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Į Seimą pateko ir Tomas Tomilinas, 
ir Sergejus Jovaiša Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Seimo rinkimų antrąjį turą Deltuvos šiaurinėje apygardoje už-
tikrintai laimėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas 
Tomas Tomilinas. Jis surinko 53,2 proc. balsų. O rinkimus pralai-
mėjęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandi-
datas Sergejus Jovaiša gavo 46,8 proc. rinkėjų palaikymą. 

Tiesa, suskaičiavus balsus kitose Lietuvos apygardose, paaiškė-
jo, kad rinkimai Deltuvos šiaurinėje apygardoje buvo formalūs - į 
Seimą pateko ir T.Tomilinas, ir S.Jovaiša.  

Rinkimuose Deltuvos šiaurinėje apygardoje dalyvavo 42,13 
proc. rinkėjų. Lietuvoje rinkėjų aktyvumas buvo 38,81 proc.

Deltuvos šiaurinėje apygardoje rinkimus laimėjęs 37-erių  „vals-
tietis“ Tomas Tomilinas  turės dirbti Seimo opozicijoje.

Spiningautojų 
Rubikių ežere 
laimikis – 
beveik 90 
kilogramų 
žuvies

Apie Laisvės partiją kalbėti laisvai 
sudėtinga...

Dangira NEFIENĖ, Anykščių 
rajono tarybos narė, Kęstučio 
Tubio visuomeninio rinkimų 
komiteto narė: -Rinkimų rezul-
tatai rodo, kad Laisvės partija, 
ko gero, rimtas politinis judėji-
mas. 

To literatūri-
niame Anykščių 
krašte dar 
nebuvo...

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys, 65-
erių metų Sergejus Jovaiša trečią kartą iš eilės į 
Seimą pateko per partijos sąrašą.

Kęstutis Tubis teisme sakė, jog STT šalina 
ir naikina įrašus

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Po pusės metų pertraukos Utenos apylinkės teismo Molėtų rū-
mai pirmadienį, spalio 26-ąją, tęsė buvusio Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Pirmadienio 
posėdyje teismas apklausė patį teisiamąjį.

Prašė atlikti įrašų ekspertizę

Teismo posėdžio pradžioje 
valstybės kaltinimą palaikanti Pa-
nevėžio apygardos prokuratūros 
prokurorė Dalia Markauskienė 
informavo teismą, jog 2020 m. 
vasario 17-ąją prokuratūra gavo 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorės Ligi-
tos Kuliešaitės raštą. L.Kuliešaitė 
prokuratūrai nurodė, kad K.Tubis 
sausio 21, sausio 30, vasario 4 ir 
vasario 10 lankėsi Anykščių sa-
vivaldybės administracijos pasta-

te. Sausio 21 dieną jis susitiko su 
mero pavaduotoju Dainiumi Žio-
geliu, o kitus kartus bendravo su 
administracijos darbuotojais „dėl 
jam reikalingų dokumentų“. Pri-
minime, jog K.Tubiui tebegalioja 
kardomosios priemonės, viena jų 
- lankymosi savivaldybės adminis-
tracijos pastate suvaržymas.

K.Tubio atstovai paprašė teismo  
paskirti dviejų STT (Specialiųjų 
tyrimų tarnybos)  įrašų ekspertizę, 
kuri turėtų nustatyti, ar tie įrašai 
nėra sufabrikuoti.Kęstučio Tubio teismo procesas atnaujintas po pusės metų per-

traukos.

Akcija. Praėjusį savaitgalį 
Anykščių rajone vykusios rudeni-
nės „Maisto banko“ akcijos metu  
surinkta 3 tūkst.251 vnt. maisto 
produktų. Maisto produktus nepasi-
turintiems paaukojo daugiau nei 1 
tūkst. žmonių, akcijos metu dirbo 61 
savanoris.

Vizitas. Spalio 27 dieną, antra-
dienį, Anykščiuose lankysis susisie-
kimo ministras Jaroslav Narkevič. 
Plačiau - kitame laikraščio „Anykš-
ta“ numeryje.

Radijas. Panašu, kad radijo stotį 
„Nykščiai“ valdanti UAB „Atvirai“ 
susidūrė su sunkumais. Lietuvos ra-
dijo ir televizijos komisija gavo ben-
drovės prašymą laikinai sustabdyti 
radijo stoties „Nykščiai“ licenciją. 
Laikinai prašoma sustabdyti Drus-
kininkuose transliuojančios radijo 
stoties „Nykščiai“ licenciją. Klau-
simas dėl radijo stoties „Nykščiai“ 
licencijos sustabdymo įtrauktas į šį 
trečiadienį vyksiančio Lietuvos ra-
dijo ir televizijos komisijos posėdžio 
darbotvarkę. Pasiteiravus, kokios 
priežastys verčia laikinai nutraukti 
„Nykščių“ radijo trasliacijas Drus-
kininkuose, L.Bitvinskas į klausimą 
atsakė klausimu: „Tai mūsų reikalas. 
Ar jūs Druskininkus klausot?“ Pla-
čiau - kitame numeryje.

Prašymas. Anykščių menų cen-
tro direktorius Tomas Tuskenis pra-
šo Anykščių rajono tarybos  didinti 
mokestį už Anykščių Šv.Mato baž-
nyčios bokšto apžvalgos aikštelės 
lankymą iki  1,50 Eur. Teigiama, kad 
bažnyčios bokšto apžvalgos aikšte-
lės aptarnavimas ir įranga reikalauja 
vis daugiau žmogiškųjų ir finansinių 
resursų.

Gaisras. Spalio 22 dieną  apie 23 
val. gaisras kilo Viešintų seniūnijos 
Nemeirių kaime veikiančioje granu-
lių gamykloje. Gaisro metu sudegė 
džiovyklos  būgno viduje buvę 4 
m³ pjuvenų, aplink įrenginį išsilydė 
elektros instaliacija, apdegė šalia 
buvę kiti du gamybos įrenginiai. 

Kavinės. Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centras suskai-
čiavo, kad šiuo metu rajone veikia 
34 maitinimo įstaigos. 26 iš jų veiklą 
vykdo Anykščių mieste.
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„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - 
laikraštį prenumeruoti yra pigiau negu pirkti! 

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

spektras

temidės svarstyklės

Mirė seniausias Lietuvos partizanas Raimondas GuobIS

Spalio 19 dieną Kurklių kapinėse palaidotas bene seniausias Lie-
tuvos partizanas Jonas Svilainis - Liūtas, gyvenęs Pavirinčių kaime, 
Kurklių seniūnijoje. Šimtametis laisvės kovų veteranas, apygardos 
partizanas, sovietinių mirties stovyklų kankinys, sukilėlis, išsiskyrė 
tvirtu charakteriu, buvo tiesus, sąmoningas pilietis.

Kilęs iš Želvos valsčiaus Kur-
šiškių kaimo, augęs gausioje 
mažažemio ūkininko šeimoje, į 
pasipriešinimo judėjimą įsijungė 
sovietams antrą kartą okupavus 
Lietuvą, 1945 metais. Partizanų 
„Laisvės“ rinktinėje išmoko pa-
grindinių kariškų dalykų, o svar-
biausia - taikliai šaudyti. Pasižy-
mėjo kaip sumanus Didžiosios 
kovos apygardos kovotojas, šių 
metų vasarį, minėdamas šimto 
metų jubiliejų, įdomiai pasako-
jo apie dalyvavimą kautynėse su 
kariuomene bei „skrebais“, susi-
šaudymus. Ypatingi tie epizodai, 

kai pakliuvęs į pasalą nukovė du 
stribus, o besitraukdamas nuo 
persekiotojų taikliu šūviu nudėjo 
pėdsekį vilkšunį. Išduotas pakliu-
vo į nelaisvę. 1947 metų rudenį 
„Troikos“ nuteistas 25 metams 
katorgos vargų Vorkutos anglių 
kasyklose Komijoje, buvo vienas 
svarbiausių garsiojo kalinių suki-
limo organizatorių bei dalyvių.

Išėjęs į laisvę tebebuvo perse-
kiojamas,  iš karto nepavyko įsi-
darbinti, prisiregistruoti, per var-
gus apsigyveno Pavirinčių kaime, 
įsidarbino kolchoze, vedė vietinę 
merginą Anelę Savickaitę, su ja 

išaugino dvi dukras. Iki pat sena-
tvės išliko sąmoningas, nepažeis-
tas abejingumo, nenuovokos, tvir-
to charakterio, tiesiai reiškiantis 
savo nuomonę. Gyveno kukliai, 
buvo mažai žinomas - jo negirdė-
jome kalbant mitinguose, nematė-
me sėdinčio pirmose eilėse. Nesi-
jautė nei kažką labai nuveikęs, nei 
nusipelnęs - tiesiog elgėsi taip, 
kaip kiekvienas tikras Lietuvos 
pilietis turėjo elgtis. Buvo apdo-
vanotas Vyčio ordinu. Pusiau juo-
kais prasitaręs, kad dabartinei val-
džiai turintis vienintelį priekaištą 
- nebepratęsė leidimo ginklui. 
Mat tik apsiginklavęs pamėgtu 
pistoletu „Makarov“, jausdavosi 
visiškai saugus, vienas gyven-
damas nuošaliame vienkiemyje. 
Apsigyvenęs Troškūnų slaugos 
ir palaikymo ligoninėje šių metų 
rudenį, čia rengėsi žiemoti, tačiau 

Savo šimtmečio dieną legen-
dinis partizanas Jonas Svi-
lainis - Liūtas buvo nusitei-
kęs dar ilgokai pagyventi... 

Autoriaus nuotr.

greičiau negu žiema atėjo mirtis. 
Palaidotas Kurklių kapinėse.

Spiningautojų Rubikių ežere laimikis – 
beveik 90 kilogramų žuvies Jonas JUNEVIČIUS

Šeštadienį, spalio 24 dieną, Rubikių ežere vyko sportinės ir mė-
gėjiškos žūklės klubo „Anykščių žvejų lyga“ organizuotos, jau tra-
dicinėmis tapusios spiningautojų varžybos. Šiemet jos pasižymėjo 
rekordiniu dalyvių skaičiumi: dalyvavo per pusantro šimto žvejų.

Devintą valandą ryto startavo 86 
valtys, kuriose buvo po du koman-

dos žvejus ir tik keliose iš jų buvo 
tik po vieną. 

Varžybų nugalėtojai - anykštėnai tėvas ir sūnus  Dainius ir Kęs-
tutis Juknevičiai.

Laimikį sveria žvejas iš Elektrėnų Deividas Jakavičius, pagavęs 
beveik 4 kg lydeką.                          Autoriaus nuotr.Po starto.

Pasklidę po visą ežerą, žvejai 
spiningavo šešias valandas ir trečią 
valandą popiet grįžo į krantą. Lai-
mikiais pasigirti galėjo ne visi: da-
lis žvejų grįžo nepagavę nė vienos 
žuvies, tačiau nugalėtojai sugebėjo 
pagauti net po kelias lydekas. 

Didžiusią lydeką, svėrusią 4 kg 
650 gr., pagavo Kęstutis Juknevi-
čius kartu su „Jėgerio“ komandos 
nariu, savo sūnumi Dainiumi, pa-
gavę 5.685 kg žuvies ir iškovoję 
varžybų taurę. 

Antri buvo keliais šimtais gramų 
atsilikę uteniškiai Aigaras Gavė-
navičius ir Justas Šidla, jų bendras 
laimikis svėrė 5 kg 339 gr., keliais 
šimtais gramų nuo jų atsilikę elek-
trėniškiai Marius Čebelis ir Deivi-
das Jakavičius liko treti. 

Prizais buvo apdovanotos kelios 
varžybose dalyvavusios moterys 
bei vos penkerių Pijus ir devynerių 
Liepa. Pasvėrus visas žuvis, paaiš-
kėjo, kad spiningautojai pagavo 
89, 460 kg žuvies,  dalis jų buvo 
paleistos atgal į ežerą.   

Žvejas Deividas Jakavičius 
pozavo nuotraukai su savo 
ištrauktomis lydekomis.

Smurtas. Spalio 22 dieną  apie 
20.20 val. Anykščiuose, Šven-
tosios g., vyras (g. 1969 m.) bū-
damas neblaivus (nustatytas 2,71 
prom. girtumas) smurtavo prieš 
moterį (g. 1950 m.) sukeldamas 

jai fizinį skausmą. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę.

Vairuotojas. Spalio 22 dieną  
apie 12.00 val. Troškūnų seniū-
nijos Nausodės kaime vyras (g. 
1968 m.), gyvenantis  Kirmėlių 

kaime, Naujasodės g., vairavo 
automobilį „VW Passat“ be vals-
tybinių numerių, neturėdamas tei-
sės vairuoti, būdamas neblaivus 
(nustatytas 2,23 prom. girtumas). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Konfliktas. Spalio 23 dieną  

apie 14.15 val. Kavarsko seniū-
nijos  Budrių kaime neblaivus 
(nustatytas 1,00 prom. girtumas) 
vyras (g. 2000 m.) smurtavo 
prieš nepilnametį (gim. 2004 
m.).Vyras sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Izoliavosi. Patvirtinus susirgimą 
COVID-19 trims Panevėžio miesto 
savivaldybės administracijos dar-
buotojams, miesto vadovai izoliavo-
si. „Šiandien gavome patvirtinimą, 
kad COVID-19 liga nustatyta tre-
čiam iš administracijos darbuotojų. 
Sergantis asmuo yra izoliacijoje, 
žinoma, kad jis turėjo kontaktų su 
savivaldybės vadovais, dėl šios prie-
žasties šiandien saviizoliuosimės ir 
dirbsime nuotoliniu būdu“, – pir-
madienį pranešė savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Tomas Jukna. 
Nuo sekmadienio dėl kontakto su 
COVID-19 sergančiu asmeniu savi-
izoliacijoje yra ir miesto meras Rytis 
Račkauskas. „Savivaldybės pastatas 
intensyviai dezinfekuojamas, visi 
darbuotojai informuoti, kad būtina 
dėvėti apsaugines kaukes, laikytis 
saugaus atstumo, dezinfekuoti ran-
kas, susirinkimus rengti nuotoliniu 
būdu, vengti nebūtinų kontaktų“, – 
teigiama pranešime.

Ataka. Kibernetinių įsilaužėlių 
grupė pirmadienį paskelbė blo-
kavusi Baltarusijos nacionalinio 
banko tinklalapį ir nurodė siekian-
ti tokiu būdu palaikyti opozicijos 
paskelbtą visuotinį streiką, turintį 
priversti atsistatydinti autoritarinį 
prezidentą Aliaksandrą Lukašenką. 
Praėjus daugiau kaip dviem va-
landoms po vidurdienį įvykdytos 
atakos Nacionalinis bankas prane-
šė, kad jo tinklalapio darbas buvo 
atkurtas. Svetainės darbo sutrikimo 
priežasčių bankas nekomentavo. 
„Kiber Partizany“ programišiai 
spalio pradžioje pareiškė ketinantys 
surengti kibernetinių išpuolių prieš 
Baltarusijos bankus. Pranešimų 
apie atakas prieš tokias valstybės 
institucijas kaip prezidento kance-
liarija, Vidaus reikalų ministerija 
bei Prekybos ir pramonės rūmai, 
pirmąkart pasirodė rugsėjo pradžio-
je. Anksčiau pirmadienį „Telegram“ 
pasirodė pranešimų, kad prie opozi-
cijos organizuoto streiko prisijungė 
virtinės stambių valstybių bendro-
vių darbuotojai. Tačiau baltarusių 
vyriausybės atstovė Aliaksandra 
Isajeva socialiniame tinkle „Face-
book“ patikino, kad visos Baltaru-
sijos realaus ekonomikos sektoriaus 
įmonės nuo pirmadienio ryto dirba 
įprastai. 

Duomenys. Suomijoje susirūpinę 
psichoterapijos pacientai pirmadie-
nį masiškai kreipiasi į labdaringas 
psichikos sveikatos organizacijas, 
policijai savaitgalį paskelbus, kad 
buvo pavogti dešimčių tūkstančių 
žmonių medicininiai įrašai, kurių 
kai kurie pasirodė internete. Minis-
trai šią savaitę rengia krizinį susiti-
kimą dėl beprecedentės duomenų 
vagystės. Suomijos policija sekma-
dienį paskelbė, jog „tūkstančiai“ 
privačios kompanijos „Vastaamo“, 
turinčios 25 psichoterapijos cen-
trus visoje šalyje, pacientų pateikė 
kriminalinius skundus dėl to, kad 
programišiai gavo konfidencialius 
šios firmos įrašus apie juos. Daug 
pacientų pranešė gavę elektroninius 
laiškus su reikalavimu atsiųsti 200 
eurų bitkoinais, kad jų pokalbių 
su psichoterapeutais turinys nebū-
tų paviešintas. „Be kitų kaltinimų 
tiriame saugumo pažeidimą sun-
kinančiomis aplinkybėmis ir tur-
to prievartavimą sunkinančiomis 
aplinkybėmis“, – spaudos konferen-
cijoje paskelbė Nacionalinio tyrimų 
biuro direktorius Robinas Lardotas. 
Jis pridūrė, kad pacientų, kurių duo-
menys buvo pavogti, tikriausiai yra 
dešimtys tūkstančių.

-bNS
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komentarai Apie Laisvės partiją kalbėti laisvai sudėtinga...
Seimo rinkimuose Laisvės partija iškovojo 11 mandatų. „Anykš-

ta“ pašnekovų teiravosi, ką jie mano apie šią partiją. Ar tai dar 
vienas populistinis darinys, koks buvo pramogų pasaulio atstovo 
Arūno Valinsko suburta Tautos prisikėlimo partija, ar rimtas po-
litinis judėjimas?  Taip pat domėjomės, kaip pašnekovai vertina 
Laisvės partijos siekius Lietuvoje įteisinti gėjų santuokas, dekri-
minalizuoti narkotikus ir įteisinti kanapių vartojimą.

Ar reikia 
įteisinti 
narkotikus - 
nežinau

Dangira NEFIENĖ, Anykščių 
rajono tarybos narė, Kęstučio 
Tubio visuomeninio rinkimų ko-
miteto narė:

-Rinkimų rezultatai rodo, kad 
Laisvės partija, ko gero, rimtas po-
litinis judėjimas. O toliau parodys 
darbai. Jei partija visus pažadus 
įvykdys, kas žino, gal ji išaugs ir 
į labai rimtą partiją. O jei rimtai 
kalbant, tai yra jaunų, ambicingų 
jaunų žmonių susibūrimas ir jie, 
matyt, pasieks nemažai.

Man atrodo, kai teiginius apie 

gėjų santuokas, narkotikų įteisini-
mą išima iš konteksto, jie skamba 
vienaip, bet kai žiūri į bendrą par-
tijos programą, viskas galbūt turi 
kitokią esmę.

Į klausimą, ar pritariu gėjų san-
tuokoms, tikrai neatsakysiu, nes 
manęs šito dalyko niekas neklau-
sia, aš nepriklausau Laisvės parti-
jai. Lietuvos jaunimo ateitis nėra 
tik šie keli klausimai, ištraukti iš 
programos. Lietuvos jaunimo atei-
tis yra žymiai svarbesnis dalykas 
ir tikrai ne šie trys dalykai lems jų 
ateitį. 

Ar reikia įteisinti narkotikus - 
nežinau. Aš nesigilinau į šitą klau-
simą.

Vienareikšmiškai 
atsakyti sunku

Veneta VERŠULYTĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduoto-
ja:

- Geras klausimas, dar reikėtų 
pagalvoti, ką aš manau apie Lais-
vės partiją. Nesvarsčiau šio klau-
simo, nors politika ir domiuosi. 
Sunku vertinti, nes dar nematome 
Laisvės partijos kažkokių realių 
nuveiktų darbų. O akivaizdu, kad 
visuomenei reikia ir tokių politinių 
idėjų įgyvendnimo.

Manau, kad esu iš tų žmonių, 
kurie tam tikras Laisvės partijos 
nuostatas gali vertinti, tik reikia 
svartyti atskirus niuansus ir juos 
atskirai aptarti. Iš esmės kai ku-
riuos dalykus jau reikėtų svarstyti.

Sunku vienareikšmiškai atsakyti, 
ar esu už gėjų santuokas. Manau, 
daugiau reikėtų apie partnerystę 
kalbėti. Reikėtų dar daug gretu-
tinių dalykų vertinti, taip iš karto 
atsakyti sudėtinga.

Apie kanapių vartojimą.Vėlgi 
reikia žiūrėti, ar jos būtų vartoja-
mos medicininiais tikslais, ar ki-
tiems poreikiams.Vienareikšmiškai 
atsakyti, ar esu už, ar prieš, negaliu, 
nes tai daug platesnis klausimas. Jį 
reikia paskaidyti ir pasižiūrėti, ko-
kios ten jo dalys.

Mane tai „muša 
iš vėžių“

Donaldas VAIČIŪNAS, Anykš-
čių socialinės gerovės centro dar-
buotojas:

- Laisvės partija - toks kaip iš 
giedro dangaus nukritęs reiškinys. 
Manau, kad tos trys moterys, ku-
rios formuos Vyriausybę, tarp ku-
rių yra ir Laisvės partijos pirmi-
ninkė Aušrinė Armonaitė, kažkip 
sugebės valdyti tokiu būdu, kokio 
dar nebuvo Lietuvoj.

Vertinant Laisvės partijos pro-
gramines nuostatas dėl  homo-
seksualų santuokų, tai vertinu 
neigiamai. Šeimos samprantą aš 
suprantu kaip vyro ir moters san-
tuoką. Būsiu nepopuliarus, bet 
renkuosi vyrą ir moterį. Vyro ir 
vyro arba moters ir moters santuo-
ka man kažkaip atrodo nepriimti-
na vien dėl vaikų. Neįsivaizduoju 
tokiose šeimose augančių vaikų. 
Tai atrodo kaip koks „baubas“, jei 
mes pasieksime tokį lygį, manau, 
šeimos vertybės nukentės.

Dėl lengvų narkotikų, mari-
huanos - tai nėra pats geriausias 
žingsnis. Nuo lengvųjų narkotikų 
prasideda sunkesni narkotikai.

Laisvės partijos programinės 
nuostatos atrodo bauginamai. Jei-
gu jas bus bandoma įgyvendinti, 
mane tai „muša iš vėžių“. Aišku, 
laikas parodys, ar konservatoriai 
sutiks su tokiomis nuostatomis. 
Manau, kad to suderinamumo 

Laisvės partija nepasieks, nes 
konservatoriai nebus už tai. 

Truputėlį 
norėčiau 
tradicinių 
vertybių

Donata SABALIAUSKAITĖ, 
Anykščių rajono mero patarėja:

- Taip ekspromtu gal ir sudė-
tinga pasakyti, ar Laisvės partija 
yra populistinis judėjimas. Kart-
kartėmis tai būna „ant bangos“. 
Tai  naujas darinys ir žmonės pa-
prasčiausiai gal už jo „užsikabi-
no“.Tos senos partijos kiek į šoną 
nusistūmė ir tas jaunatviškumas 
išėjo į priekį.

Temos apie gėjų santuokas, 
narkotikų dekriminalizavimo ir 
kanapių įteisinimo visą laiką yra 
jautrios. Šiuo metu pasaulyje tai 
yra aktuali tema, kažkas Lietuvoje 
šiuos dalykus taip pat nori libera-
lizuoti.

Aš asmeniškai nesu už tokius 
dalykus. Truputėlį šioje vietoje 
norėčiau tų tradicinių vertybių. O 
narkotikai vienareikšmiškai yra 
toks dalykas, už kurį „už“ nesaky-
čiau niekada.

-ANYKŠTA

Kęstutis Tubis teisme sakė, jog STT šalina 
ir naikina įrašus

(Atkelta iš 1 psl.)

Pasak K.Tubio gynėjo, advokato 
Giedriaus Danėlio, STT nurodo, 
kad mero darbo kabinetas buvo 
stebimas ir pasiklausomas nuo 7 
valandos ryto, tačiau tą dieną, kai 
prieš darbą K.Tubio kabinete lan-
kėsi anykštėnas verslininkas Rim-
vydas Kugys, įrašas pradėtas dary-
ti tik 8 valandą. K.Tubio gynėjams 

abejonių kelia ir vieno iš K.Tubio 
pokalbių telefonu su R.Kugiu įra-
šo autentiškumas. Teismui apskri-
tai nėra pateiktas vienos dienos, 
kai STT, atlikdama kriminalinės 
žvalgybos veiksmus, sekė K.Tubį, 
įrašas iš jo darbo kabineto. Pasak 
K.Tubio, tame konkrečios dienos 
įraše „būtų išteisinamieji įrody-
mai“. 

„STT šalina, naikina įrašus.  Kai 

yra asmuo sekamas - neįmanoma 
nevykdyti sekimo. Matosi ne tik 
selektyvus medžiagos pateikimas, 
bet ir bylos fabrikavimas“, - teis-
mui sakė teisiamasis.

Prokurorė D.Markauskienė apie 
įrašų ekspertizės atlikimo galimy-
bes nuomonę sakė pareikšianti ki-
tame teismo posėdyje.

Tvirtina, kad pasitikėjo 
Kugiais

Kaltinamojo atstovams pateikus 
prašymą atlikti įrašų ekspertizę, 
bylą nagrinėjanti Utenos apylinkės 
teismo Molėtų rūmų teisėja Monika 
Benetė K.Tubio ir jo atstovų klausė, 
ar prašymų pateikimai, jų nuomone, 
turėtų keisti teismo planą apklausti 
teisiamąjį. 

Paprašę penkių minučių pertrau-
kos, K.Tubio atstovai pasitarė ir 
pareiškė, jog neprieštarauja, jog tei-
siamasis būtų apklaustas.

„Nusikalstamos veikos nepada-
riau, aiškiai matosi, kad inkrimi-
nuojami man nusikaltimai“, - ap-
klausos pradžioje pareiškė K.Tubis. 
Apklausa teisme buvo atlikta nuo-
sekliai, pagal visus tris epizodus, 
pagal kuriuos buvusiam Anykščių 
rajono merui pareikšti kaltinimai. 
Pradėta nuo R.Kugio epizodo, pa-
gal kurį K.Tubis kaltinamas  kyšio 
ėmimu, siekiant sudaryti išskirti-
nes sąlygas įsigyjant žemės sklypą. 
Priminsime, jog R.Kugys per kitus 

asmenis bandė 1000 eurų paremti 
K.Tubio visuomeninį rinkimų ko-
mitetą, o pats norėjo įsigyti vals-
tybinės  žemės sklypą Šaltupio g. 
6A.

Prokurorė K.Tubio klausė, ko-
kie jo santykiai su R.Kugiu. Buvęs 
Anykščių rajono meras teismui kal-
bėjo, jog su R.Kugio tėvais susipaži-
no 1997-aisiais, kai dirbo Anykščių 
rajono policijos viršininku. „Jį paži-
nojau kaip mano pažįstamų sūnų“, 
- teismui sakė K.Tubis. Jis atsklei-
dė, kad jo sūnus Mantas ir R.Kugys 
planavo bendrą verslą. „Kugys no-
rėjo mano sūnaus ir mano ryšių pa-
galba išvystyti medienos verslą. Bet 
sūnaus pasiūlytas galimas uždarbis 
pasirodė Kugiui per mažas“, - teis-
me kalbėjo K.Tubis. Buvęs aukštas 
policijos pareigūnas K.Tubis primi-
nė jau ankstesniuose posėdžiuose 
skambėjusią istoriją apie tai, kaip 
R.Kugys jo prašęs pagalbos susi-
grąžinant pinigus iš buvusio verslo 
partnerio ir kaip R.Kugiui jis atsa-
kęs niekuo padėti negalįs. Vėliau, 
pasak K.Tubio, kai jis R.Kugio 
šeimos valdomoje dantų kliniko-
je darėsi burnos higieną, R.Kugys 
paprašė susitikimo. „Jis atvyko ir 
pasakė, kad reikia nutraukti sutartį 
su jo konkurentais. Visus neteisėtus 
piliečių veiksmus aš atmesdavau ir 
šį atmečiau“, - tikino K.Tubis.

Vėliau R.Kugys, pasak K.Tubio, 
ėmė domėtis konkrečiu Šaltupio 
g.6A sklypu ir prašė to sklypo pla-

no.  „Dabar suprantu, kad jis mane 
provokavo, nes STT ieškojo sklypo 
plano ir pas mane, ir pas jį“, - teis-
mui kalbėjo K.Tubis. Jo teigimu, 
po to, kai ėmė domėtis Šaltupio g. 
6A sklypu, R.Kugys tiesiog neat-
stojo - skambino, prašė susitikti. 
„Man jau atsibodo jo landžiojimas. 
/.../Dabar suprantu, kad jis tai darė 
specialiai“, - apie santykius su 
R.Kugiu kalbėjo K.Tubis. Proku-
rorės paklaustas apie susitikimo su 
R.Kugiu Anykščių menų inkubato-
riuje aplinkybes, teisiamasis sakė, 
jog neturėjo laiko, o jo rinkimų 
komitetas ruošėsi Menų inkuba-
toriuje surengti fotosesiją, todėl ir 
nurodė R.Kugiui ten atvykti. „Jis 
laukė manęs prie tualeto ar tualeto 
tambure“, - kur vyko susitikimas, 
teismui nurodė K.Tubis.

Prokurorės paklaustas, ar prašė 
R.Kugio paremti jo komitetą, tiki-
no, kad paramą komitetui pasiūlė 
R.Kugio mama, A.Baranausko pa-
grindinės mokyklos direktorė Da-
lia Kugienė. „Užsikirto automobi-
lio durelės, nuvykau pas Kugį. Kol 
tėvas (automobilių meistras Vidas 
Kugys- aut.past.) tvarkė mašiną, 
mama pakvietė atsigerti kavos. Ji 
sakė, jog visi labai džiaugiasi, kad 
miestas vystosi, kad Anykščiai išė-
jo į pirmą vietą.

Ir sakė, kad tikrai ketina padėti ir 
dalyvauti rinkimuose“, -  teismui pa-
sakojo politikas.  

Apklausdama teisiamąjį Kęstutį Tubį Panevėžio apygardos pro-
kuratūros prokurorė Dalia Markauskienė rėmėsi STT surinkta 
medžiaga.
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Plėtoti verslus kaime drąsina parama 
Kaimo vietovėse atidaro-

mos kirpyklos, lentpjūvės, 
duonos kepyklėlės, automo-
bilių remonto dirbtuvės, pra-
dedami ir plėtojami kiti vers-
lai – Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos 
(KPP) veiklos „Parama in-
vesticijoms, skirtoms ekono-
minės veiklos kūrimui ir plė-
trai“ rezultatas.

Pagal profesiją kūno kultūros mokytojas Mindaugas Norgėla, 
Kūlupėnų kaime įkūręs medienos verslą, gamybinę bazę plės pa-
sinaudojęs ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos 
parama. 

Dariaus Šypalio nuotr.

„Pajūrio medis“ vis auga        

Kūlupėnuose, buvusio Kar-
tenos linų fabriko teritorijoje, 
veikiančios bendrovės „Pajūrio 
medis“ vadovas kretingiškis 
Mindaugas Norgėla savo vers-
lą pradėjo dar 2005-aisiais. Iš 
pradžių į Kiniją eksportuodavo 
iš Lietuvos bei užsienio urėdijų 
supirktus rąstus. „Bet atsitik-
davo, kad apie vasario pabaigą, 
kol rąstai nukeliaudavo tokį 
tolimą kelią, sušusdavo. Tada 
klientas ir paklausė, gal galė-
tume jiems geriau siųsti len-
tas. Pagalvojome – o kodėl gi 
ne? Persiorientavome ir jau 12 
metų  puikiai bendradarbiauja-
me toliau“, – papasakojo Min-
daugas.

Įmonėje dirba apie 10 vie-
tinių kaimo žmonių. Jie patys 
žaliavą pjauna, patys rūšiuoja, 
pakuoja, atrenka. Šiuo metu 
beržo ruošinius, pakrautus į 
jūrinius konteinerius, įmonė 
tiekia ne tik Kinijos, bet ir Vie-
tnamo, Japonijos baldų gamin-
tojams. 

Bendrovė „Pajūrio medis“ 
yra įsikūrusi 1,5 ha teritorijo-
je. Vienas sandėlis jau pasta-
tytas, kitas turėtų būti baigtas 
ateinančią vasarą. Veikia 3 
medienos džiovyklos, moderni, 
visiškai automatizuota katilinė. 

Į statinius ir įrangą iš viso inves-
tuota beveik 500 tūkst. Eur, bet 
dar – ne pabaiga. „Planų turime 
labai daug: norime pabaigti pra-
dėtą sandėlį, taip pat – pasistaty-
ti  administracines patalpas, dar-
buotojams įrengti persirengimo 
kambarį, skalbyklą, valgyklą“, 
– sakė pašnekovas. 

Pasitaręs su medienos verslu 
užsiimančiais draugais, kolego-
mis, dalyvaujančiais Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programoje, ir jis apsisprendė 
teikti paraišką, prašyti finansi-
nės paramos įmonės gamybinei 
bazei plėsti. Projektą parengė 
tuo užsiimantys specialistai iš 
Vilniaus, įmonei „Pajūrio me-
dis“ skirta 147 tūkstančių eurų 
parama.

 Kas galėjo pretenduoti 

Paraiškos Nacionalinei mokė-
jimo agentūrai prie Žemės ūkio 
ministerijos (NMA) buvo tei-
kiamos iki rugpjūčio 31-osios. 
Šiam etapui skirta beveik  23,1 

mln. Eur. Naujovė yra tai, kad 
priemonei taikomas ne tik išlai-
dų kompensavimo, bet ir sąskai-
tų apmokėjimo būdas. Parama 
skirta įvairinti ekonominę veiklą 
kaimo vietovėse, padėti kurti ir 
plėsti mažąsias įmones, skatin-
ti darbo vietų kūrimą. Pagal šią 
KPP veiklą parama skiriama ne 
žemės ūkio veiklos plėtrai, iš-
skyrus tas veiklas, kurios nuro-
dytos įgyvendinimo taisyklėse, 
pavyzdžiui,  alkoholinių gėri-
mų gamybai ir prekybai, tabako 
gaminių gamybai ir prekybai, 
ginklų ir šaudmenų gamybai ir 
prekybai ir kt.

Paramos kreiptis galėjo priva-
tūs juridiniai bei fiziniai asme-
nys, nuo paraiškos pateikimo iki 
paramos sutarties pasirašymo 
atitinkantys labai mažos ir ma-
žos įmonės statuso reikalavi-
mus. Privatus juridinis asmuo, 
įsteigtas paraiškos teikimo me-
tais, laikomas tinkamu gauti pa-
ramą tik tada, jei jo pagrindinis 
akcininkas, turintis daugiau kaip 
50 proc. juridinio asmens akci-

jų, yra fizinis asmuo, ataskaiti-
niais metais vykdęs veiklą pagal 
verslo liudijimą arba individua-
lios veiklos pažymą. 

Daugiausia paraiškų  – 
iš Vilniaus apskrities

NMA duomenimis, pagal Lie-
tuvos kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos priemonės 
„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 
srities „Parama investicijoms, 
skirtoms ne žemės ūkio veiklai 
kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama 
investicijoms, skirtoms ekono-
minės veiklos kūrimui ir plėtrai“ 
buvo pateiktos 174 paraiškos: 4 
– iš Tauragės, 8 – iš Telšių, 10 
– iš Utenos, 12 – iš Marijampo-
lės, 15 – iš Klaipėdos, 16 – iš 
Alytaus, 19 – iš Šiaulių, 26 – iš 
Panevėžio, 27 – iš Kauno, 37  –  
iš Vilniaus  apskričių. Iš labai   
mažų  įmonių buvo gautos 147 
paraiškos, prašoma suma – 22 
781 116 Eur. Iš kaimo gyventojų  
gautos 27  paraiškos, prašoma 
suma – 3 236 946 Eur.

Daugiausia paraiškų pateikta 
dėl paramos statybvietei paruoš-
ti. Toliau rikiuojasi: poilsiautojų 
ir kitų trumpalaikio apgyvendi-
nimo veiklai, konsultacinei ir 
kitai valdymo veiklai, variklinių 
transporto priemonių techninei 
priežiūrai ir remontui, gyvena-
mųjų ir negyvenamųjų pastatų 
statybai. Taip pat dažniau papra-
šyta paramos kitai pramogų ir 
poilsio organizavimo, restoranų 
ir pagaminto valgio teikimo vei-
kloms, žemės darbams statybos 
aikštelėse.

Prašoma paramos suma su-
darė daugiau kaip 25 mln. 
Eur.  Surikiavus paraiškas pa-
gal pirmumo eilę,  daugiausia 
– 90 balų –  gavo 1 paraiška, 
3 paraiškos gavo 85 balus, po 
1 paraišką gavo 83, 81, 80, 78, 
75 balus, po 2 paraiškas – 74 
ir 72 balus. Mažiausią galimą 
– 50 – atrankos balų skaičių 
gavo daugiausia paraiškų, t. y. 
21. Reikalingo balų skaičiaus 
nepavyko gauti 28 paraiškoms, 
todėl toliau jos nebuvo verti-
namos. Paraiškų pirmumo eilė 
sudaroma per 30 darbo dienų 
nuo paramos paraiškų teikimo 
laikotarpio pabaigos. 

Pirmumo eilėje atsidūrę vers-
lininkai prašo 22 168 938 Eur 
Europos žemės ūkio fondo kai-
mo plėtrai ir Lietuvos valstybės 
biudžeto lėšų. Vienam pareiškė-
jui – fiziniam ar privačiam juri-
diniam asmeniui, atitinkančiam 
labai mažos ir mažos įmonės 
statuso reikalavimus, – skiriama 
nuo 50 tūkst. Eur iki 200 tūkst. 
Eur paramos. Paramos dydis pri-
klauso nuo pareiškėjo planuo-
jamų sukurti naujų darbo vietų 
(sukūrus vieną darbo vietą, ski-
riama iki 50 tūkst. Eur, dvi dar-
bo vietas – iki 100 tūkst. Eur ir t. 
t.). Paramos intensyvumas – iki 
50 proc. visų tinkamų finansuoti 
išlaidų. Atlikus paraiškų atitik-
ties atrankos kriterijams vertini-
mą, toliau vertinamas paraiškų 
tinkamumas gauti paramą, t. y., 
ar jos atitinka įgyvendinimo tai-
syklėse nustatytus reikalavimus, 
ar suplanuotos išlaidos  būtinos 
įgyvendinant projektą, ar jos tie-
siogiai yra susijusios su remia-
ma veikla. 

Užsak. Nr. 977

Informuojame žemės sklypo kadastro nr. 3457/0001:9 savininką K.B., 
kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pa-
žymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2020.11.06 11:30 val. vykdys žemės sklypo 
projekto Nr. 268-2, esančio Pūstalaukių k., Skiemonių sen., Anykščių 
r.sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, pra-
šom kreiptis į MB „Topogeodezija“ adresu Ūmėdžių 96-32, Vilnius, 
el. paštu: info@topogeodezija.lt arba telefonu (8-600) 35390.

Kęstutis Tubis teisme sakė, jog STT šalina 
ir naikina įrašus

(Atkelta iš 3 psl.)

K.Tubis teismui kalbėjo, kad pa-
sitikėjo Kugiais, o šie „galbūt jau 
ruošėsi provokacijai“. „Kai mano 
varžovas ir konkurentas jam šnibž-
da į ausį, ką sakyti...“ - užuominą 
apie liberalo Luko Pakelčio įtaką 
R.Kugiui išsakė K.Tubis. 

K.Tubis tikino, kad neprašė 
R.Kugio paaukoti komitetui. „Jeigu 
norėsi ir galėsi - galėsi nedaug, biš-
ki paaukoti komitetui - jam sakiau, 
nes jis daug kartų siūlė“, - aiškino 
K.Tubis. 

Teisiamasis tikino, kad Menų in-
kubatoriaus tualete R.Kugys jam 
pasakė, kad komitetui perves 1000 
eurų, bet tai padarys svetima pavar-
de dėl „bjaurių komentarų „Anykš-
toje“. 

Vertino šiuolaikišką 
„VLI Timber“ įmonę 

Apklausiant teisiamąjį dėl antro-
jo epizodo, kuriame jis kaltinamas 
pažadu išasfaltuoti privatų keliuką 
Antruosiuose Kurkliuose, vedantį 

į „VLI Timber“ įmonės teritori-
ją, buvo aiškinamasi, kokie „VLI 
Timber“ savininkų santykiai su 
K.Tubiu. 

Jis dėstė, kad Lackų šeimą, val-
dančią šią įmonę, pažįsta jau daugelį 
metų. K.Tubis sakė žavėjęsis šiuo-
laikiška įmonės vadyba, kolektyvo 
susitelkimu. „Nebendravome šeimo-
mis, bet kavinėje, kai susitikdavome, 
prisisėdavau. Ypač Darius klausinėjo 
apie viską, jam viskas buvo įdomu“,  
- teismui kalbėjo K.Tubis, pabrėžęs, 
kad už pietus visuomet mokėjo pats. 
„Geriau moku už kitus negu leidžiu 
mane vaišinti“, - sakė buvęs rajono 
meras. Jis tvirtino, kad per vieną iš 
pokalbių kavinėje „VLI Timber“ 
direktorius D.Lackus ėmė domėtis, 
kaip būtų galima pagerinti privažia-
vimą prie įmonės, ir jis verslininką 
pakvietęs atvykti į savivaldybę. „Pa-
sikviečiau ir Nikolajų Stanislavovą, 
nes jis vienintelis savivaldybėje iš-
mano apie kelius“, - kodėl pokalbyje 
su verslininku dalyvavo ir Statybos 
skyriaus vyriausiasis specialistas 
N.Stanislavovas, teismui paaiškino 
K.Tubis. „Kodėl N.Stanislavovui 

buvo duotas nurodymas per savaitę 
nuvažiuoti į Kurklius?“ - teisiamojo 
klausė prokurorė D.Markevičienė. 
„Todėl, kad vyrai užmiršta. Kartais 
prieš žmones būna gėda“, - aiškino 
K.Tubis. Pasak K.Tubio, D.Lackus 
žadėjo paramą komitetui, bet nebūti-
nai pinigais. „D.Lackų drįsau pakal-
binti kaip veiklų žmogų, visuomeni-
ninką. Jisai susidomėjo“, - pasakojo 
K.Tubis.

     
Teikė psichologinę pagalbą

Aiškindamasis dėl trečiojo, Arvi-
do Pajuodžio įdarbinimo, epizodo 
K.Tubis tikino, kad jis protestuo-
jančio koalicijos partnerio rajono 
Taryboje įdarbinti neketino, o darbą 
žadėjo tik teikdamas A.Pajuodžiui 
psichologinę pagalbą.

„Gal 5 ar 6 kartus jis lankėsi pas 
mane ir visada prašė darbo“, - apie 
santykius su A.Pajuodžiu teismui 
kalbėjo K.Tubis. Pasak jo, kartą 
A.Pajuodis jo kabinete elgėsi „ne-
adekvačiai, šūkavo, kalbėjo necen-
zūriniais žodžiais, rodė nepadorius 
gestus“. A.Pajuodis pageidavo tapti 

UAB „Anykščių vandenys" direkto-
riaus pavaduotoju, o pasak K.Tubio, 
jis A.Pajuodžiui patarė ieškotis dar-
bo Anykščių komunaliniame ūkyje 
arba Anykščių kultūros centre, ku-
riam reikėjo ūkvedžio. „Jo nesuža-
vėjo tos darbo vietos ir jis nesikrei-
pė,“ - teismui kalbėjo K.Tubis. 

„Žodis, gipsas. 3 dieną rinkimai, 4 
- būsi paskirtas“, - K.Tubiui jo STT 
įrašytą pažadą A.Pajuodžiui priminė 
prokurorė D.Markauskienė. Buvęs 
Anykščių rajono meras tikino, kad 
jo pažadai A.Pajuodžiui buvo tik 
savotiškas moralinis palaikymas, o 
A.Pajuodžio galimas pasitraukimas 
iš valdančiosios koalicijos K.Tubio 
negąsdino. Teisiamasis aiškino, kad 
nereikalavo, jog A.Pajuodis per bal-
savimą Taryboje būtinai pritartų ne-
planinio audito Anykščių ligoninėje 
atlikimui. „Ką reiškia jūsų žodžiai 

– „atstovaukite rimtai“, - remdamasi 
STT įrašu, K.Tubio klausė prokuro-
rė D.Markauskienė. K.Tubis tikino, 
kad tik tiek tie žodžiai ir reiškia, kiek 
jų pasakyta. Pasak eksmero, anykš-
tėnai politikai nenori bloginti santy-
kių su ligonine, nes gyvena Anykš-
čiuose ir vietoje gauna medicinos 
paslaugas.

„Seimo narys nuvyko pas Kon-
trolės komiteto pirmininką Dainių 
Žiogelį ir įtakojo, kad nebūtų atlie-
kamas auditas ligoninėje. D.Žiogelis 
atvyko pas mane ir informavo, kad 
kontrolės komitetas nepritars audito 
atlikimui“,  - kodėl rūpinosi balsa-
vimu dėl Anykščių ligoninės vei-
klos audito atlikimo, teismui nurodė 
K.Tubis.

Rytoj K.Tubio byla Utenos apy-
linkės teismo Molėtų rūmuose bus 
nagrinėjama toliau.   
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tautos balsas

Kad ir kokia tamsi atrodytų naktis, – rytas 
visada ateina

Daugeliui iš mūsų šiuo metu sunkiau nei įprastai, todėl ypač 
svarbu žinoti, kokios emocinės ir psichologinės pagalbos gali-
ma gauti nemokamai visoje Lietuvoje. 

Psichologė Sonata Mickuvienė pasakoja apie tai, ką šiuo 
metu išgyvena dauguma šalies piliečių, o Sveikatos apsaugos 
ministerijos (SAM) Psichikos sveikatos skyriaus vedėjas Ignas 
Rubikas dalijasi atsinaujinusios nacionalinės platformos Pa-
galbasau.lt ir mobilios emocinės savipagalbos programėlės 
„Pagalba sau“ privalumais ir pabrėžia tai, kad svarbiausia 
nebijoti ieškoti ir kreiptis pagalbos. 

Nacionalinė platforma Pagalbasau.lt ir mobilioji emocinės savi-
pagalbos programėlė „Pagalba sau“ ne tik padeda stebėti savo 
būseną, bet ir suteikia informaciją, kur kreiptis ar nukreipti kitą, 
prireikus pagalbos.

Metas – sunkus visiems

Visuotinė pandemija ne tik 
mūsų šalyje, bet ir visame pa-
saulyje sukėlė neigiamų pase-
kmių žmonių emocinei ir psi-
chologinei sveikatai. Kiekvienas 
susiduriame su neplanuotais iš-
šūkiais, kovojame su problemo-
mis ir nuolat galvojame apie tai, 
kas bus toliau. 

„Žmogus nebegali nieko pla-
nuoti taip, kaip galėjo anksčiau, 
ir net neįsivaizduoja, kada galės, 
todėl ši nežinomybė kelia stresą 
ir nerimą. Dėl to nukenčia mūsų 
kasdienė emocinė būsena, krinta 
produktyvumas darbe, kamuoja 
nuolatinis suirzimas“, – aiški-
na psichologė S. Mickuvienė, 
pridurdama: „Visiškai normalu, 
kad visuomenė yra pavargusi 
nuo negalėjimo planuoti savo 

laiko, atostogų ir kitų pramogų. 
Nors ir suprantama, kad visa tai 
yra apribota dėl visų mūsų gero-
vės, tačiau kai dažniau išeidavo-
me į įvairius renginius ir įprastai 
pramogaudavome, – daugiau ir 
prasiblaškydavome, o tai labai 
stiprindavo mūsų emocinę svei-
katą.“

Viskas, ko gali prireikti, – 
vienoje vietoje

Siekiant sumažinti koronaviru-
so (COVID-19) sukeltas neigia-
mas pasekmes šalies gyventojų 
emocinei sveikatai ir skatinti gy-
ventojų informuotumą apie psi-
chikos sveikatą, buvo atnaujinta 
nacionalinė platforma Pagalba-
sau.lt ir sukurta tokio paties pa-
vadinimo mobilioji aplikacija, 
leidžianti šalies gyventojams 

daugiau sužinoti apie savo ir ar-
timųjų psichikos sveikatą ir rasti 
reikiamą pagalbą vienoje vietoje.

„Jeigu žmogus ieško pagalbos, 
tai, vadinasi, jis nerimauja ir nori 
atrasti tam tikrus atsakymus į 
kylančius klausimus, o besiblaš-
kant po įvairias interneto svetai-
nes veikiausiai bus prisiskaitoma 
begalė skirtingų nuomonių, kas 
galimai tik padidins nerimą ir 
nežinomybės jausmą. Kadangi 
platforma „Pagalba sau“ teikia 
žmogui sukoncentruotą ir kom-
petentingų savo srities specialis-

tų atrinktą informaciją vienoje 
vietoje, manau, tai ne tik taupo 
laiką, bet ir yra itin patogu žmo-
gui“, – teigia psichologė. 

„Pagalba sau“ – emocinės 
sveikatos link

Pasak Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos (SAM) ministro Au-
relijaus Verygos, nepaisant to, 
kaip besistengtume susigyventi 
su naująja realybe, – pasirūpinti 
savo emocine sveikata reikia su-
skubti jau dabar. 

Pagalbasau.lt svetainėje ir mo-
biliojoje programėlėje galima 
rasti visą aktualią informaciją 
apie emocinę sveikatą ir psicho-
loginę pagalbą pandemijos metu 
ir ne tik: atlikus testą įsivertinti 
savo emocinę būseną, interakty-
viame pagalbos žemėlapyje rasti 
išsamią informaciją apie Lietu-
voje pagalbą teikiančių įstaigų 
adresus, kontaktinius duomenis 

ir teikiamas paslaugas, ras-
ti būtiniausią informaciją apie 
dažniausiai pasitaikančius psi-
chikos ir elgesio sutrikimus ir 
juos lydinčius simptomus, kaip 
atpažinti psichikos sutrikimų ri-
zikos veiksnius ir kokiais būdais 
galima padėti sau ir artimajam, 
o prireikus – kaip gauti profesi-
onalią specialistų pagalbą.

„Šioje platformoje visa infor-
macija yra patikrinta ekspertų, 
pateikta glausta ir prieinama 
visuomenei – tiek gyventojams, 
tiek specialistams. Siekiama, 
kad žmogus susirastų pagalbą, 
nebijotų kreiptis, žinotų, kur ir 
kada kreiptis. Labai svarbu pa-
žymėti, kad tai negali pakeisti 
specialisto pagalbos ir atlie-
kamo diagnostinio įvertinimo. 
Platforma yra skirta suprasti ir 
įsivertinti savo ir aplinkinių as-
menų psichikos sutrikimus, o jei 
įtariamas psichikos ar elgesio 
sutrikimas ir reikalinga pagalba, 
reikėtų kreiptis į psichikos svei-
katos centro, prie kurio gyven-
tojas yra prisiregistravęs, spe-
cialistus“ , – atkreipia dėmesį 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
(SAM) Psichikos sveikatos sky-
riaus vedėjas I. Rubikas. 

Kad ir kokia tamsi atrodytų 
naktis, kad ir koks apsiniaukęs 
dangus, – rytas visada ateina, 
saulė visada pasirodo. Svarbu 
nepamiršti – tu nesi vienas. 

Užsak. Nr. 974

Džiaugiuosi, kad seniūnijos tvarko kapines
Kai lapkričio lapai auksu užklo-

ja takus, rudenio šalos apkandžio-
ja augaliją, kai keliais ir takeliais, 
pėsti ar važiuoti, su žvakute ar 
chrizantemos žiedu rankose visa 
Lietuva patraukia į kapus. Visų 
šventųjų ir mirusiųjų dieną žvakių 

tiek, kad galėtų ir šiurpų rudenį, ir 
užlūžusias širdis sušildyti. O mes, 
nulenktom galvom, bet pakeltom 
širdim, stovime prie savo artimojo 
kapo, pasiryžę geresni ir kilnesni. 
Ateiname ir išeiname. Milijardai 
sielų iki mūsų pabuvo žemėje 

ir tokia pat aibė ateis ir išeis po 
mūsų. Pasimelskime už tuos, ku-
rie buvo, kaip ir už mus melsis 
ateinantieji. 

Amžiną atilsį duok, Viešpatie... 
Norėtųsi, kad visi kapeliai būtų 
lankomi, tačiau vieni gyvena toli, 

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“  
(8-381)  5-82-46.  

Į Seimą pateko ir Tomas Tomilinas, ir Sergejus Jovaiša
(Atkelta iš 1 psl.)

Seimo duris atvėrė partiečiai

Seimo rinkimus Lietuvoje laimėjo 
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščio-
nys demokratai, kurie preliminariai 
užsitikrino 50 mandatus. Valdančioji 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 
Seime turės 32 atstovus. Potencialūs 
konservatorių partneriai Liberalų są-
jūdis ir Laisvės partija iškovojo ati-
tinkamai 13 ir 11 mandatų. Šios trys 
partijos ketina formuoti valdančiąją 
daugumą. Koalicijoje Seime jos gali 
turėti 74 balsus iš 141.

S.Jovaiša porinkiminiame Tėvy-
nės sąjungos - Lietuvos krikščionių 
demokratų sąraše užėmė 37-ąją vie-
tą. Konservatoriai daugiamandatėje 
apygardoje iškovojo 23 mandatus. 
Jau pirmajame ture rinkimus savo 
apygardoje laimėjo Ingrida Šimony-
tė. S.Jovaišai užteko, kad 13 aukščiau 

jo sąraše esančių partiečių laimėtų 
antrąjį rinkimų turą. O rinkimų nu-
galėtojais tapo gerokai daugiau par-
tijos viršūnės atstovų. Partijos sėkmė 
rinkimuose garantavo, jog S.Jovaiša 
trečią kadenciją dirbs Seime. Visus 
tris kartus į parlamentą jis pateko per 
partijos sąrašą.

T.Tomilinas liko porinkiminiame 
„valstiečių“ sąraše penktas, kaip ir 
buvo pirminiame sąraše. Po pirmojo 
turo T. Tomilinas buvo garantuotas, 
jog tęs darbą Seime.  

Laimėjo 34 apylinkėse

T.Tomilinas nugalėjo 34 Deltu-
vos šiaurinės apygardos apylinkėse, 
S.Jovaiša - 11-oje, o Vaitkūnuose abu 
kandidatai pasidalijo po lygiai - po 
70 balsų. Geriausiai už T.Tomiliną 
balsavo Šovenių (75,8 proc.), Ra-
guvėlės (75,4 proc.), Aulelių (73,4 
proc.), Šerių (71,4 proc.) ir Svirnų 

(70,8 proc.) rinkėjai.
S.Jovaišą palankiausiai įvertino 

Šlavėnų (60 proc.), Dembavos (55,8 
proc.), Vašuokėnų (54,8 proc.), Staš-
kūniškio (52,8 proc.),  Liudiškių 
(52,6 proc.) ir Trakiškio (52,4 proc.) 
rinkėjai. Blogas ženklas S.Jovaišai 
buvo jau Traupio apylinkės balsavi-
mo rezultatai. Traupyje gyvenantis 
meras, konservatorius Sigutis Obe-
levičius savo kaime visus rinkimus 
paprastai laimi triuškinama persvara, 
o šį kartą jo partietis S.Jovaiša savo 
varžovą Traupyje pranoko nežymiai: 
69 S.Jovaišos balsai (51,9 proc.) prieš 
62 T.Tomilino balsus (48,1 proc.).

Panašu, kad socialdemokratų elek-
toratas buvo greičiau už T.Tomiliną 
nei už S.Jovaišą. Antruosiuose Kur-
kliuose, kur gyvena Anykščių ra-
jono vicemeras, socialdemokratas 
Dainius Žiogelis, T.Tomilinas su-
rinko 62,6 proc. balsų. Mačionyse, 
buvusio Anykščių socdemų lyderio 

Donato Krikštaponio „tėvonijoje“, 
T.Tomilinas pelnė 63,2 proc. balsų.  

S.Jovaiša pranašesnis mieste

Panevėžio rajono apylinkėse 
T.Tomilinas laimėjo nedideliu skir-
tumu. Kaimyniniame rajone jis su-
rinko 1896 balsus, o S.Jovaiša Pane-
vėžio rajone gavo 1823 balsus.   

Anykščių mieste S.Jovaiša įveikė 
T.Tomiliną. Jis mieste surinko 1803 
balsus, o T.Tomilinas 1752 balsus.

O Anykščių rajonas, neskaičiuo-
jant miesto, buvo T.Tomilino pusėje. 
Rajone T.Tomilinas surinko 3342 
(57 proc.), S.Jovaiša - 2522 balsus 
(43 proc.). 

Priminsime, jog ir pirmajame 
ture Deltuvos šiaurinėje apygardoje 
nugalėjo T.Tomilinas. Pirmajame 
ture jis surinko 23,43 proc. bal-
sų, S.Jovaiša pirmajame ture gavo 
22,22 proc. balsų. Pirmajame ture 

T.Tomilinas surinko 3491 balsą, 
antrajame - 6990. S.Jovaiša - 3306 
ir 6148. Skirtumas, kurį kandidatai 
„užsidirbo“ per antrąjį turą, yra 3499 
ir 2842 T.Tomilino naudai.  

Utenoje kandidatai surinko po 
lygiai balsų

Molėtų - Širvintų apygardoje rin-
kimus laimėjo socialdarbietis Jonas 
Pinskus. Ukmergėje pergalę šventė 
„valstietis“ Juozas Varžgalys. Sė-
los rytinėje (Rokiškio ir Kupiškio 
rajonai) rinkimus laimėjo socialde-
mokratas, buvęs „Anykščių vyno“ 
gamyklos direktorius Vidmantas 
Kanopa.

O Utenoje vakar planuota perskai-
čiuoti balsus, nes socialdemokratas 
Gintautas Paluckas ir konservatorius 
Edmundas Pupinis surinko identišką 
balsų skaičių. Jeigu ir perskaičiavus 
balsus rezultatas bus lygus, rinkimų 
nugalėtoju taps E.Pupinis, nes jis 
pirmajame ture surinko daugiau bal-
sų nei varžovas.   

kiti pasiligoję, kitų jau ir lankyti 
nebėra kam, nes jie aukštybėse. 
Labai džiugu, kad seniūnijos ima-
si tvarkyti kapines.

Visų vardu noriu padėkoti De-
beikių seniūnui A.Simonavičiui 
už rūpestį ir lankstų sprendi-

mą, A. Kalibataitei, jau  2 metus 
kruopščiai ir rūpestingai tvarkan-
čiai visas kapines, jai padedančiai 
L.Butkevičienei ir R. Gudeliui.

Čekonių gyventoja Laima 
MILtENIENė
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Džiaugiuosi, kad mečiau, ir raginu tave padaryti tą patį
Ne kiekvienas žmogus yra pakankamai ryžtingas ir stiprus, 

kad nutaręs imtis kardinalių pokyčių to neatidėliotų ir sąžinin-
gai laikytųsi sau duoto žodžio. Juolab kai kalbama apie metimą 
rūkyti, – neretai prireikia ne tik begalinio noro, bet ir plieninės 
valios. 

Televizijos laidų prodiuseris ir BIX grupės lyderis Saulius Ur-
bonavičius-Samas sutiko pasidalyti savo sėkmės istorija ir papa-
sakoti, kodėl nusprendė mesti rūkyti, kaip sekėsi žengti pirmąjį 
žingsnį sveikesnio gyvenimo link ir kokius naujojo etapo priva-
lumus įžvelgia.

PATARIMAI NORINTIEMS MESTI RŪKYTI
• Neleisk mintims apie rūkymą tavęs užvaldyti.
• Naudok vidinės kalbos metodą, kuris tave motyvuos.
• Apgalvok savo susiformavusius rūkymo įpročius, situacijas, 

veiklas, kurios skatina tave rūkyti.
• Pakeisk savo aplinką.
Norintiems mesti rūkyti siūlome kreiptis pagalbos į specialistus:  

http://nerukysiu.lt/kur-kreiptis-pagalbos/

Saulius Urbonavičius-Samas ragina visus rūkančius pabandyti 
mesti rūkyti, nes, tai padarius, palaima yra neapsakoma. 

Nuotrauka iš asmeninio archyvo.

Buvo rūkoma visur

Prieš daugiau nei dvidešimt 
metų rūkyti metęs S. Urbonavi-
čius-Samas labai tiksliai prisime-
na, kada ir kodėl nusprendė visam 
laikui mesti šį žalingą įprotį. 

„Didysis virsmas manyje įvyko 
dar 1993 m., kai gyvenome tikrai 
pašėlusį „rokenrolinį“ gyvenimą ir 
su grupe BIX dalyvavome didžiu-
liame ture po Prancūziją su dau-
giau nei 100 koncertų įvairiausiuo-
se miestuose“, – savo pasakojimą 
pradeda S. Urbonavičius-Samas. 

Anot jo, tais laikais dar nebu-
vo išsivysčiusi rūkymo kultūra – 
žmonės rūkydavo vieni prie kitų, 
o uždarose vietose, nesvarbu, tai 
būtų klubas, kavinė ar autobusas, 
ore tvyrodavo didžiuliai dūmų ka-
muoliai. 

„Visur viskas buvo lyg „išrū-
kyta“ ir tai galiausiai įgriso, todėl 
grįžus po šio turo iškart mečiau rū-
kyti“, – sako S. Urbonavičius-Sa-
mas, juokaudamas, kad anksčiau 
nebūtinai turėjai rūkyti pats, kad 
prisirūkytum.

Pasijuto lyg „ant sparnų“

Tiesa, tuo metu grupės BIX 
lyderis turėjo pertrauką tarp 
turų ir koncertų, stengėsi nesi-
lankyti klubuose ar kavinėse, 
todėl išvengė bent menkiausių 
pagundų ir rūkymo metimą atsi-
mena be didelių sunkumų. Jeigu 
nusprendžia kažko imtis, – vis-
kas būna lyg kirviu nukirsta.  

Pasak pašnekovo, po mėnesio 
laiko jis pasijuto lyg „ant spar-
nų“, nes iš organizmo pasišali-
nęs nikotinas ir kitos kenksmin-
gos medžiagos suteikė begalinio 
lengvumo pojūtį. 

„Tie, kas ilgą laiko tarpą 
rūkė ir yra bandę mesti rūky-
ti, – tikriausiai žino ir atpažįsta 
šį jausmą, o tie, kurie nebandė 
mesti rūkyti, – tikrai pabandy-
kite, nes tas jausmas yra fan-
tastiškas. Kai praėjus kuriam 
laikui (mano atveju užteko mė-
nesio) tu jauti savo prasivaliusį 
kūną šiek tiek pakilusį virš že-
mės“, – tvirtina S. Urbonavi-
čius-Samas. 

Kaljanas – toks pat rūkymas

Tiesa, televizijos laidų prodiuse-
riui ir BIX grupės lyderiui S. Ur-
bonavičiui-Samui vis dėlto reikėjo 
poros pasitikrinimų, kad tvirtai 
žinotų, jog nebeužsikabins už šio 
žalingo įpročio. 

„Buvau kartą Egipte pakvai-
liojęs ir su kaljanu, tačiau greitai 
supratau, kad tai yra visiškai tas 
pats rūkymas, todėl greitai jo atsi-
sakiau, niekada nebegrįžau ir, ma-
nau, nebesugrįšiu“, – teigia jis.

„Su siaubu žiūriu į šitą madą“

Matantis, kokiu milžinišku grei-
čiu įvairios rūkymo priemonės, to-
kios kaip elektroninės cigaretės ar 
bedūmio kaitinamojo tabako gami-
niai, tampa populiarios ne tik tarp 

suaugusiųjų, bet ir jaunimo, S. Ur-
bonavičius-Samas su siaubu žiūri į 
šitą madą. 

„Aš manau, kad tai yra dar bai-
sesnis dalykas už cigaretes, ka-
dangi tradicinės cigaretės bent jau 
smirdėdavo, buvo labiau dozuo-
tos – surūkius vieną cigaretę retai 
kada užsimanydavai kitos, o visų 
šių naujovių pasekmės yra visiškai 
neaiškios ir neištirtos, todėl da-

rosi baisu, kai matau, kaip, ypač 
jaunimas, nepaleidžia iš rankų 
tos „pypkės“ ir pučia didžiausius 
dūmų kamuolius į orą“, – pasako-
ja jis, pridurdamas, kad tai yra opi 
problema ne tik Lietuvoje, bet ir 
apskritai. 

„Reali padėtis yra tikrai siau-
binga, nes įvairiausios elektro-
ninės cigaretės yra nežmogiško 
patrauklumo, o didžiulis iššūkis ir 
tėvų galvos skausmas – kaip  ap-
saugoti savo vaikus.  Manau, visų 
svarbiausia jaunimui išaiškinti to-
kių rūkymo alternatyvų grėsmes 
ir neigiamas pasekmes, o tuomet 
belieka tikėtis jų sąmoningumo“, 
– svarsto S. Urbonavičius-Samas.

Televizijos laidų prodiuseris ir 
BIX grupės lyderis mano, kad ge-
riausiai kitą įkvėpti ir motyvuoti 
gali ne moralai ar pasvarstymai, 
bet asmeninė patirtis, todėl jei 
prieš daugiau nei dvidešimt metų 
jis galėjo mesti rūkyti, – gali ir tu, 
o jei iškyla sunkumų, – visuomet 
yra specialistai, kurie gali tau pa-
dėti. Pavyzdžiui, pasak gydytojos 
Viktorijos Andrejevaitės, norint 
mesti šį žalingą įprotį, rekomen-
duojama keisti savo mąstymą, 
sumažinti stresą, nepamiršti gerti 
daug vandens, bandyti nukreipti 
savo mintis nuo rūkymo darant 
kažką malonaus ir stengtis sąži-
ningai laikytis susidaryto nerū-
kymo plano, o jeigu nepasiseka, 
–  bandyti vėl ir vėl, kol galiau-
siai žmogus atpranta ir nebenori 
rūkyti. 

Užsak. Nr. 976

AVINAS. Savaitės pradžioje pa-
sistenkite būti kuklesnis ir nuolan-
kesnis, kitaip į paviršių išplauks visi 
pikti jūsų kėslai. Jei norite išsaugoti 
ramybę namuose ar draugystę, teks 
susitaikyti su neišvengiamomis pini-
ginėmis išlaidomis. Savaitgalį lauki-
te staigmenos.

JAUTIS. Šią savaitę būsite apsės-
tas medžiotojo aistros. Pabandykite 
ją sutvardyti ir nepersekiokite savo 
kolegų už kažkada patirtas nuoskau-
das. Nuo savaitės vidurio turėtumėte 
būti nebe toks agresyvus ir kur kas 
geresnės nuotaikos.

DVYNIAI. Ši savaitė žada jums 
būti turtinga įvairių įvykių, paįvairi-
nančių kasdienybę. Visiems kartais 

taip nutinka, kad viskas apsiverčia 
aukštyn kojomis. Ir ne visuomet tam 
būna tinkamas laikas. Būkite protin-
gas, stumkite į šalį mintis apie refor-
mas ir palikite viską taip, kaip yra.

VĖŽYS. Šią savaitę jūsų žvaigž-
dės atneš ramybę jūsų sielai ir su-
teiks jėgų jūsų kūnui. Savaitės pa-
baigoje jūsų darbai bus įvertinti kaip 
novatoriški ir net genialūs. Santykiai 
su artimu žmogumi radikaliai page-
rės, jei būsite iš tiesų nuoširdus ir 
atviras.

LIŪTAS. Šią savaitę išsiskirs 
jūsų ir svarbaus jums žmogaus 
nuomonės. Tad konflikto išveng-
ti tikrai nepavyks. Pabandykite į 
viską pažiūrėti filosofiškai ir rim-
tą ginčą kuo labiau sušvelninti. 
Ketvirtadienį būsite pakviestas 

bendradarbiauti įgyvendinant 
kažkokius ypatingus sumanymus. 
Nedvejodamas priimkite kvieti-
mą.

MERGELĖ. Pirmoje savaitės 
pusėje verčiau palaikykite liežuvį 
už dantų, nes žodis, išlėkęs žvirbliu, 
sugriš jaučiu. O tuomet galite tikėtis 
visokiausių nesusipratimų. Be to, 
galite būti labai agresyvus. Ketvir-
tadienį, deja, prasidės tikrosios ne-
sėkmės...

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

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

ŠAULYS. Šios savaitės pradžioje 
jūsų elgesys svyruos tarp karštako-
šiškumo ir meilumo - pakankamai 
keistas derinys. Šiaip ar taip, sunku 
bus rasti jus suprantančių žmonių. 
Nuo pat pirmadienio vis atrodys, kad 
išlipote iš lovos ne ta koja. Pagerėji-
mo galite tikėtis tik penktadienį.

OŽIARAGIS. Savaitės pradžioje 
jūs būsite labai geros formos ir ga-

lėsite dirbti labai produktyviai. Jūs 
labai lengvai užmegsite naudingus 
kontaktus, sugebėsite puikiai užjaus-
ti kolegas. Trečiadienį ir ketvirtadie-
nį ar net iki savaitės pabaigos galite 
jausti nesuprantamą įtampą.

VANDENIS. Kitą savaitę pajusi-
te Amūro laidomas strėles, be to, jus 
globos ir Venera. Savaitės pabaigoje 
labai sustiprės jūsų ryšys su partne-
riu. Jei įmanoma, svarbių verslą ar 
pinigus liečiančių sprendimų šią sa-
vaitę verčiau nedarykite.

ŽUVYS. Savaitės pirmoje pusė-
je dėl Veneros įtakos jausitės lyg su 
sparnais. Būsite linkęs viską perver-
tinti ir išpūsti. Tačiau į savaitės pa-
baigą pasiduosite valgymo malonu-
mams ir veikiausiai dėl to savaitgalį 
būsite blogos nuotaikos.

Krepšinis I. Šeštadienį Anykš-
čių „KKSC–Elmio“ ekipa sė-
kmingai pradėjo savo pasirodymą 
2020/2021 m. RKL sezone. Ra-
mūno Šližio auklėtiniai namuose 
103:55 sutriuškino Marijampolės 
SC komandą. Šeimininkai, kuriuos 
palaikė 150 sirgalių, atitrūko jau 
rungtynių pradžioje, kai po pirmo-
jo kėlinio pirmavo 33:15. Likusio-
je mačo dalyje anykštėnai neatsi-

palaidavo ir sutriuškino varžovus, 
įsirašę pirmąją pergalę RKL B di-
viziono B grupėje. „KKSC–Elmio“ 
komandoje užtikrintai debiutavo 
naujokas Paulius Martinonis, kuris 
pelnė 12 taškų ir atliko 5 rezulta-
tyvius perdavimus. Galingai po 
krepšiais kovojo į ekipą sugrįžęs 
Benas Pociūnas, įmetęs 6 taškus ir 
nusigriebęs 9 kamuolius. „KKSC–
Elmis“ žaidėjų statistika: T. Jodelis 
23 (7/16 trit.), D. Radžiūnas 22 (14 
atk. kam.), A. Jakštonis 15 (8 atk. 

kam.), Ž. Žiukas 14 (10 rez. perd.), 
P. Martinonis 12, G. Šniaukštas 
7, B. Pociūnas 6 (9 atk. kam.), E. 
Sriubas 4. Kitas rungtynes anykš-
tėnai namuose žais lapkričio 14 
dieną, kai susitiks su „Dzūkijos 
SRC“ klubu. Rungtynės prasidės 
13.45 val.

Krepšinis II. Anykščių KKSC 
berniukų (gim. 2007–2008 m.) ko-
manda sėkmingai pradėjo naująjį 
MKL sezoną. Pirmosiose U–14 

čempionato rungtynėse mūsiškiai 
namuose kovojo su Šiaulių KA 
,,Saulė–II“ krepšininkais ir šventė 
pergalę 56:52. Daugiausia taškų 
nugalėtojams pelnė: M. Judickas 
– 15, M. Čerškus – 11, M. Niau-
ra – 9, Ž.K. Šapoka ir K. Volkovas  
po 7.

Krepšinis III. Jaunieji (U–12) 
Anykščių krepšininkai, besiruoš-
dami būsimoms kovoms MKL 
lygoje, sužaidė dvejas draugiškas 

rungtynes prieš panevėžiečius. 
„Nykščio namuose“ vykusiuo-
se mačuose ekipos pasidalijo po 
pergalę. Pirmajame susitikime 
Pauliaus Leonavičiaus auklėtiniai 
laimėjo 72:62 (G. Pupelytė 18, S. 
Jotka ir J. Zlatkus po 16, A. Vogulis 
11, D. Ulys 8), o antrajame varžo-
vai buvo stipresni 55:79.  Anykš-
čių komandai antrose rungtynėse 
daugiausia taškų pelnė šie žaidėjai: 
J. Zlatkus (23), A. Vogulis (7), D. 
Ulys (6), L. Trofimovaitė (6).
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parduoda

įvairūs

siūlo darbą

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 įmonei 
reikalingas

eLekTrOs 
iNŽiNierius.

atlyginimas nuo 1000 eur 
po mokesčių

Tel. (8-675) 86514.

uab „anykščių Vosinta“ ieško vyr. buhalterio (-ės). 
Darbo pobūdis: 

- visas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas, 
- finansinių, mokestinių, statistinių ataskaitų, deklaracijų ruošimas bei 

savalaikis teikimas valstybinėms institucijoms ir vadovybei. 
reikalavimai: 

- aukštasis buhalterinis/finansinis arba ekonominis išsilavinimas 
- ne mažesnė kaip 2 metų sėkminga darbo patirtis vyr. buhalterio 

pareigose 
- apskaitą bei mokesčius reglamentuojančių teisės aktų išmanymas 
- geri darbo buhalterinės apskaitos programomis įgūdžiai 
- kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, punktualumas. 
atlyginimas 1200-1300 eur neatskaičius mokesčių. 
Įmonė įsikūrusi Sausalaukės k., Svėdasų sen., Anykščių r. 

CV prašome siųsti el. paštu a.vosinta@gmail.com. 

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 29 d. 16 val. 

Liudiškių g. 29, Anykščiai
Papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažei-

dusiems 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

Montuoja gipso plokštes, dažo, 
tinkuoja, kloja laminatą. Kiti vi-
daus darbai. 

Tel. (8-658) 18218.

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

Tel. (8-656) 24531. 

VIŠTOS VIŠTAITĖS .
SPALIO 29 d. (ketvirtadie-

nį) prekiausime „Kaišiadorių“ 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-8 mėn. rudomis, raibomis dės-
liosiomis vištaitėmis bei kiauši-
nius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4.50 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiauši-
niais (10 vnt.-1 Eur). Spec. le-
salai. Jei vėluosime, 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.

kuras

Malkas kaladėmis ir rąsteliais. 
Atveža (po 10 erd.).

Tel. (8-608) 51317.

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

Tel. (8-656) 01913.

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.

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 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.

Rokas BLAŽYS, 
gimęs 09 30

Emilija VERCINSKAITĖ, 
gimusi 09 30

gimė

Dengia stogus, montuoja lie-
taus sistemas, kala dailylentes. 
Skardinimo darbai. Lydo bituminę 
dangą. 

Tel. (8-692) 13558.

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.

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.

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m rąsteliais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

kita

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

Tel. (8-611) 47343.

Svilintas kokybiškas kiaulių pu-
seles. Greitai atveža. 

Tel. (8-611) 34567.

Valo kaminus, montuoja kaminų 
įdėklus, įvairūs skardinimo darbai. 

Tel. (8-601) 14132.

teleloto. Žaidimas nr. 1281. Žaidimo data: 2020-10-25 skaičiai: 72 03 58 31 40 08 48 22 01 74 46 32 19 06 24 59 49 63 10 
18 41 67 50 15 30 38 28 60 27 23 52 71 44 53 16 33 26 64 05 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 37 43 51 57 61 65 62 34 12 (visa lentelė) Prizai 
Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 17210.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 18.00€ 467 Užbraukus eilutę 1.50€ 11561 
Užbraukus keturis kampus 2.50€ 9512  Papildomi prizai Bilietas Prizas 0098173 Automobilis Opel Crossland 0278694 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0239371 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0240035 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239658 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239344 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0270887 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0306653 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239306 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0295793 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0240093 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239504 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0240108 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0263386 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239694 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0298847 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239702 Laiminga vieta pri-
zas 50 Eur 0239991 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0305816 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0292074 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273515 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0266956 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0263272 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239354 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239827 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239288 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239604 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0297493 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0299492 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239767 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0262182 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239512 Laiminga vieta pri-
zas 50 Eur 0239378 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239677 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0266780 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239363 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0306530 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0298843 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239858 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0309163 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272074 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0298838 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239903 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0239325 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239750 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0307971 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0291359 Laiminga vieta pri-
zas 50 Eur 0239775 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239467 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239970 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239312 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0239686 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0240141 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239896 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239481 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0272469 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239886 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0240158 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0272472 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0261042 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239920 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0240051 Laiminga vieta pri-
zas 50 Eur 0239720 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239621 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0306684 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0240126 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0239819 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239337 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239562 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0260191 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0281685 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239936 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239877 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0261039 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0281679 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239612 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0274754 Laiminga vieta pri-
zas 50 Eur 0239671 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239301 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0240119 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239788 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0240134 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239929 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0291355 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0240100 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0240071 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239866 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239555 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0239490 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0240064 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239951 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0305813 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0239538 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239710 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0239595 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0278236 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0270884 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0305450 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0305448 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0240113 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0281600 Laiminga vieta prizas 50 Eur 030*336 Pakvietimas į TV studiją 018*180 Pakvietimas į TV studiją 
001*379 Pakvietimas į TV studiją 002*144 Pakvietimas į TV studiją
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anekdotas

oras

+12

+14

mėnulis
Spalio 27 - 30 d. - priešpilnis.

Judas, Tadas, Simonas, 
Almantė, Gaudrimas, Simas.

Ramojus, Tautmilė, Vincentas, 
Sabina, Vincas.

šiandien

spalio 28 d.

vardadieniai

spalio 29 d.
Ermelinda, Gelgaudas, Tolvydė, 
Violeta, Narcizas.

spalio 30 d.
Liucilė, Volfgangas, Skirgaila, 
Skirvydė, Edmundas, Darata, 
Volfas.

Vaikštinėjo vyras miške žiemą 
ir pasiklydo. Rėkia:

- Padėkite!
Čia lokio letena - tik šast ant 

peties.
- Ko rėkauji, žmogau?
- Pasiklydau aš...
- Na ir kas? Kodėl kitiems 

miegoti neleidi?
- O gal kas išgirs?
- Na, aš išgirdau. Lengviau pa-

sidarė?

***
Žemdirbių bendrovės pirmi-

ninkas per susirinkimą dėsto:
- Draugai! Prieš dvejus metus 

pasėjome 5 hektarus kanapių, 
ir ką? Visas jas suėdė amarai. 
Pernai pasėjome 10 hektarų, ir 
vėl jas visas sunaikino amarai. 
Manau, kad šiemet pasėsime 50 
hektarų!

Nedrąsus balsas iš salės:
- O kodėl tiek daug?
- Tegul paspringsta, bjaury-

bės!

***
- Ar tau užeina tingėjimo prie-

puoliai?
- Man užeina aktyvumo prie-

puoliai. O tingėjimo būsena - 
nuolatinė.

***
Petriukas klausia tetos:
- Kas pas tave čia toks dide-

lis?
- Mano pilvukas.
- O kas jame yra?
- Mano vaikiukas.
- O kodėl jį glostai?
- Nes labai myliu.
- Tai kodėl tada suvalgei?!

***
- Ar tiesa, kad rytas už vakarą 

protingesnis?
- Taip... Ryte labiau matosi, 

kokių nesąmonių, tu, toks pro-
tinguolis, vakare pridirbai.

To literatūriniame Anykščių 
krašte dar nebuvo...

R. Guobio kūrybos pristatymo 
vakarą pradėjusi bibliotekos Krašto 
dokumentų ir kraštotyros skyriaus 
bibliotekininkė Judita Skačkaus-
kienė autorių pristatė kaip labai 
produktyvų, godų gerąja žodžio 
prasme, siekiantį surasti, sužinoti, 
suprasti  ir pasidalyti surastais lo-
biais su kitais. 

R. Guobis paaiškino, kad spalio 
21-oji knygoms pristatyti pasirink-
ta neatsitiktinai. „Tai man ypatinga 
šventė - Šv. Uršulės diena, - pastebė-
jo jis,- tai mano močiutės vardo die-
na, nuo kurios, galima sakyti, viskas 
ir prasidėjo. Vaikystėje man močiutė 
buvo Dievo dovana, nulėmusi tolesnį 
mano  gyvenimo kelią. Tą dieną jos 
ateidavo pasveikinti kaimynai, buvo 
pasakojamos įvairiausios man, dar 
vaikui, įdomios istorijos. Močiutė 
buvo šviesi savojo laikmečio  mote-
ris, pasakorė, skatinusi  norą domėtis 
gimtinės praeitimi“. 

Tas jos įskiepytas smalsumas 
išryškėjo besimokant Žaliosios aš-
tuonmetėje  bei Svėdasų vidurinėje 
mokyklose, tačiau ypač subujojo 
pirmaisiais atgimimo metais. Ne-
nutoldamas nuo gimtojo Butėnų 
kaimo, R. Guobis nėrė į kraštotyrą, 
1991 – 1992 metais leido laikraštį 

„Alaušo varpas“ Svėdasų parapijos 
žmonėms, o 1993 metais su bendra-
minčiais subūrė „Spingsulės“ klu-
bą. Su šiuo kraštotyrininkų ir lite-
ratų klubo ženklu išėjo didžiuma R. 
Guobio leidinių. Nuo 1992 metų iki 
šiol R. Guobis dirba A. Baranausko 
ir A. Vienuolio - Žukausko memo-
rialiniame muziejuje, tačiau darbo 
valandomis jo muziejininkystė ne-
sibaigia –  dviračiu ar pėsčiomis yra 
apkeliavęs atokiausius Anykščių 
krašto vienkiemius, daugybę seno-
lių kalbinęs ir jų atsiminimus už-
rašęs, surinkęs daug kraštotyrinės 
medžiagos, kuri  atgyja jo knygose. 
Savo knygas jis iliustruoja doku-
mentinėmis nuotraukomis, asmeni-
niais piešiniais ir nuotraukomis, yra 
parengęs ne vieną  fotografijų bei 
paveikslų parodą.   

Bibliotekoje R. Guobis pristatė 
per paskutiniuosius dvejus metus 
savo išleistas knygas: „Kur giria ža-
liuoja“, „Žemė žuvų ženkle“, „Sva-
jonių Lietuvos ženklai“, „Jaunosios 
Lietuvos keliu“, „Stoties viršininko 
istorijos“ ir pačią solidžiausią, net 
pusketvirto šimto puslapių, gausiai 
iliustruotą savo gimtojo kaimo isto-
riją, pavadintą „Butėnai“. 

Pristatydamas knygas, autorius 

ekrane demonstarvo nuotraukas ir 
piešinius iš jų, pasakojo įdomiau-
sius epizodus ir nutikimus su leidi-
niuose aprašytais herojais, kurių ne 
vienas jau apleidęs šią žemę.  An-
tai albumėlyje „Kur giria žaliuoja“ 
smalsumą kursto vaizdai: tuomet, 
tarpukariu, vos pribrendamą Barbo-
ros akmenį apspitę žmonės, paslap-
tinga Romuldavos miško eigulio 
trobelė, o pabaigoje - pasiūlymas 
skaitytojui nupiešti medį ar ką nors 
parašyti apie mišką, nes, autoriaus 
nuomone, miškas mus maitina.

Knygoje „Žemė žuvų ženkle“ au-
torius sugrįžta prie savo vaikystės 
upės Šventosios ir jos valdovų Ša-
palų. Upe atkeliauja iki Anykščių, 
primena, kad kadaise Andrionišky-
je buvo sumanyta statyti sanatoriją. 
„Jei tuomet būtų pastatę, dėl kuror-
to Andrioniškis  Anykščius būtų nu-
rungęs“, - šypsojosi autorius.

Pristatęs „Svajonių Lietuvos žen-
klus“, surastus Kavarsko bažnyčios 
altoriuje, Troškūnų šaulių pasiau-
kojime, R. Guobis dalijosi „Stoties 
viršininko istorijomis“, žavėjosi 
gyvu Siauruku, įvardijęs jį XXI – 
ojo amžiaus stebuklu,  ir jo aplan-

kyti atvykusia mergina iš Tokijo 
(Japonija). 

Knygų pristatymo vakare jautėsi, 
kad R. Guobis idealizuoja tarpuka-
rio Lietuvą, joje veikusias įvairias 
tautiškas, patriotines oraganizacijas, 
ypač vieną iš jų – jaunalietuvius, 
veikusius ir  autoriaus gimtajame 
krašte. Knyga „Jaunosios Lietuvos 
keliu“ būtent apie tai. Ypač įdomi 
autoriaus pristatyta nuotrauka, ku-
rioje įamžintos jo gimtojo Butėnų 
kaimo jaunalietuvių Genovaitės 
Juškaitės ir Igno Mačeikos vestu-
vės. G. Juškaitė Lietuvos jaunalie-
tuvių žaidynėse tapo čempione 100 
metrų rungtyje, o jos jaunikis užė-
mė trečią vietą šuoliuose į aukštį. 
100 m Genovaitė bėgo basa.

R. Guobis visuomet didžiavosi 
esąs butėniškis, tad solidi puske-
tvirto šimto puslapių knyga „Bu-
tėnai“, kurios išleidimą pavasarį 
paspartino koronavirusas, yra kelių 
dešimtmečių kruopštaus darbo re-
zultatas. Pasak autoriaus, tai pagar-
bos, atminties paminklas visiems, 
nuo amžių amžinųjų kaime gyve-
nusiems, gyvenantiems ir ateityje 
gyvensiantiems. „Knygoje sudėtos 
istorijos nuo pirmojo Butėnų kai-
mo paminėjimo 1671 metų gegužės 
13 d. iki šių dienų, - sakė autorius, 
pastebėdamas, kad bendravimas su 
kaimo žmonėmis teikęs ne tik žinių, 
bet ir džiaugsmo. – Tikras stebuklas 
buvo bendrauti su 1916 m. gimusia 
ir pernai į amžinybę iškeliavusia, 
102 metų sulaukusia Brone Valun-
tiene“. Autorius apgailestavo, kad 
kadais net keturis šimtus gyventojų 
turėjęs kaimas šiuo metu nepriskai-
čiuoja nė šimto, tačiau jis nepraran-
da vilties, kad  kaimas išliks gyvas.

Visas savo išleistas knygas R. 
Guobis yra padovanojęs Anykščių 
viešajai bibliotekai. Autorius išsi-
davė, kad lapkričio mėnesį pasi-
rodys jo leidinys, skirtas prieš 100 
metų žuvusiems Troškūnų krašto 
šauliams.

Knygų autorių sveikino ir sėkmės 
linkėjo muziejininkai ir vakaro da-
lyviai: Anykščių krašte įsikūręs, 
aukščiausias pasaulio kalnų viršūnes 
įveikęs alpinistas Vladas Vitkauskas, 
Anykščių Garbės ambasadorius, is-
torikas, knygų leidėjas Virginijus 
Strolia, Anykščių Teresės Mikeliū-
naitės kraštotyros draugijos valdy-
bos pirmininkas Tautvydas Kontri-
mavičius, Svėdasų seniūnas Saulius 
Rasalas, pastebėjęs, kad jo keliai su 
R. Guobiu vis susikerta – tai Andrio-
niškyje, tai Siauruke, o dabar Svė-
dasuose. Savo kūrybos gerbėjams 
knygų autorius nešykštėjo autografų 
ir gerų žodžių.

Šias knygas Raimondas Guobis išleido per pastaruosius dvejus 
metus.                 Autoriaus nuotr.

Raimondą Guobį sveikino ir sėkmės linkėjo Anykščiuose įsikū-
ręs alpinistas Vladas Vitkauskas.

Jonas JUNEVIČIUS

Spalio 21 dienos vakarą, Anykščių. L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje Raimondas Guo-
bis, muziejininkas, „Anykštos“ bendradarbis, Teresės Mikeliūnaitės premijos laureatas, tikras 
Lietuvos patriotas, organizavęs daug įsimintinų žygių jaunimui istorinėmis, partizanų kovas 
menančiomis vietomis, pristatė net šešias per pastaruosius dvejus metus išleistas knygas, kurių 
naujausia ir solidžiausia - „Butėnai“ - net trijų su puse šimto puslapių. 

Susitikimo vakarui Raimondas Guobis pasirinko spalio 21 – ąją, Šv. Uršulės dieną, taip pagerbda-
mas savo močiutės Uršulės, nulėmusios jo gyvenimo kelią, atminimą. 


