitiniais me-
tais turi sudaryti ne mažiau kaip 
50 proc. visų pareiškėjo veiklos 
pajamų.

Pareiškėjo laikomi ūkiniai gy-
vūnai turi būti suženklinti ir re-
gistruoti Ūkinių gyvūnų registre, 
ūkinių gyvūnų laikymo vieta įre-
gistruota Ūkinių gyvūnų registre 
ne vėliau kaip 2020 m. liepos 31 
d.

Svarbu tai, kad iki paraiškos 
pateikimo parengtas biologinio 
saugumo priemonių taikymo ir 
tam reikalingų investicijų planas 
dėl biologinio saugumo priemo-
nių ūkinių gyvūnų laikymo vie-
tose turi būti suderintas su Vals-
tybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos teritoriniu padaliniu.

Kokios išlaidos 
finansuojamos

Pareiškėjai, gavę paramą ūkių 
biologinei saugai, gali už ją įsi-
gyti ir įsirengti vidaus ir lauko 
aptvarus, įrengti ūkinių gyvūnų 
pakrovimo ir iškrovimo rampas 
ir (arba) aikšteles, uždarus praėji-
mo takus tarp pastatų, įsigyti de-
zinfekcinių purkštuvų, valymo, 
dezinfekcijos įrangos, plovimo-
dezinfekavimo įrenginių ir trans-
porto priemonių, pašarų terminio 
apdorojimo įrangos.

Paramą gavę pareiškėjai ga-
lės įrengti, įsigyti konteinerius 
ir patalpas, skirtas laikyti gaiše-
noms, ar nuo graužikų, vabzdžių, 
paukščių ir kitų kenkėjų apsau-
gančią įrangą.

Taip pat finansuojamos išlai-
dos, susijusios su ūkinius gyvū-
nus prižiūrinčiais darbuotojais: 
buitinių persirengimo ir prausi-

mosi patalpų įrengimo ir įran-
gos, darbo drabužių ir batų plo-
vimo bei džiovinimo įrangos, 
maitinimo patalpų įrengimo ir 
įrangos.

Atrankos kriterijai ir balai

Paraiškos vertinamos sutei-
kiant joms balus pagal tai, kaip 
atitinka taisyklėse nustatytus 
atrankos kriterijus. Didžiausia 
galima balų suma – 100, o pri-
valomas mažiausias projektų at-
rankos balų skaičius – 45.

Specializuotiems kiaulinin-
kystės ūkiams suteikiami 25 
balai, specializuotiems galviji-
ninkystės arba paukštininkystės 
ūkiams – 15 balų. Svarbu tai, 
kad, derinant atitiktį šiam krite-
rijui, atrankos balai suteikiami 
tik už vieną pareiškėjo pasirink-
tą kriterijų.

Jeigu pareiškėjas laiko iki 20 
SG (įskaitytinai), skiriami 35 
balai, jeigu nuo daugiau kaip 
20 iki 200 SG (įskaitytinai), – 
15 balų, jeigu daugiau kaip 200 
SG, – 10 balų.  

Kai pareiškėjo ūkinių gyvūnų 
laikymo vieta yra vietovėje, ku-
rioje ES sprendimu arba Vals-
tybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos (VMVT) direktoriaus 
įsakymu taikomos užkrečiamo-
sios ligos prevencinės ir kontro-
lės priemonės laikomai gyvūnų 
rūšiai, suteikiama 30 balų.

Papildomų balų galima gau-
ti ir tokiu atveju, kai projektui 
įgyvendinti prašoma mažesnio 
paramos intensyvumo, nei būtų 
galima prašyti pagal minėtos 
veiklos srities įgyvendinimo 
taisykles. 

Paraiškos priimamos Naci-
onalinės mokėjimo agentūros 
Kaimo plėtros ir paramos regi-
onams departamento teritori-
niuose paramos administravimo 
skyriuose.

Užsak. Nr. 929 

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Ar reikia griežtinti bausmes?
Dažnai kalbama, kad Lietuvoje baudos yra per mažos, o bausmės - per švelnios. Ar reikia griež-

tinti Lietuvos įstatymus?

taip: „per mazos politikams, 
o jie yra visai nebaudziami kar-
tu su valdziazmogiais“.

Taigi: „Teisiamasis gerą 
spektakliuką galimai suorgani-
zavo ir dabar trina rankas, kaip 
kitus gerai apmovė. Galimai su-
sitarė su teisėja, kad ji inicijuo-
ja nekaltybės atėmimą, ir taip ir 
vienam, ir kitam nauda, jais db 
atseit žmonės tikės ir laikys są-
žiningais. Gerai sugalvota, bet 
ne tokiems žmonėms kaip man. 
Su tokiais bajerukais dar išgar-
sėsit.“

būtina griežtinti bausmes: 
„poveikio prekiautojams - vadi-
namiems valstybės vagims !“

Tam vagiui: „Turėtų užtekti 
4 metų.“

Mirties bausmę grąžint: 
„Banditams, žmogžudźiams - 
mirties bausmė turėtų būt grą-
žinta, o valstybės pinigų va-
giams, kyšininkams, korupcijos 
dalyviams - grotos 10 metų !“

Kada bus teisiami: „Valstybinio 
turto švaistytojai, kada jie atsakys 
savo asmeniniu turtu ? Nupirkai 
nevykusią amfibiją - mokėk !“

Jonas: „Prekiautojams povei-
kiu turi būti uždrausta mažiau-
siai 2 kadencijas dalyvauti bet 
kokiuose rinkimuose į valdžią. 
Net ir į turgaus administraciją, 
nors šioms pareigoms dėl paro-
dytų gebėjimų kandidatai būtų 
labai net tinkami“.

ULBA: „Lietuvoje dauguma 
žmonių nepatenkinti demokratija 

ir teisingumu. Prisiminkime ky-
šininkavimo bylą stambiu mastu 
Masliuko [klaida specialiai], kur 
teisiamas jau penkti metai. Kyši-
ninkavimo bylų atsakomybė turi 
būti sugriežtinta,juk tai pakerta 
silpnos Lietuvos demokratijos pa-
matus kursto liaudies nepasiten-
kinimą.Esu įsitikinęs - tūkstan-
čiai žmonių būtų likę Lietuvoje, 
jeigu teisingumas ir demokratija 
būtų visiems vienoda.“

Gruežtai baust:„Pirmiausia 
sugrieźtint bausme politikams ! 
Visiems kanzbergiams ir jų kla-
nui .Parodyt tautai, kad neliečia-
mųjų nėr: nei masiuliai, nei gry-
bes, nei mortos darželiai neturi 
stogo, tada bus tvarka, o iki šiol 
bardakas - kas norėjo, kas priėjo 
prie lovio, tas vogė, o nubausto 
nei vieno“ .
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Pigiausiai kainuojantis sveikatos išsaugojimo būdas
Dėl įprastų cigarečių rūkymo keliamos grėsmės sveikatai ne-

besiginčijama, tačiau vis dažniau diskutuojama dėl šiais laikais 
taip išpopuliarėjusių kaitinamojo tabako priemonių. Svarbiau-
sia atminti, kad nėra tokio rūkymo būdo, kuris būtų nežalingas 
organizmui, o norint mesti rūkyti reikia nueiti nelengvą kelią. 

Apie tai, kaip rūkymas kenkia žmogaus sveikatai, kokią rizi-
ką kelia elektroninės cigaretės ir nuo ko vertėtų pradėti, norint 
mesti rūkyti, pasakoja gydytoja Viktorija Andrejevaitė. 

Žalingos rūkymo 
pasekmės sveikatai

Ištirta, kad tabako dūmuose 
yra daugiau nei 4000 cheminių 
elementų, iš kurių keli šimtai 
pripažinti kenksmingais svei-
katai, o beveik 40 šių elementų 
yra laikomi kancerogenais, ga-
linčiais sukelti arba paskatinti 
vėžinių susirgimų vystymąsi. 

Rūkymo metu kancerogeninės 
medžiagos patenka į organizmą 
su dervomis – pavojingiausiomis 
cigarečių cheminėmis medžia-
gomis, ne tik silpnina imuninę 
sistemą ir nusėda kvėpavimo 
takuose, bet ir pakenkia burnos 
ertmės, lūpų, gerklų, bronchų 
gleivinei, todėl yra didelė tiki-
mybė paskatinti ryklės, gerklų, 
stemplės, plaučių, skrandžio, 
kasos, kepenų ir šlapimo pūslės 
vėžio atsiradimą. 

Žinoma, ne visiems rūkantiems 
asmenims pasireiškia tie patys 
poveikiai, kadangi tai tiesiogiai 
priklauso nuo kiekvieno indivi-
dualaus organizmo charakteristi-
kos, rūkymo trukmės ir gaunamų 
kenksmingų medžiagų kiekio. 

Elektroninės cigaretės – 
alternatyva, bet ne išeitis

Pasak gydytojų, ilgalaikio 
elektroninių cigarečių vartojimo 
pasekmės sveikatai dar nėra iki 
galo išaiškintos. Nors įkvepia-
mi garai nėra degimo produk-
tas, manoma, kad jie nesukelia 
stipraus uždegimo ir tromboci-
tų sulipimo, kas galėtų sukel-

ti kraujagyslių ligas ir tokias 
pavojingas komplikacijas kaip 
infarktas ir insultas, o toksinių 
medžiagų ir kancerogenų kiekiai 
yra mažesni, todėl vėžinių susir-
gimų rizika turėtų būti šiek tiek 
mažesnė. Tačiau visa tai nėra 
pagrįsta moksliniais tyrimais, 
todėl vertėtų itin atsakingai ver-
tinti šį rūkymo būdą.

Kai asmuo jau serga sunkia 
pažengusia liga ir nenori visiš-
kai atsisakyti rūkymo, bedūmiai 
tabako produktai galėtų būti 
mažiau sveikatą žalojanti alter-
natyva, tačiau bet kuriuo atveju 
rūkant yra neįmanoma išvengti 
rizikos sveikatai. 

„Ypatingą nerimą kelia vaikų 
ir paauglių elektroninių cigarečių 
rūkymas, nes nėra pakankamai 
ribojamas šių priemonių įsigiji-
mas. Vaikų ir paauglių smegenys 
yra jautrios nikotino poveikiui, 
todėl priklausomybė išsivysto 
lengviau nei suaugusiems“, – pa-
stebi V. Andrejevaitė. 

Visuomet verta ieškoti 
pagalbos

Anot V. Andrejevaitės, nors 
Lietuvoje neturime specializuo-
tus kursus metantiems rūkyti 
baigusių specialistų tinklo, šei-
mos gydytojai, psichiatrai ir psi-
choterapeutai tikrai gali padėti. 

Pastebima, nesvarbu kiek 
laiko ir ką rūkote, norint mesti 
rūkyti verta nors tris mėnesius 
vartoti gydytojo išrašytus vais-
tus, kurių pirmo pasirinkimo 
yra vareniklinas arba sudėtinė 

nikotino terapija – pleistrai ir 
kramtoma guma, purkštukas arba 
bupropiono tabletės. 

„Turbūt lengviausias kelias yra 
kreiptis į šeimos gydytoją dėl va-
reniklino recepto, nes šis vaistas 
šiuo metu efektyviausiai mažina 
rūkymo nutraukimo simptomus ir 
malšina norą užsirūkyti. Ypač pa-
togu tai, kad dvi savaites galima 
ir rūkyti, ir vartoti tabletes, tokiu 
būdu palaipsniui pajaučiant vais-
to poveikį  ir po truputį pasiruo-
šiant pirmai nerūkymo dienai“, 
– pataria V. Andrejevaitė.

Be to, itin reikšmingą pagalbą 
įveikiant mąstymo klaidas ir mo-
kantis naujų pasirūpinimo savimi 
būdų gali suteikti ir kognityvi-
nės elgesio terapijos specialistai 
psichoterapeutai. „Rekomenduo-
jamos nors šešios konsultacijos, 
kurių metu patyrinėsite, kaip jūsų 
mintys veikia jūsų elgesį ir emo-
cijas, kokios mąstymo klaidos ir 
gyvenimo taisyklės sukelia ken-
tėjimą ir kaip mažais žingsneliais 
tvarkytis ir jaustis geriau. Jei tu-
rite galimybę, lankykite metan-
čių rūkyti grupę, nes grupės narių 
palaikymas ir patirtys bei įsipa-
reigojimas prieš grupę nerūkyti 
didina šansus sėkmingai mesti“, 

– teigia V. Andrejevaitė.

Motyvuojančios įžvalgos 
ir nauji įgūdžiai gali padėti

Ekspertai pastebi, kad prieš 
pradedant pokyčius verta užduo-
ti sau klausimus, kurie padėtų 
suprasti, kokią naudą gaunate iš 
dabartinio elgesio (rūkymo) ir 
kokią naudą gautumėte, jei tai 
pakeistumėte ir galiausiai mestu-
mėte rūkyti. 

„Tokie klausimai kaip ,,Kas Jus 
paskatino galvoti, kad verta keisti 
elgesį?“, „Kas dabartinėje situa-
cijoje kelia didžiausią susirūpini-
mą?“, ,,Kas norėtumėte, kad pa-
sikeistų per artimiausią mėnesį, 
po 3 mėn., po metų?“, „Dėl kokio 

aukštesnio tikslo ar vertybės 
sutinku išbūti diskomfortą, tai 
yra keisti elgesį – įsipareigoti 
neberūkyti“ ir panašiai“, – pa-
sakoja V. Andrejevaitė.

Taip pat svarbu keisti ne tik 
savo mąstymą, bet ir rutiną, 
sumažinti stresą, vartoti daug 
vandens ar kitokių skysčių ir 
stengtis nukreipti savo mintis 
nuo rūkymo darant kažką ma-
lonaus. 

Įsipareigojimas laikytis 
susidaryto plano

Kad ir kaip būtų, neretai rū-
kymo nutraukimo procese mo-
tyvacija kinta, grįžta mintys ir 
emocijos, skatinančios užsirū-
kyti. 

„Tokiu sunkiu metu ypatin-
gai svarbu atsiminti formulę, 
kad mūsų mintys nėra faktai, o 
tokios  taisyklės  kaip, pavyz-
džiui, „šiandien nerūkau“, „po 
metimo datos nė dūmelio“ gali 
labai stipriai padėti išgyventi 
taip svarbų trijų mėnesių lai-
kotarpį, nes tuo metu smegenys 
tarsi „atpratinamos“ rūkyti. Net 
70 proc. metusių rūkyti patiria 
atkrytį po trijų mėnesių, todėl 
svarbu suprasti, kad tai yra li-
gos eigos dalis ir patyrus atkrytį 
svarbiausia vėl sugrįžti prie ne-
rūkymo plano ir jo laikytis, kol 
galiausiai pasiseka“, – teigia V. 
Andrejevaitė.

Užsak. Nr. 934

Nežalingo rūkymo būdo nėra, o norint greičiau ir lengviau mesti 
rūkyti, pirmiausia vertėtų kreiptis pagalbos į specialistus. 

Nuotrauka iš „Santarvės“ archyvo
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Vėl galime turėti du Seimo narius 
(Atkelta iš 1 psl.)

T.Tomilinas laimėjo 25-iose 
apylinkėse

Po lyderių, vienamandatėje Deltu-
vos šiaurinėje apygardoje rikiuojasi 
socialdemokratas Kęstutis Jacunskas 
(15,22 proc.), „socialdarbietis“ Kęs-
tutis Tubis (12,22 proc.), liberalas 
Mindaugas Sargūnas (11,92 proc.), 
„darbietis“ Ričardas Sargūnas (9,86 
proc.), „centristas tautininkas“ To-
mas Baranauskas (3,49 proc.) ir 
krikščionis demokratas Audrius 
Penkauskas (1,62 proc.).

T.Tomilinas laimėjo 25-iose (iš 
46) apylinkėse. S.Jovaiša – 9-iose, 
K.Jacunskas – 6-iose, K.Tubis – 
3-ose (Andrioniškio, Janušavos ir 
Viešintų), R.Sargūnas – 2-ose (Va-
šuokėnų ir Liūdynės), o Šlavėnų apy-
linkėje pergalę šventė M.Sargūnas.

Anykščių mieste laimėjo 
S.Jovaiša

Deltuvos šiaurinę apygardą pa-
dalijus į atskiras dalis, atskirai skai-
čiuojant Panevėžio ir Anykščių 
rajono rinkėjų balsus, išskiriant tik 
Anykščių miestą bei išskiriant tik 
Anykščių rajoną be miesto - finali-

ninkų dvejetas visur išlieka tas pats. 
Anykščių mieste S.Jovaiša su-

rinko 21,3 proc., T.Tomilinas 20,9 
proc. balsų. Visai šalia lyderių 
liko K.Jacunskas (19,3 proc.) ir 
M.Sargūnas (18,6 proc.)    

Skaičiuojant tik Anykščių rajono 
(be miesto) rinkėjų balsus T.Tomilino 
persvara (23,0 proc.) prieš S.Jovaišą 
(19,8 proc.) buvo akivaizdi. Trečią-
ją vietą rajone užėmė K.Jacunskas 
(17,3 proc.).

Susumavus ir Anykščių miesto, ir 
rajono rinkėjų balsus, T.Tomilinas 
surinko 22,2 proc., S.Jovaiša 20,4 
proc, K.Jacunskas 18,1 proc. balsų.

Panevėžio rajone ir S.Jovaiša, 
ir T.Tomilinas rinko po 26,1 proc. 
balsų. O imant daugiau skaičių po 
kablelio Panevėžio rajone lyderiu 
yra S.Jovaiša, gavęs vienu balsu 
daugiau nei pagrindinis jo varžovas. 
Trečiąją vietą Panevėžio rajone užė-
mė R.Sargūnas (12,5 proc. balsų). 

Vertinant surinktų balsų dalį pro-
centais, T.Baranauskui geriausiai 
sekėsi Panevėžio rajone (4,8 proc.), 
K.Jacunskui - Anykščių mieste (19,3 
proc.) S.Jovaišai ir T.Tomilinui - 
Panevežio rajone (po 26,1 proc.) , 
A.Penkauskui - Panevėžio rajone  
(2 proc.), M.Sargūnui -  Anykščių 
mieste (18,6 proc.),  R.Sargūnui 

- Panevėžio rajone (12,5 proc.), 
K.Tubiui - Anykščių rajone, neskai-
čiuojant miesto (15,4 proc.).

Blogiausios konkrečių kandidatų 
teritorijos yra šios: T.Baranausko 
- Anykščių miestas (2,8 proc.), 
K.Jacunsko - Panevėžio rajonas 
(9,1 proc.), S.Jovaišos - Anykščių 
rajonas, neskaičiuojant miesto (19,8 
proc.), A.Penkausko - Anykščių 
miestas (1,3 proc.),  M.Sargūno - 
Anykščių rajonas be miesto (9 proc.), 
R.Sargūno - Anykščių miestas (4,7 
proc.), T.Tomilino - Anykščių mies-
tas (20,9 proc.), K.Tubio - Panevėžio 
rajonas (9,1 proc.).   

 
Partiniame balsavime 
apygardoje laimėjo 
„valstiečiai“

Deltuvos šiaurinėje apygardoje 
balsuojant už partijas – daugiausia 
- 22,67 proc. (Lietuvoje 17,5 proc.) 
balsų surinko „valstiečiai“, antroje 
vietoje mūsų apygardoje  - konser-
vatoriai - 22,17 proc.(24,8 proc.). 
Darbo partija Deltuvos šiaurinėje 
apygardoje pelnė 11,79 proc.(9,5 
proc.), LSDP - 11,28 proc. (9,3 
proc.), Laisvės partija - 6,12 proc. 
(9 proc.), liberalų sąjūdis - 6,4 proc. 
(6,8 proc.), LSDDP - 5,96 proc. (3,2 

proc.) rinkėjų palankumą. 
Geriausi „valstiečių“ rezultatai 

Šerių (46,3 proc.), Šilų (40,2 proc.) 
ir Vadoklių (36,8 proc.) apylinkėse. 

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikš-
čionių demokratų sąrašas Traupyje 
surinko 34,5 proc., Velžyje - 29,4 
proc., Senamiesčio apylinkėje - 29,1 
proc. balsų.

Darbo partijai palankiausi buvo 
Šovenių (31,8 proc.), Svirnų (30,6 
proc.) ir Vašuokėnų (29,7 proc.) rin-
kėjai.  

Už LSDP tradiciškai geriausiai 
balsavo Kurklių II kaimo (30,8 proc.) 
ir Mačionių (26,4 proc.) rinkėjai.  

Laisvės partija geriausiai pasirodė 
Liūdynės (13,7 proc.) ir Trakiškio 
(12,4 proc.) apylinkėse.

Liberalų sąjūdis Piktagalyje gavo 
10,8 proc., Janydžiuose - 10,5 proc., 
Šlavėnuose - 10 proc. balsų.

Lietuvos socialdemokratų darbo 
partija Troškūnuose surinko 18,25 
proc., Viešintose - 16,95 proc., An-
drioniškyje - 14,4 proc. balsų. 

Per reitingavimą daugiau 
krito nei kilo...

Visi kandidatai į Seimą Deltuvos 
šiaurinėje apygardoje buvo surašyti į 
savo partijų sąrašus daugiamandatė-
je apygardoje. Partiniuose sąrašuose 
taip pat buvo ir vienmandatėje ne-
kandidatavusių anykštėnų.

Kaip minėjome, T.Tomilinas 
„valstiečių“ sąraše išsaugojo aukš-
tą 5-ąją poziciją, garantavusią jam 
Seimo nario mandatą. T.Tomilinas 
surinko net 30 320 pirmumo balsų. 
Iš 40-osios į 37-ąją vietą Tėvynės 
sąjungos - Lietuvos krikščionių de-
mokratų sąraše pakilęs S.Jovaiša su-
rinko 3385 pirmumo balsus. 

M.Sargūnas savo partijos są-
raše iš 67 vietos pakilo į 60-ąją, 
T.Baranauskas iš 14 į 12-ąją vietą.  O 
visi kiti anykštėnai po partinio reitin-
gavimo krito žemyn. Konservatorė 
Gabrielė Griauzdaitė - Patumsienė iš 
109 vietos nusileido į 114-ąją, „vals-
tietis“ Dominykas Tutkus iš 84-osios 
pozicijos į 115-ąją, liberalė Irma 
Smalskienė iš 54-osios pozicijos į 
86-ąją. 

Savo partijų sąrašuose smuko 
vienmandatininkai R.Sargūnas (iš 
23-osios vietos - į 35-ąją), K.Tubis 
(iš 15-osios - į 17-ąją), A.Penkauskas 
( iš 10-osios - į 14-ąją), K.Jacunskas 
(iš 106-osios - į 111-ąją). LSDP 
Anykščių skyriaus pirmininkas Dai-
nius Žiogelis partiniame sąraše iš 89-
osios vietos nureitinguotas į 107-ąją. 

Į Seimą pateko šešios partijos

Lietuvoje daugiamandatėje apy-

gardoje rinkimus laimėjo Tėvynės 
sąjunga - Lietuvos krikščionys de-
mokratai, iškovoję 23 mandatus. 
„Valstiečiai“ laimėjo 16 mandatų, 
Darbo partija - 9, LSDP ir Laisvės 
partija - po 8, liberalų sąjūdis - 6.  Ki-
tos partijos neįveikė 5 proc. barjero. 

Net 36 konservatoriai į antrąjį 
vienmandačių apygardų turą pateko 
turėdami geresnį rezultatą nei varžo-
vai. „Valstiečiai“ kaip lyderiai į an-
trąjį turą įžengė 13-oje apygardų.

Pirmą kartą kartu balsavome 
su Panevėžio priemiesčiu

Priminime, jog prieš šiuos rinki-
mus buvo pakeistos rinkimų apygar-
dų ribos ir pavadinimai.

2016 metais Anykščių-Panevėžio 
rinkimų apygardoje buvo 32 597 
rinkėjai - 24 002 Anykščių rajono 
gyventojai ir 8 595 Panevėžio rajono 
gyventojai.

2020-aisiais mūsų apygarda pava-
dinta  Deltuvos šiaurine. Apygardoje 
yra 32 181 rinkėjas: 21 846 gyvena 
Anykščių rajone, 10 335 - Panevė-
žio rajone. Pakeitus apygardos ribas, 
prie jos priskirta didelė Dembavos, 
Panevėžio priemiesčio, rinkimų apy-
linkė.

2016-aisiais Anykščių rajono gy-
ventojų dalis apygardoje buvo 73,63 
proc, o 2020-aiais - 67,88 proc.

Abu kandidatai, patekę į 
antrąjį turą, jaučiasi laimingi

Nemaža tikimybė, jog į Seimą per 
daugiamandatę apygardą įkris ne tik 
T.Tomilinas, bet ir jo varžovas antra-
jame ture S.Jovaiša. Pastarajam už-
tenka, kad 14 aukščiau už jį partijos 
sąraše esančių konservatorių laimėtų 
antrąjį rinkimų turą savo vienman-
datėse apygardose. Taigi nepriklau-
somai nuo to, kas laimės antrąjį rin-
kimų turą, anykštėnai vėl gali turėti 
du Seimo narius, kaip ir dabar, kai  
parlamente dirba vienmandatininkas 
„valstietis“ Antanas Baura ir daugia-
mandatininkas S.Jovaiša.

Pirmadienį S.Jovaiša „Anykštai“ 
sakė, kad rinkimų rezultatai tokie, 
kokių ir tikėjosi. „Partijai planavau 
42-45 mandatus. Tiek ir gausime. 
Mano asmeninis planas buvo patekti 
į antrąjį turą. Planą įvykdžiau. Tiesa, 
maniau, kad po reitingavimo galiu 
pakilti per 5 vietas, pakilau per 3“, - 
„Anykštai“ sakė S.Jovaiša.

T.Tomilinas kalbėjo, jog jam kėlė 
nerimą, ar jį anykštėnai priims kaip 
saviškį. „Apėmė laimės jausmas. 
Man tokio anykštėnų signalo reikėjo. 
Bijojau atmetimo, bijojau, kad nebū-
siu priimtas į tvarią bendruomenę“, 
- „Anykštai“ sakė T.Tomilinas. 

Rinkimų rezultatai Deltuvos šiaurinėje apygardoje

Kęstutis Jacunskas ir kiti socialdemokratai rinkimų vakarą buvo 
įsikūrę partijos skyriaus būstinėje.
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MOZAIKA

horoskopas

AVINAS. Savaitės pradžioje tikė-
kite tik artimiausiais draugais. Kiti 
nebus linkę jums sakyti to, ką iš tiesų 
mano. Antroje savaitės pusėje ypač 
atidžiai galvokite, ką kalbate - aplin-
kiniai bus linkę jūsų žodžius iškraipy-
ti. Savaitgalį dėl pašalinio žmogaus 
gali kilti konfliktas namuose.

JAUTIS. Pirmomis savaitės die-
nomis nesibaiminkite ilgalaikių 
investicijų. Tai bus protingas spren-
dimas. Jei neimsite pagaliau spręsti 
įsisenėjusios problemos, antroje sa-
vaitės pusėje galite susikivirčyti su 
artimu draugu.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje ne-
sidrovėkite progai pasitaikius viešai 
pasisakyti - būsite atidžiai išklausytas 

ir deramai įvertintas. Ketvirtadienį ar 
penktadienį turėtų pasitaisyti finansi-
nė padėtis. Visą savaitę būkite ypač 
atidus skaitydamas ir pasirašinėda-
mas oficialius dokumentus.

VĖŽYS. Jau pirmadienį turėtu-
mėte gauti papildomų pajamų, o gal 
atsiras galimybė palypėti karjeros 
laiptais. Kad ir kaip ten būtų, veikti 
reikės greitai ir ryžtingai. Ypač dide-
lės naudos gali atnešti projektas, pra-
dėtas savaitės pabaigoje.

LIŪTAS. Pirmadienį nepasira-
šinėkite jokių sutarčių ir apskritai 
verčiau nesitarkite dėl svarbių da-
lykų - reali padėtis visai kitokia nei 
jūs įsivaizduojate. Kelionė savaitės 
viduryje bus sėkminga. Ketvirtadie-
nį ar penktadienį galite tapti paskalų 
objektu. Šeštadienį galima įdomi 
pažintis.

MERGELĖ. Savaitės pradžioje 
užsiimti šiaip jau nebūdinga jums 
veikla būtų labai pravartu - tai su-
žadintų jūsų kūrybines jėgas. Šią 
savaitę emocinis ryšys su žmonėmis 
bus stiprus ir nuoširdus, bet realios 
pagalbos konkrečiuose darbuose 
verčiau iš nieko nesitikėkite - teks 
pasikliauti savo jėgomis.

SVARSTYKLĖS. Savaitės pra-
džioje galimi rūpesčiai namuose. 
Jei paklausysite protingo patarimo, 
finansinės investicijos savaitės vidu-
ryje turėtų būti sėkmingos. Savaitga-
lį, užuot ėjęs į svečius, verčiau pasi-
kvieskite draugus pas save.

SKORPIONAS. Saugokitės - sa-
vaitės pradžioje jus gali apgauti ar 
kaip kitaip nuvilti žmogus, kuriuo 
visiškai pasitikite. Antroje savaitės 
pusėje daug rūpesčių kels netikėtai 

didelės piniginės išlaidos. Turite pa-
galiau išmokti sakyti "ne". Ilgainiui 
veikiausiai prarasite susidomėjimą 
projektu, kurį su tokiu užsidegimu 
šią savaitę ketinate pradėti.

ŠAULYS. Prieš siūlydamasis pa-
dėti, gerai pagalvokite, ar turite tam 
pakankamai laiko, ypač pirmoje sa-
vaitės pusėje. Neapsvarstęs visų niu-
ansų galite prarasti taip sunkiai įgytą 
pasitikėjimą. Šią savaitę teks daug 
bendrauti su žmonėmis, bet rezulta-
tais veikiausiai liksite nepatenkintas. 
Ypač sunku bus rasti bendrą kalbą su 
priešingos lyties atstovais.

OŽIARAGIS. Pirmoje savaitės 
pusėje sudaryti verslo sandėriai bus 
pelningi. Trumpa dalykinė kelionė 
antroje savaitės pusėje bus maloni ir 
naudinga. Savaitgalį visą savo ener-
giją skirkite namų ūkiui. Tikriausiai 

jau pribrendo reikalas iš esmės pa-
keisti savo gyvenimo kokybę.

VANDENIS. Šią savaitę paskolin-
tų pinigų veikiausiai nebeatgausite 
niekada. Gal verčiau padėti protingu 
patarimu? Tik pasistenkite primygti-
nai neprimesti savo nuomonės - išti-
kus nesėkmei neabejotinai liktumėt 
kaltas. Jei šį savaitgalį nuspręsite 
kiek atsipalaiduoti ir pasilinksminti, 
tai gali jums kainuoti kiek brangiau 
nei planavote.

ŽUVYS. Pirmoje savaitės pusė-
je teks gerokai paplušėti. Vargu ar 
tilpsite į įprastinę darbo dieną. Jei 
savaitei įpusėjus pastebėsite pridaręs 
klaidų, verčiau taisykite jas nedels-
damas - vėliau tai padaryti bus labai 
nelengva. Jūsų sunkiai nuspėjamas 
elgesys savaitgalį gali sukelti konf-
liktą namuose.

Tvenkinys ieško savininkų

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

tel. 5-82-46 

tautos balsas

Anykščiuose, Gedimino gatvėje, 
dar tarybiniais laikais šalia parduo-
tuvės Nr.32 buvo iškastas tven-
kinys.Anksčiau ši gatvė vadinosi 
Kolūkiečių. Išsiaiškinus, tvenkinys 
priklausė priešgaisrinei apsaugai ir 
juo naudojosi tarnybos. Parduo-

tuvės vedėja aiškina, kad joms 
nepriklauso tvenkinys ir jis nėra 
kooperatyvo nuosavybė. Klausiau 
komunalinio ūkio. Jie taip pat ne-
įpareigoti jo tvarkyti.

Dabar tvenkinys beveik visiškai 
išsekęs, būtų labai lengvai ir gra-

žiai sutvarkomas.Tvenkinio dugne 
sąvartynas: pilna gelžbetoninių 
ritinių, įvairių atliekų, šiukšlių. 
Atrodo labai neestetiškai. Parduo-
tuvėje lankosi žmonės.

Mes, to kvartalo gyventojai, pra-
šome į tai atkreipti savivaldybės 

dėmesį. Savivaldybėje yra ekolo-
ginės tarnybos ir mūsų meras gam-
tininkas. Tikimės pagalbos.

Alvydas Baltakys

(Kalba netaisyta – red. past.)

Rinkimų rezultatai nustebino
Suskaičiavus spalio 11-ą dieną vykusių Seimo rinkimų rezul-

tatus, „Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip jie vertina rinkėjų 
pasirinkimą, domėjosi, ar jų prognozės sutapo su galutiniais re-
zultatais.

Kandidatus 
rinkausi kaip 
automobilį

Julius JAKUBĖNAS, Anykš-
čių kultūros centro režisierius:

- Balsavau, tačiau mūsiškį kan-
didatą išsirinkau jau atėjęs į bal-
savimo salę. Vienintelis mano 
pasirinkimo, už kurį kandidatą 
balsuoti, kriterijus buvo jo am-
žius. Čia lygiai taip pat, kaip ren-
kamės automobilį naujesnį, taip 
ir valdžios tokios norisi. Visi tie 
politikai, kurie nuo tarybinių lai-
kų ar Nepriklausomybės atgavimo 
sėdi kai kuriuose postuose, jie per 
savo bandymus ir kritimus atėjo į 
dabartinį suvokimą, bet nebūtinai 
jis yra geras. Jaunoji karta taip pat 
turi teisę pabandyti, klysti, daryti 
savaip, be didžiųjų dėdžių patari-
mų.

Jaučiu pareigą balsuoti, tačiau 

po to, kaip ten viskas dėliojasi 
politikus išrinkus, nesidomiu. Aš 
politika nesidomiu. Pats, kaip kan-
didatas, esu dalyvavęs savivaldos 
rinkimuose, tačiau tos mano daly-
vavimo politikoje aplinkybės buvo 
atitinkamos...

Nustebino 
„darbiečiai“ ir 
Laisvės partija

Saulius RASALAS, Svėdasų 
seniūnijos seniūnas:

- Nustebino Darbo partija bei 
Laisvės partija, kuri, neturėdama 
nei skyriaus, nei kabindama plaka-
tų, taip puikiai sugebėjo pasirodyti 
Anykščių rajone.

Nuo pat pradžių galvojau, kad 
rinkimuose bus trys lyderiai - To-
mas Tomilinas, Kęstutis Jacuns-
kas ir Sergejus Jovaiša. Liberalo 
Mindaugo Sargūno rezultatas nuo 

Ričardo Sargūno ir Kęstučio Tubio 
yra gana nedidelis. Manau, kad 
M.Sargūnas turi potencialą kituose 
Seimo rinkimuose. Liberalų partiją 
krėtė skandalai, tačiau tai jau 4 - 5 
metų praeitis ir juos visi pamiršę...

Už „valstiečius“ turėjo balsuoti 
alkoholiką vyrą turinti pensininkė, 
nes ši partija apvaržė „gėrimo pro-
cedūrą“ ir davė 200 Eur prie pen-
sijos. O jei ta pensininkė dar turi 
lysvelę braškių, tai ji dar gaus 200 
Eur kaip smulki ūkininkė.

Antrajame Seimo rinkimų ture 
už liberalus balsavę rinkėjai, ma-
nau, pasirinks pagal savo nuožiūrą. 
Agitavimas už kurį nors į antrąjį 
turą patekusį kandidatą būtų bergž-
džias reikalas.

„Valstiečiai“ 
liko nubausti

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras:

- Anykščiuose viskas normalu. 
Aš taip ir galvojau, kad rinkėjų 
palaikymo sulauks konservato-
riai ir „valstiečiai“. O asmeny-
bės, kurios bus antrajame ture, 

matysime.
„Valstiečiai“, žvelgiant į visos 

Lietuvos rinkimų rezultatus, liko 
nubausti. Esu nustebęs dėl Darbo 
partijos. Aš maniau, kad ši partija 
„numirė“, kaip ir Rolando Pakso 
„Tvarka ir teisingumas“. Nie-
ko apie šią partiją nesigirdėjo, 
bet grįžo partijos įkūrėjas Vik-
toras Uspakich ir, prašau, kokie 
rezultatai. Jie gerokai aplenkė 
socialdemokratus. O socialde-
mokratams koją pakišo jų susi-
kaldymas.

Dar vienas reikšmingas daly-
kas, kad lenkų partija nesurinko 
reikiamo balsų skaičiaus ir „to-
moševskininkai“ išstumti.

Rinkėjai galbūt šiek tiek akty-
viau balsavo už jaunus kandida-
tus. Tie, kurie užsisėdėję Seime, 
patys jo palikti nesusipras - gera 
alga, šilta, ramu, jauku...

Rinkimuose 
vyksta kartų 
kaita

Gintaras GIRNIUKAITIS, 
ūkininkas:

- Džiaugiuosi pirmojo Seimo 
rinkimų turo rezultatais. Stipriai 
nustebino socialdemokratai, ku-
riems prognozavau antrąją vietą 
po konservatorių. Nemaniau, 
kad šansų patekti į Seimą turi 
Laisvės partija.

Į rinkimus ateina daugiau išsi-
lavinusių žmonių, jaunimo, kurie 
supranta, kad jei leisim balsuoti 
tik „bobutėms“, tai išsirinksim 
visokius „kirkilus“ ir „bebrus“. 
Čia vyksta kartų kaita, kurią 
palyginčiau su pasikeitimais, 
kurie kaskart vyksta Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinėje. Beje, 
pastebėjau, kad keičiasi ne tik 
rinkėjų, bet ir konservatoriaus 
Gabrieliaus Landsbergio pozici-
ja, matyti, kad atsiranda branda, 
jis jau visai kitaip kalba.

Anykščiams dabar reikia su-
vienyti jėgas, kad kuo mažiau 
balsų antrajame ture gautų „vals-
tiečiai“ ir jie nueitų į opoziciją. 
Atėjo metas žmonėms atsigauti 
- yra daug darbų, kad ir žemės 
ūkio srityje. O kai paskaičiuo-
ji, kiek tie „valstiečiai“ Lietuvą 
praskolino - baisu, 24 milijardų 
Eur skola. Paskaičiavau, kad  
mano penkių asmenų šeima da-
bar yra skolinga 40 tūkst. Eur. 
dėl to, kad „valstiečiai“ dalijo po 
200 Eur pensininkams ir kitiems 
dalykams.

Po ketverių metų man bus 41-
eri. Tai pati branda ir jau pats 
galvoju apie kandidatavimą į 
Seimą.

-ANYKŠTA

komentarai

Vokietijos kariuomenė dėl 
galimo patento pažeidimo 
sustabdė naujų automatų 
įsigijimą

Vokietijos vyriausybė penk-
tadienį pareiškė įšaldžiusi ka-

riuomenei skirtų naujos kartos 
automatų įsigijimo procesą, nu-
skambėjus pareiškimams, kad 
jos pasirinkta tiekėja galimai pa-
žeidė savo varžovės patentą.

Gynybos ministerija nurodė 
„gavusi patvirtinamos infor-

macijos“ apie ginklų gaminto-
jos „Haenel“ galimai įvykdytą 
intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimą, dėl kurio praėjusį 
mėnesį skundą pateikė bendrovė 
„Heckler & Koch“.

Atlikusi įvertinimą ministeri-
ja priėjo išvadą, jog „negalima 
atmesti galimybės“, kad toks 
patento pažeidimas buvo pada-
rytas – taigi, 250 mln. eurų ver-
tės konkursas bus paskelbtas iš 
naujo.

„Haenel“ buvo sudariusi sutar-
tį, kad pateiks Vokietijos kariuo-
menei 120 tūkst. automatų. Šie 
ginklai turėjo pakeisti „Heckler 
& Kock“ tiektus automatus G36, 
kurie šiuo metu laikomi standar-
tu, bet šaudant neretai perkaista.

„Haenel“ priklauso Abu Daby-
je įsikūrusiai bendrovei „Caracal 
International“, o ši yra Jungtinių 
Arabų Emyratų valstybinio kon-
glomerato „EDGE Group“ dalis.

1840 metais įkurta „Haenel“ 

buvo viena iš daugelio Vokieti-
jos ginklų gamintojų, pasinau-
dojusių šalies remilitarizacija į 
valdžią atėjus naciams. Einant 
į pabaigą Antrajam pasauliniam 
karui bendrovė sukūrė automatą 
„StG 44“, kuris, kaip manoma, iš 
dalies įkvėpė Sovietų Sąjungos 
ginklų konstruktorių Michailą 
Kalašnikovą sukurti savo auto-
matą AK-47.

-BNS
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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, 
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Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 

Jums nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 

redakcijoje - Vilniaus g.29, 
Anykščiai

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

įvairūs

parduoda

siūlo darbą

Teleloto. Žaidimas nr. 1279. Žaidimo data: 2020-10-11. Skaičiai: 31 52 56 74 21 20 61 36 46 58 03 06 25 17 67 18 51 64 44 08 
37 59 70 50 23 75 35 02 69 26 34 71 41 65 57 05 19 68 43 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 27 38 22 30 39 45 29 40 33 04 32 60 16 07 72 42 53 
(visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 3633.00€ 5 Užbraukus įstrižaines 21.50€ 418 Užbraukus eilutę 
2.00€ 11542 Užbraukus keturis kampus 1.50€ 14256 Papildomi prizai Bilietas Prizas 004*475 50 EUR VIADA čekis 018*089 50 EUR VIADA 
čekis 007*444 50 EUR VIADA čekis 035*323 50 EUR VIADA čekis 009*571 50 EUR VIADA čekis 0407312 Automobilis Toyota Yaris 0341177 
Automobilis VW T-CROSS 0204203 Automobilis VW T-CROSS 004*684 Kavos aparatas MASTER COFFEE 016*950 Kavos aparatas MASTER 
COFFEE 007*006 Kavos aparatas MASTER COFFEE 035*729 Kavos aparatas MASTER COFFEE 011*645 Kavos aparatas MASTER COFFEE 
0273228 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273224 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272983 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273868 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0272996 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0275931 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0274097 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272909 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0272860 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0276087 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0271890 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0275918 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272962 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273107 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273218 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0272906 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272466 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273584 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0274099 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0274104 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0274046 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0276393 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272288 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0272469 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0274024 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0271719 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0271499 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0275563 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273852 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0275536 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0272291 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272898 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273225 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272968 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0273156 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273853 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0274106 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272930 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0273197 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0274300 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273318 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0271884 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272773 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0276078 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272986 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0275512 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0274095 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0271876 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0271889 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0272780 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0271524 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0275526 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273570 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0276283 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0276266 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272769 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0271427 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272495 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272118 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272895 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0275576 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0274030 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272836 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0276280 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0274037 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273169 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0271874 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0276299 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0272926 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273561 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272300 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273550 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0271921 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0276301 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272497 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0272866 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272516 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272997 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272778 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0273158 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273113 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0276079 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0276374 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0276270 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272899 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272294 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272841 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0274018 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273930 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0274009 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0273326 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0271942 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273971 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272453 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0273312 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273555 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273117 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273563 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0272957 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273157 Laiminga vieta prizas 50 Eur 040*771 Pakvietimas į TV studiją 011*225 Pakvietimas 
į TV studiją 032*380 Pakvietimas į TV studiją 024*759 Pakvietimas į TV studiją 0301710 Planš. komp. Samsung TAB A T510 0142354 Planš. 
komp. Samsung TAB A T510 0279008 Planš. komp. Samsung TAB A T510 0068387 Planš. komp. Samsung TAB A T510 0181633 Planš. komp. 
Samsung TAB A T510 039*870 Siurblys-šluota BOSCH BCHF216B 00**157 Skrudintuvas BOSCH 028*468 TC čekis buitinei technikai 027*288 
TC čekis buitinei technikai 0340262 TC čekis buitinei technikai 0065083 TC čekis buitinei technikai 0189763 TC čekis buitinei technikai 0212426 TC 
čekis buitinei technikai 0098825 TC čekis buitinei technikai 027*898 Telefonas Samsung Galaxy A21s 000*936 Termo puodelis CONTIGO 027*645 
Termo puodelis CONTIGO 006*141 Termo puodelis CONTIGO 02**936 Termo puodelis CONTIGO 029*823 Termo puodelis CONTIGO 026*368 
Termo puodelis CONTIGO 02**417 Trintuvas BOSCH

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.

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.

Gamybos įmonė siūlo darbą
ELEKTRIKUI

(Atlyginimas į rankas 
nuo 900 Eur)

Tel. (8-675) 26514 .
El. paštas: ukmerge@elga.lt

Priims į darbą  statybininkus. 
Darbai Lietuvoje, komandiruotėse.

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

Reikalinga šeima be žalingų 
įpročių prižiūrėti sodybą Molėtų r. 

Tel. (8-656) 49075.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0004:537), esančio Grikiapelių 
k. Svėdasų sen. Anykščių r. turto paveldėtojus, kad matininkas Žilvinas Strolia 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2214) 2020-09-15 ir 2020-09-29 atliko žemės 
sklypų kadastro Nr. 3470/0004:638, 3470/0004:637 ir 3470/0004:528 esančių 
Grikiapelių k. ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Žilviną Strolią adresu S.Dariaus ir 
S.Girėno g. 13, Anykščiai, el. paštu zilvinasstrolia1@gmail.com arba telefonu (8-605) 80239.

Nuoma

Išsinuomotų butą ar namą 
Anykščiuose ar Anykščių rajone.

Tel. (8-620) 55394.

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 gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

viŠTOS viŠTaiTĖS.
SPaliO 15 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime „Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudo-
mis, raibomis, dėsliosiomis vištai-
tėmis bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 4.50 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais (10 vnt.-1 Eur). Spec.
lesalai. Jei vėluosime, prašome pa-
laukti. Tel. (8-608) 69189.

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 
16:30, Svirnai 16:40.

Nekilnojamasis turtas

3 kambarių (56 kv. m) butą mies-
to centre J. Biliūno g.

Tel. : (8-699) 65526, 
(8-699) 75721.

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.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 01913.

Kita

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

Tel. (8-611) 47343.

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 
darbo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamasis turtas

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.

automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

Svilintas kokybiškas kiaulių pu-
seles. Greitai atveža. 

Tel. (8-611) 34567.

Perpuvusį galvijų mėšlą maišais. 
Atveža. 

Tel.: (8-623) 86576, 
(8-684) 57406.
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oras
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mėnulis
Spalio 13 - 16 d. - delčia.

Kalikstas, Vincentas, 
Mindaugas, Rimvydė, 
Fortunata.

Eduardas, Mintaras, Nortautas, 
Venancijus, Edvardas, 
Nortautė, Edgaras.

šiandien

spalio 14 d.

vardadieniai

spalio 15 d.
Teresė, Galimintas, Domantė, 
Leonardas.

spalio 16 d.
Aurelija, Galius, Jadvyga, 
Margarita, Gutautas, Dovaldė, 
Ambraziejus, Dovaidas, 
Dovaidė, Greta, Gretė.

- Na, ir ką tu darysi, jei prasidės 
radioaktyvi žiema?

- Eisiu mėtytis sniego gniūžtė-
mis.

- Taigi radioaktyvi!
- Taigi aš imsiu su čiuptuvais!

***
- Kas tau?
- Galvoju apie ateitį.
- Tai ko verki?
- Sakiau gi tau, apie ateitį gal-

voju.

***
Psichiatras - pacientui:
- Kiekvieną naktį jums sapnuo-

jasi košmariška būtybė, kuri puo-
la jus, šaukia ir muša per galvą? 
Suprantama, šis vaizdas atsibudus 
išnyksta?

- Tas ir yra, kad ne, daktare. Rytą 
ji paprastai šaukia: „Užtenka dryb-
soti, tinginy, nuvesk vaikus į dar-
želį“.

***
Lipa du vyrai į labai labai aukštą 

kalną žiemą. Vienas murma:
- Pa...pa...pa...
- Pasakysi, kai užlipsim.
Užlipo.
- Na, tai ką norėjai pasakyti?
- Pa...pa...palikome palapinę 

apačioje.
- Na, tai lipam atgal pasiimti 

jos.
Kalno viduryje:
- Pa...pa...pa...
- Pasakysi, kai nulipsim.
Nulipo.
- Na, sakyk, ką norėjai pasakyti.
- Pa...pa...pa... pajuokavau.

***
Grįžta Petriukas iš mokyklos. 

Tėtis klausia:
- Kiek gavai?
- Dvejetą,- atsako Petriukas.
- Kodėl tiek mažai?
- Krizė, tėveli, krizė.

Gerbiamieji anykštėnai,
esu laimingas, kad savo bendruomenėje šiltai priimate mane, 

mano idėjas ir mano šeimą. Jaučiu tai kasdienybės akimirkomis, 
bendraudamas su Jumis gatvėje ar internete. Jūsų išreikštas pasi-
tikėjimo pirmajame ture kreditas leis man tęsti pradėtus darbus 
Seime, bet efektyviam darbui labai reikia pergalės antrajame ture. 
Prašau Jūsų aktyviai dalyvauti antrajame rinkimų ture ir balsuoti už 
mane. Nuosekliai ir aktyviai dirbau Seime ketverius metus, siekda-
mas, kad būtų įgyvendinta žmonėms naudinga LVŽS programa, kuri 
leido sumažinti socialinę atskirtį ir padėti tvirtus pamatus gerovės 
valstybei. Noriu padėkoti oponentams už garbingą kovą pirmajame 
ture. Pakviečiau juos drauge darbuotis žmonių labui.

Tomas Tomilinas, 
LVŽS kandidatas Deltuvos šiaurinėje apgardoje.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užsak.Nr. 936 

Tame pačiame kelyje - trys kraupios 
avarijos

(Atkelta iš 1 psl.)

Kelias nuklotas automobilių 
duženomis

Šeštadienį, spalio 10-ąją, 17 
val. 55 val. Svėdasų kelyje, miš-
ke, netoli Čekonių kaimo kapi-
naičių, susidūrė priešingomis 
kryptimis važiavę  automobiliai 
„Nissan Versa“ ir „Audi Coupe“. 
Vienas šių automobilių išvažia-
vo į priešpriešinę eismo juostą. 
Abu automobilius vairavo mote-
rys - viena 1960 m. gimimo, kita 
- 1996 m. gimimo. Pastaroji po 
avarijos išvežta į Panevežio ligo-
ninę. Preliminariais duomenimis, 
vairuotojai lūžo koja. Po avarijos 
automobiliai buvo toli vienas nuo 
kito, apie 100 metrų atstumu, o šis 
kelio ruožas nuklotas duženomis. 

Vienas iš automobilių buvo likęs 
ant kelio, kitas stovėjo griovyje

Pienovežis „Hondą“ sugrūdo 
po sunkvežimiu
 
Sekmadienį, spalio 11-ąją, ke-

lyje  Radiškis-Anykščiai-Rokiškis 
įvyko dvi kraupios avarijos.

Apie 15 val. 30 min. už tilto per 
Šventosios upę, netoli Mickūnų 
kaimo, susidūrė trys automobiliai.

Pasak liudininkų, už tilto, Svėda-
sų pusėje, į kelyje stovintį sukve-
žimį trenkėsi moters vairuojamas 
automobilis „Honda Jazz“.  Vai-
ruotojos artimųjų teigimu, „Honda“ 
tiesiog buvo sugrūsta po sunkveži-
mio priekaba, kai į jos galą rėžėsi 
iš paskos važiavęs pienovežis. „Ji 
sako, kad pristabdė savo automobi-
lį, bet pienovežio vairuotojas atlėkė 

kaip beprotis. Laimei, ji spėjo kiek 
pasukti vairą kairėn“, - pirmadienį 
„Anykštai“ sakė „Honda“ vairuoto-
jos giminaitis. Moteris automobiliu 
važiavo viena.

Automobilis „Honda“ po ava-
rijos sumaitotas labai stipriai, 
tačiau mažiausiai nukentėjo ta 
automobilio dalis, kur sėdėjo vai-
ruotoja.

„Honda“ automobilio vairuotoja, 
1962 m. gimimo rokiškėnė,  nepa-
tyrė didelių sužalojimų, po avarijos 
žmonės, belaukdami ugniagesių 
gelbėtojų, su ja kalbėjosi. Moterį 
iš automobilio išlaisvino atvykę 
gelbėtojai.  Ji išvežta medikų auto-
mobiliu į Panevėžio ligoninę. Pir-
madienį šioje ligoninėje vairuotojai 
buvo atliekami tyrimai.

Pasak įvykio liudininkų, „Hon-
da“ vairuotoja po avarijos sakė, 
kad jau kurį laiką pienovežis pas-
kui ją sekė pavojingu atstumu. 
O sunkvežimio, į kurį trenkėsi 
„Honda“, vairuotojas „Anykštai“ 
dėstė, jog jis automobilio nebuvo 
sustabdęs, tik labai lėtai judėjo. 
Vairuotojo teigimu, greičiausiai 
labai lėtai važiavo ir „Honda“, 
bet dideliu greičiu atlėkęs pieno-
vežis ją tiesiog pakišo po „furos“ 
priekaba. Po avarijos tarp abiejų 
didžiųjų automobilių buvo likęs 
vos metras - tiek buvo suspaustas 
lengvasis automobilis. Pastarojo 
vairuotoją išgelbėjo tai, jog bū-
tent jos pusė nebuvo sugrūsta po 
sunkvežimiu.

Avarijoje - keturi 
automobiliai

Sekmadienį, 17 val. 52 min. 

tame pačiame Radiškis-Anykš-
čiai-Rokiškis kelyje, tik priešin-
goje rajono pusėje, netoli Ukmer-
gės rajono ribos, jau pravažiavos 
Antruosius Svirnus, įvyko trečioji 
avarija. 

Anykščių rajono policijos ko-
misariatas praneša, jog „vyras (g. 
1991 m.) vairuodamas automobilį 
„Rover 75“ atsitrenkė į ta pačia 
kryptimi važiavusį automobilį 
„Volkswagen Crafter“, vairuojamą 
vyro (g. 1991 m.), kuris po smū-
gio atsitrenkė į ta pačia kryptimi 
važiavusį automobilį „Mercedes 
Benz“, vairuojamą vyro (g. 1967 

m.)“. Automobilis „Rover 75“, 
atsitrenkęs į automobilį „Volks-
wagen Crafter“, išvažiavo į prieš-
priešinę eismo juostą ir susidūrė 
su automobiliu „Mercedes Benz 
CLS“, kurį vairavo vyras (g. 1974 
m.). 

Abiejų kaktomuša susidūrusių 
automobilių vairuotojai buvo su-
žeisti. Vienas neteko sąmonės. 
Abu vairuotojai išvežti į Panevė-
žio ligoninę.

Kelias blokuotas kelioms 
valandoms

Dėl visų trijų avarijų pradėti 
ikiteisminiai tyrimai, visi de-
vyni eismo įvykiuose dalyvavę 
vairuotojai buvo blaivūs.

Po visų trijų eismo įvykių ke-
lioms valandoms buvo uždarytas 
kelias. Avarijose sudaužyti auto-
mobiliai nuo kelio buvo patrauk-
ti tik po to, kai ekspertai apžiū-
rėjo įvykių vietas, o ekspertų 
visais atvejais teko laukti ilgai, 
gal net po keletą valandų.

Ypač kelias kimšosi po sekma-
dienio vakare ties Antraisiais 
Svirnais įvykusios avarijos, nes 
didelis automobilių srautas, bai-
giantis savaitgaliui, judėjo link 
Vilniaus ir Kauno. 

Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininkas Jonas Ci-
cėnas „Anykštai“ sakė, jog visų 
trijų avarijų priežastis -  „greitis 
ir nesilaikymas saugaus atstu-
mo“.  

Prie Svirnų sekmadienį katomuša susidūrė „Rover“ ir „Mercedes“ automobiliai. 
Anykščių rajono policijos komisariato nuotr.

Svėdasų kelyje, miške, netoli Čekonių kapinių, šeštadienį susi-
dūrė moterų vairuojami automobiliai. Vienas jų atsidūrė griovy-
je, antrasis liko stovėti ant kelio. 


