
4 psl.

4 psl.3 psl.2 psl.

73-ieji leidimo metai 2021 m. rugsėjo 14 d. antradienis

šiupinys

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 71/9561

http://www.anyksta.lt

   

Buvusio knygyno pastate įsikurs Šeimos klinika Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vienas iš pastatų-vaiduoklių, esančių Anykščių miesto centre, keliamas naujam gyvenimui. Baigiamas rekonstruoti bu-
vusio Anykščių miesto knygyno pastatas, kuriame jau spalio mėnesį turėtų pradėti veiklą Šeimos klinika.

Savivaldybės įmonė UAB 
„Anykščių knygynas“ buvo li-
kviduota prieš dešimt metų. 
Prestižinėje miesto vietoje esan-
tis pastatas buvo privatizuotas. 
Dešimt metų pastatas stovėjo 
visiškai nenaudojamas, kol galų 
gale savininkai jį perpardavė 
naujiesiems investuotojams.

Pastato rekonstrukciją atlieka 
naujieji jo savininkai -  kauniečių 
įmonė UAB„Paslaugų idėja“. 
Investuotojai jau sudarė nuomos 
sutartį su tinkline medicinos kli-
nika UAB „Medicinos namai“. 

Buvusiame knygyno pastate 
yra ir didžiulis rūsys, tačiau kol 
kas  jis nėra pertvarkomas. Beje, 

po pastato privatizacijos jo sa-
vininkas tik po tam tikro laiko 
aptiko ... dalį nusipirktų patalpų. 
Paaiškėjo, kad dalis rūsio buvo 
aklinai užmūryta. 

Iki šiol Anykščiuose veikė tik 
privačios odontologijos klinikos, 
o UAB „Medicinos namai“ keti-
na teikti platesnį paslaugų spektrą. 
Kalbama, kad vyksta derybos ir 
su keliais Anykščių rajono savi-
valdybės pirminės sveikatos prie-
žiūros centro šeimos gydytojais. 

Tiesa, Anykščiuose veikianti 
„Šilo“ klinika (buvusi odontolo-
gijos klinika „Teradenta“) šiemet 
pradėjo teikti ir ginekologijos 
paslaugas. Baigiamas rekonstruoti buvusio Anykščių knygyno pastatas.

Mitingas: „Bent tegul bijo...“ Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį, rugsėjo 10-
ąją, per Vilniuje, Katedros 
aikštėje, vykusį mitingą pa-
aiškėjo, kad Lietuva turi la-
bai daug ... policijos pareigū-
nų. Į Vilnių buvo sukviestos 
ir rajonų policijos pajėgos.

Vakare, išvažiuodamas iš 
sostinės, ilgą laiką sraute 
judėjau kartu su devyniais 
policijos mikroautobusais. 
Važiavau pirmąja eismo 
juosta, pareigūnai - antrą-
ja, kelis kartus aš juos, o jie 
mane aplenkė. Turėjau laiko 
skaičiuoti.

Įvažiuojant į Vilnių, autostra-
dos pabaigoje pasitiko policijos 
postas. Jame - keliolika nuo-
bodžiaujančių pareigūnų. Dėl 
penktadienio darbų į mitingą, 
vykusį Katedros aikštėje, ne-
spėjau, radau tik šiek tiek jude-
sio prie Parlamento rūmų.

Mirė buvęs 
Anykščių rajono 
vadovas Albertas 
Budavičius Valdas ŽALA, UAB „Zala 

Arms“ direktorius:

...jei yra priimti kažkokie 
įstatymai, tai mes jų turime lai-
kytis. 

Anykščiuose 
paminėti 
tituliniai 
stačiatikių 
cerkvės atlaidai

Mitinge Katedros aikštėje plazdėjo ir Anykščių vėliava Nuotr. iš Tomo BARANAUSKO archyvo

Tiekėjas. Anykščių vaikų 
lopšelis – darželis „Žilvitis“ 
žalią mėsą ir kiaušinius pirks iš 
UAB „Daivida“. Pagal pirkimo 
– pardavimo sutartį, kuri galios 
iki kitų metų rugsėjo, vaikų lop-
šelis – darželis „Žilvitis“ pirks 
jautienos kumpinę, kiaulienos 
sprandinę, vištienos bei kala-
kutienos filė. Iš viso numatyta 
įsigyti 1 tūkst.180 kg mėsos. 
Iš UAB „Daivida“ įstaiga taip 
pat įsigis 6 tūkst.300 kiaušinių. 
Pirkimo – pardavimo sutarties 
vertė – 7 tūkst.419 Eur.

Centras. Nuo gegužės 11 
dienos Anykščiuose, Šaltupio 
gatvėje, atidarytame Klientų 
aptarnavimo centre, aptarnau-
ti 908 klientai. Per mėnesį už 
savivaldybei pavaldžių įstaigų 
teikiamas paslaugas šiame cen-
tre susimoka vidutiniškai 227 
klientai.

Edukacija. Aplinkos mi-
nisterija ir  Valstybinių miškų 
urėdija  kviečia drauge švęsti 
Miškininko dieną, kuri kas-
met minima trečiąjį rugsėjo 
šeštadienį, bei apsilankyti šiai 
progai skirtuose renginiuose. 
Anykščių regioninis padalinys 
Andrioniškio seniūnijos Mi-
kierių kaime rugsėjo 23 dieną 
kvies klausytis elnių baubimo.

Užimtumas. Anykščių kul-
tūros centro tautinių šokių an-
sambliui „Gojus“ Anykščių 
rajono savivaldybė skyrė fi-
nansavimą. Kolektyvui skirti 
1 tūkst.250 Eur. Už šias lėšas 
ansamblis „Gojus“ įgyvendins 
projektą „Jaunimo užimtumas 
per tautinį šokį“. Tautinių šo-
kių kolektyvo „Gojus“ vadovė 
yra Jūratė Uselienė. Anykščių 
kultūros centro šokių ansamblis 
„Gojus“ susikūrė 1991 metais.

Galimybių pasas: už ar 
prieš?
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temidės svarstyklės

Prekyba ir paslaugos:
Turintiems galimybių pasą 

žmonėms netaikomi jokie ap-
ribojimai, tačiau jiems ir toliau 
rekomenduojama laikytis sau-
gumo priemonių, pavyzdžiui, 
dezinfekuoti rankas, išlaikyti 
atstumą, dėvėti kaukes.

Neturintiesiems galimybių 
paso bus draudžiama lankytis 
nebūtinųjų prekių parduotuvė-
se, dideliuose prekybos cen-
truose, turgavietėse (kai plotas 
viršija 1,5 tūkst. kv. metrų), 
gauti grožio paslaugų, lankytis 
sporto klubuose ar dalyvauti 
renginiuose, kai susirenka dau-
giau nei 500 žmonių.

Žmonėms be Galimybių paso užsiveria didieji prekybos 
centrai, dalis paslaugų
Nuo pirmadienio galimy-

bių paso neturintys žmonės 
nebegali gauti kai kurių ne-
būtinų paslaugų, apribotos 
jų galimybės lankytis pre-
kybos ir viešojo maitinimo 
vietose.

Tačiau be galimybių paso 
bus galima:

*Lankytis parduotuvėse, 
turgavietėse, kurių pagrindinė 
veikla yra maisto prekių, ve-
terinarijos, pašarų gyvūnams, 
vaistinių, optikos prekių ir or-
topedijos techninių priemonių, 
augalų, sėklų, trąšų pardavimas. 
Tačiau šios parduotuvės turi tu-
rėti atskirą įėjimą iš lauko, o jų 
plotas negali viršyti 1,5 tūkst. 
kv. metrų. 

*Užsisakyti maistą išsinešti 
ar jį valgyti kavinės, barų atvi-
rose erdvėse. 

*Patekti į degalines, užsisa-
kyti smulkias remonto paslau-
gas, kai kontaktas tarp paslau-
gos gavėjo ir teikėjo trunka ne 
ilgiau nei 15 minučių.

*Gauti laidojimo paslaugas, 
patekti į laidojimo reikmenų 
parduotuves.

*Lankytis bibliotekose, mu-
ziejuose, parodose, gauti soci-
alines, teisines, būtinąsias vals-

tybės ir savivaldybių institucijų, 
įstaigų paslaugas.

*Lankyti terminalinės bū-
klės asmenis, nepilnamečius 
bei nėščiąsias, gauti socialines 
paslaugas.

Transportas:
Galimybių paso nereikės nau-

dojantis miesto, priemiestiniu 
ar tarpmiestiniu viešuoju trans-
portu. Tačiau juo vykstantiems 
reikės dėvėti kaukę, išlaikyti 
saugų atstumą.

Vežant keleivius gali būti 
užimtos tik sėdimos vietos.

Švietimas:
Ikimokyklinis, priešmokykli-

nis, pradinis, pagrindinis, vidu-
rinis ugdymas, pirminis profe-
sinis mokymas, neformalusis 
vaikų švietimas ir švietimo pa-
galba vykdoma be galimybių 
paso.

Tęstinis profesinis mokymas, 
aukštojo mokslo studijos ir ne-
formalusis suaugusiųjų švieti-
mas kontaktiniu būdu taip pat 

galės būti vykdomas ir neturin-
tiems galimybių paso, tačiau jie 
turės reguliariai testuotis, tai ga-
lės atlikti nemokamai. Ši išlyga 
galios iki spalio 16 dienos.

Sveikatos priežiūra:
Medicininė pagalba bus tei-

kiama be galimybių paso. Tei-
kiant planines stacionarines 
paslaugas, būtina atlikti tyrimą 
dėl koronaviruso. Jis finansuo-
jamas valstybės lėšomis.

Sveikatos apsaugos ministe-
rija numato galimybę ateityje 
įvesti privalomą testavimą, sie-
kiant gauti specializuotas am-
bulatorines paslaugas. Tai pri-
klausys nuo epidemiologinės 
situacijos.

Galimybių paso gavimas:
Galimybių pasą gali gauti 

paskiepyti, persirgę arba besi-
testuojantys žmonės. Vėl bus 
pripažįstami antigeno testai, ta-
čiau jie taip pat turės būti atlie-
kami savo lėšomis.
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Paieška. Rugsėjo 10 dieną  
apie 13.30 val. iš namų Debeikių 
seniūnijos Aknystų kaime išėjo 
ir negrįžo vyras (g. 1961 m.). Pa-
skelbta asmens paieška. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Automobilis. Rugsėjo 10 die-
ną  apie 13.42 val.,atvykęs į VĮ 
REGITRA, esančią Anykščiuo-
se, vyras (g. 1997 m.) pageidavo 

išsiimti laikinuosius valstybinius 
numerius automobiliui FORD 
C-MAX. Nustatyta, kad Dani-
joje paskelbta šio automobilio 
paieška. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Pažeidėjas. Rugsėjo 10 die-
ną  apie 8.25 val. Svėdasuose, J. 
Tumo-Vaižganto g., sustabdyto 
patikrinimui automobilio TOY-
OTA COROLLA vairuotojui (g. 
1972 m.) nustatytas 1,56 prom. 

girtumas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Laužas. Rugsėjo 12 dieną 
Traupio seniūnijos  Surdaugių 
kaime ugniagesiai aptiko netin-
kamai kūrenamą laužą. Praneša-
ma, kad lauže buvo kūrenamos 
gamtinės atliekos. Saugus ats-
tumas nuo pastatų neišlaikytas. 
Įvykis tiriamas.

Gaisras. Rugsėjo 12 dieną De-

beikių seniūnijos Leliūnų kaime, 
Pakalnės g., gaisras kilo gyvena-
majame name. Apie 2 val. nak-
ties atvykus ugniagesiams, atvi-
ros liepsnos nebuvo, rūko dūmai 
iš medinio namo skliauto. Gaisro 
metu sudegė 2 m² ir buvo nuar-
dyti namo plaušinės apdailos. 
Priestatas išsaugotas, nenukentė-
jo. Savininkas gesindamas gaisrą 
susižalojo, apžiūrėtas medikų, jis 
atsisakė vykti į priėmimo skyrių. 
Įvykis tiriamas.

Migrantai. Per parą į Lietuvą 
patekti bandė apie 40 migrantų, 
vienas žmogus įleistas dėl hu-
manitarinių priežasčių, pranešė 
Valstybės sienos apsaugos tar-
nyba. Migrantai prie Lietuvos 
sienos iš Baltarusijos buvo pri-
artėję ties Ignalinos, Švenčio-
nių, Šalčininkų, Vilniaus, Va-
rėnos ir Lazdijų rajonais. Ties 
pastaruoju sekmadienį fiksuota 
apie pusė iš visų užsieniečių – 
tokia tendencija vyravo ir praė-
jusią savaitę.

Iškeido. Šių metų vasarą 
Lietuvos gyventojai drąsiau 
keliavo į užsienį ir ten išleido 
keliskart daugiau pinigų. Nors 
turistų antplūdžio Lietuvoje 
nebuvo, tačiau lietuviai šiemet 
daugiau keliavo bei išlaidavo 
ir šalyje. Gyventojai atsiskai-
tydami kortele Ispanijoje iš-
leido 2,7, Italijoje – 2,1 karto, 
Graikijoje – 3,4 karto, Kroati-
joje – 3,6, Portugalijoje – 4,4, 
o Turkijoje – 9,2 karto daugiau 
negu praėjusių metų vasarą. 
Tuo metu lietuvių išlaidos at-
siskaitant kortele Baltarusijoje 
sumažėjo 15 proc., Latvijoje 
– 33 proc., o Estijoje šiek tiek 
augo.

Mokesčiai. Prezidentas Gita-
nas Nausėda ragina dar Seimo 
rudens sesijoje apsispręsti dėl 
pagrindinių mokestinių poky-
čių – jais būtų siekiama toly-
gesnio ir teisingesnio skirtingų 
visuomenės grupių apmokes-
tinimo. Sprendimas dėl neap-
mokestinamųjų pajamų dydžio 
(NPD) keitimo galėtų įsigalioti 
jau nuo 2022 metų pradžios, 
tuo metu kitiems pakeitimams 
būtų taikomas ne mažesnis 
kaip šešių mėnesių terminas. 

Paroda. Pietų Korėjoje 
penktadienį atidaryta Lietuvos 
menininkų fotografijų paro-
da. Kaip informavo Kultūros 
ministerija, paroda „Uncove-
rings. The Search for Identity 
in Lithuanian Photography“ 
(angl. „Atskleidimai. Identiteto 
paieškos Lietuvos fotografijo-
je“) siekiama supažindinti Pi-
etų Korėjos žiūrovus ne tik su 
Lietuvos fotografijos, bet ir su 
šalies istorijos raida.

Kaina. Vokietijoje didme-
ninės kainos praėjusį mėnesį, 
palyginti su pernai rugpjūčiu, 
pakilo 12,3 proc., pranešė Fe-
deralinė statistikos tarnyba. Tai 
didžiausias šuolis per pastaruo-
sius 47 metus – nuo 1974-ųjų 
spalio, po tuometinės tarptauti-
nės naftos krizės. Rūdos, meta-
lų ir metalo ruošinių didmeni-
nės kainos šoktelėjo 63,4 proc., 
o mineralinio kuro – 35,5 pro-
cento.

-BNS

Mirė buvęs Anykščių rajono vadovas Albertas Budavičius
pro memoria

Rugsėjo 9 dieną Anykš-
čiuose mirė buvęs Anykš-
čių rajono Vykdomojo ko-
miteto pirmininkas, 92-ejų  
metų amžiaus Albertas Bu-
davičius.

A.Budavičius palaidotas se-
nosiose Anykščių kapinėse, ša-
lia savo žmonos Jadvygos.

Netekome žmogaus, paliku-
sio ryškų pėdsaką Anykščių 
istorijoje. Keturiolika metų ra-
jonui vadovavusį Albertą Bu-
davičių anykštėnai prisimins 
kaip talentingą vadovą, kuklų 
ir taktišką žmogų. Jo pastan-
gomis miestas ir rajonas tapo 
išpuoselėtas, gausus socialinių  
kultūrinių, gydymo, švietimo 
objektų. Albertas pasižymėjo 
rūpinimusi žmonėmis, neskirs-
tė juos į savus ir svetimus, buvo 
objektyvus, nesavanaudiškas… 
Inteligentiškas, aristokratiškos 
laikysenos, jis išsiskyrė iš kitų 

vadovų, bendruomenės žmo-
nių. Likimas lėmė jam rajoną 
valdyti prieš Nepriklausomy-
bės atkūrimą, vis dėlto ir gū-
džiais sovietiniais laikais jam 
buvo svarbesnės ne ideologinės 
prievolės, o bendražmogiško-
sios vertybės. Nors dėl garbin-
go amžiaus anykštėnai retokai 
galėjo matyti A. Budavičių 
viešajame gyvenime, tačiau jo 
palikti darbai bei veikla ilgai 
primins šią šviesią asmenybę“, 
– feisbuke rašo anykštėnas Juo-
zas Ratautas, kuriam su švie-
saus atminimo A.Budavičiumi 
teko kartu dirbti.

A.Budavičius Anykščių ra-
jono Vykdomojo komiteto pir-
mininku dirbo 14 metų. Jo pa-
stangomis buvo atkurta miesto 
centre Šventosios upės už-
tvanka, statomi daugiaaukščių 
namų „Ramybės“ ir „Pušyno“ 
mikrorajonai bei nauji nuosa-
vų namų kvartalai Anykščiuo-
se. A.Budavičius organizavo 

naujos profesinės mokyklos 
komplekso statybą Anykščių 
pakraštyje, Ažupiečiuose, bei 

šios mokyklos baseino – antro-
jo tokio Lietuvoje – statybą.

Albertas Budavičius palaidotas senosiose Anykščių kapi-
nėse.
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komentarai

Grožio paslaugas pradėjo teikti dar 
besimokydama mokykloje Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Jaunas amžius -  ne kliū-
tis pradėti savo verslą. Tai 
įrodinėja 19-metė anykštėnė 
Beatričė Leleikaitė, pačiame 
Anykščių miesto centre ati-
dariusi grožio saloną „BEA 
Beauty Studio“.

Jaunoji verslininkė pasakojo, 
kad dar būdama moksleivė iš savo 
močiutės gavo dovaną – nagams 
lakuoti skirtą specialią lempą.

„Pradėjau lakuoti rankų nagus 
sau, mamai ir galiausiai sugal-
vojau, kad kažkaip reikia plėstis 
ir bandyti susirasti klientų“, - 
pasakojo B.Leleikaitė.

Jauna mergina, būdama dar 
tik aštuntokė, išsinuomojo pa-
talpas  J.Biliūno gatvėje, prie-
šais Anykščių Antano Vienuolio 
progimnaziją.

„Nusipirkau manikiūrui rei-
kalingas priemones. Aišku, 
buvo finansinė pagalba iš sene-
lių. Išsiėmiau verslo liudijimą, 
susitvarkiau leidimą – higienos 
pasą ir sau tvarkingai dirbau“, 
- tęsė ji.

Pasiteiravus, ar darbui ne-
trukdė mokslai mokykloje, 
B.Leleikaitė sakė, kad iki 14 
valandos mokydavosi, o likusį 
laiką skyrė savo veiklai kabi-
nete.

B.Leleikaitė pasakojo, kad 
klientų ieškojo socialiniuose 
tinkluose, į įvairius „mamy-
čių“ forumus keldavo  sutvar-
kytų rankų nagų nuotraukas, 
taip pat viliojo kiek mažesnė-
mis paslaugų kainomis, nei jos 
buvo taikomos kituose miesto 
grožio salonuose.

„Manau, kad klientus pritrau-
kiau ir tuo, kad buvau viena iš 
jaunesnių Anykščiuose, užsii-
mančių šia sritimi. Klientams 
būdavo labai įdomu, kodėl aš, 
būdama tokia jauna, teikiu ma-
nikiūro paslaugas“, - pasakoji-
mą tęsė ji.

B.Leleikatės manikiūro kabi-
netas gyvavo metus, kol prasi-
dėjo koronaviruso pandemija.

„Tuomet kabinetą uždariau, 
pardaviau visus baldus ir išva-
žiavau į Vilnių, kur manęs jau 
metus laukė mano dėstytoja, 
pas kurią mokiausi lakuoti na-
gus. Ji turi savo saloną ir mane 
pasikvietė dirbti pas save“, - 
pasakojimą tęsė B.Leleikaitė.

Pašnekovė sakė, kad visa-
da norėjo Anykščiuose palikti 
kažkokį savo „pėdsaką“.

„Aš čia gimiau, užaugau, 
čia gyvena mano artimieji, 
todėl nenorėjau lengva ranka 
paleisti Anykščių. Kažkaip 
papuolė pamatyti skelbimą, 
kad A.Baranausko aikštėje 
nuomojamos patalpos, tad su-
galvojau, kad čia  reikėtų ati-
daryti grožio saloną“, - apie 
tolesnį savo verslo kelią pasa-

kojo B.Leleikaitė.
Šiuo metu grožio salone 

„BEA Beauty Studio“ dirba ke-
turios darbuotojos, tačiau pačią 
B.Leleikaitę sutikti galima retai.

„Aš savo vardu išsinuomojau 
patalpas, įrengiau darbo vietas 
ir jas  dabar nuomoju“, - sakė 
B.Leleikaitė.

Beje, baigusi Anykščių Jono 
Biliūno gimnaziją, B.Leleikaitė, 
kaip didžioji dalis jos bendra-
amžių, nestojo į kokią nors 
aukštąją mokyklą. Tad iš kur 
tiek žinių, kaip imtis nuosavo 
verslo?

„Mano senelis yra man labai 
didelis autoritetas. Jis man la-
bai padėdavo mąstyti. Aš visada  
kreipdavausi pagalbos į jį ir jis 
man padėdavo, kaip elgtis vie-
noje ar kitoje situacijoje“, - sakė 
B.Leleikaitė.

Pati B.Leleikaitė šiuo metu 
dirba Vilniuje, studijoje „VIXI 
NAIL HOUSE“. Ji nuomojasi 
darbo vietą.

„Reikia lankyti daug kursų, 
domėtis manikiūro sritimi. Tokių 
mokslų, kaip būtent manikiūras, 
nėra“, - sakė B.Leleikaitė.

Pokalbio metu B.Leleikaitė 

ne kartą minėjo, kad vienu metu 
dirbo labai daug.

„Buvo  laikas, kai per dieną 
priimdavau iki 14 klientų“, - 
sakė ji.

Beje, sunkiai uždirbtus pini-
gus B.Leleikaitė sakė patikėda-
vusi savo mamai, kad pati kur 
nors jų be reikalo neišleistų ir 
galėtų investuoti į savo kuriamą 
grožio industrijos sritį.

B.Leleikaitė sakė, kad mote-
rims labai svarbu turėti gražius 
rankų nagus, kai kurioms jų ne-
tvarkingi nagai prilygsta „trage-
dijai“. Beje, B.Leleikaitė paste-
bėjo, kad gražiais nagais labiau 
rūpinasi vyresnio amžiaus mo-
terys.

„Jaunos dažniau manikiūro 
paslaugas renkasi progoms, 
pavyzdžiui, išleistuvėms“, - 
sakė ji.

B.Leleikaitė neslėpė ambi-
cijų – atidariusi grožio saloną 
Anykščiuose, jau svajoja apie 
naujo atidarymą Vilniuje. Pa-
siteiravus, kodėl negrįžtanti 
dirbti į Anykščius, ji juokėsi: 
„Jeigu atvirai, tai sostinėje 
galima uždirbti daugiau nei 
Anykščiuose“.

Grožio salono „BEA Be-
auty Studio“ įkūrėja Be-
atričė Leleikaitė svajoja 
grožio saloną atidaryti 
Vilniuje.

Nuo rugsėjo 13 dienos, 
pirmadienio, žmonėms be 
Galimybių paso užsivėrė di-
dieji prekybos centrai, dalis 
paslaugų.

„Anykšta“ pašnekovų 
klausė, kaip jie vertina šiuos 
ribojimus, taip pat teiravosi 
nuomonės, kokių šie riboji-
mai gali duoti rezultatų.

Nepatogumų 
nekilo

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, IĮ „Kompeksa“ vadovas:

- Pas mus  salone besilan-
kantiems klientams Galimybių 
paso pateikti nereikės. Mūsų 
sektoriui įvesti ribojimai įtakos 
neturės, kadangi esame nedide-
lė klientų aptarnavimo vieta.

Pats esu pasiskiepijęs ir Gali-
mybių pasą turiu. Nešiojuosi jį 
telefone, pasidaręs kaip ekrano 
nuotrauką. 

Teko jau lankytis įvairiose 
vietose, kur buvo reikalaujama 
Galimybių paso. Nekilo nepa-
togumų, viskas vyko sklandžiai 
ir greitai. Anykščiuose buvau 
„Nykščio namuose“, tai ten ti-
krina visus.

Savaitgalį buvau Palangoje, 
tai visose kavinukėse tikrina, ar 
turi Galimybių pasą. Nepaste-
bėjau, kad dėl to būtų susida-
riusios eilės.

Tai gal jau ir į 
bažnyčią neįleis?

Zita KARALIŪNIENĖ, 
Anykščių miesto Janydžių se-
niūnaitijos seniūnaitė:

- Nesiimu vertinti, ką duos nuo 
rugsėjo 13 dieną įvesti ribojimai 
neturintiems Galimybių paso. 
Šiuos dalykus sprendžia speci-
alistai, tie, kurie juos išmano. 
Aš, kaip eilinė pilietė, valdžios 
nurodymus paklusniai vykdau. 
Pasitikiu mokslu, pasitikiu žmo-
nių kompetencija.

Galimybių pasas: už ar prieš?
Ne visada buvo taip, kad visi 

paklustų nurodymams ir visi 
juos vykdytų. Dabar visi labai 
turi savo nuomonę, kiti mąsto 
priešingai nei yra, įsijungia tokia 
priešprieša. O ar mes čia teisūs, 
ar neteisūs, parodys istorija.

Manau, kad koronavirusu 
žmogus gali užsikrėsti ir prie 
parduotuvės. Tai gal jau ir į 
bažnyčią nebeįleis? Nežinau, 
kaip čia dabar bus.

Pati Galimybių pasą turiu. 
Atsisiunčiau internetu. Tiems, 
kuriems sudėtinga išsiimti Ga-
limybių pasą, galime pagelbėti 
ir mes, seniūnaičiai. Kodėl gi 
ne? Tiesa, kol kas niekas dėl to, 
bent į mane, nesikreipė.

Mano Galimybių pasas yra 
mobiliajame telefone. Anks-
čiau, eidama į parduotuves, te-
lefono nesinešiodavau. Dabar 
jau reikės. Aišku, jau papildo-
mas rūpestis, kad telefono ne-
pamirštum.

Žmonės sutrikę
Gerda KIRTIKLIENĖ, 

Troškūnų seniūnijos Vašuo-
kėnų kaimo bendruomenės 
pirmininkė:

- Galimybių pasą turiu. Nešio-
jausi jį telefone, bet manau, kad 
jį ir atsispausdinsiu.

Nuo rugsėjo 13 dienos įsiga-

liojusius ribojimus neturintiems 
Galimybių paso vertinu gan nor-
maliai. Kadangi dabar Lietuvoje 
tokia situacija, nesu nei prieš ri-
bojimus labai prieš, nei už. Pati 
pasiskiepijau nuo koronaviruso 
gan seniai ir viskas gerai.

Pati dirbu parduotuvėje ir daž-
nai iš pirkėjų sulaukiu klausimų, 
ar juos priimsiu be Galimybių 
paso. Žmonės sutrikę. Kadangi 
tai nedidelė parduotuvė Troškū-
nuose, Galimybių paso kol kas 
nereikia.

Gal dėl tų įvestų ribojimų 
žmonės ir pradės labiau skiepy-
tis, bet tie, kurie yra labai prieš 
juos nusiteikę, nuomonės nekei-
čia.  Pati savo darbe susiduriu su 
įvairiais žmonėmis. Troškūnuo-
se gyvena labai daug romų tau-
tybės žmonių, tai jie labai prieš 
skiepus nuo koronaviruso.

Pakeitus valdžią 
pandemija 
niekur nedings

Valdas ŽALA, UAB „Zala 
Arms“ direktorius:

- Gyvename teisinėje valsty-
bėje ir jeigu yra priimti kažko-
kie įstatymai, tai mes jų turime 
laikytis. Prieš priimant įstaty-
mus, mes galime diskutuoti, 
kritikuoti, bet kai sprendimai 
priimti, mes juos jau turime 
vykdyti ir nebelįsti į diskusijas.

Jeigu policininkas tave su-
stabdo važiuojantį automobiliu 
be  saugos diržo, tai jis tai daro 
dėl to, kad saugo tavo gyvybę. 
Tas pats ir šiandieninėje situa-
cijoje – valdžia daro viską, kad 
nepasikartotų tai, ką patyrėme 
pačioje pandemijos pradžioje.

Yra visada žmonių, kurie vi-
sada rėks, kad skiepas, Galimy-
bių pasas nereikalingi. Visame 
pasaulyje dabar viena pusė sten-
giasi išeiti iš pandemijos, o kita 
mato situaciją rinktis balus. Da-
bar visas pasaulis tuo ir žaidžia.

Mes galime pakeisti valdžią. 
Tačiau kas iš to? Ar dėl to iš-
augs atlyginimai ir dings koro-
naviruso pandemija?

-ANYKŠTA
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Anykščiuose paminėti tituliniai 
stačiatikių cerkvės atlaidai Raimondas GUOBIS

Sekmadienį Anykščiuose švęsti tituliniai Anykščių stačia-
tikių cerkvės atlaidai - Šv. kunigaikščio Aleksandro Nevskio 
šventė. Pamaldose dalyvavo daugiau nei trys dešimtys vietinės 
bendruomenės narių bei svečių, šventės dalyviai kartu papie-
tavo, pasistiprino gardžia žuviene, sutiko piligriminio žygio 
automobiliais po Lietuvos stačiatikių šventoves dalyvius.

Dar XIX amžiaus antro-
je pusėje statytoje mūrinėje 
stačiatikių cerkvėje Viešpatį 
garbinanti Anykščių bendruo-

menė jau ne kartą nustebino 
katalikišką visuomenę savo 
tikėjimo išskirtinumu, išsau-
gotais meno kūriniais - iko-

Žuvienė tikrai bus gardi... Šventinį valgį ruošiasi ragauti 
šventikas Fiodor Guriliov ir Dimitrijus Šachovas.

Šventiškai nusiteikę Šv. kunigaikščio Aleksandro Nevskio 
šventės Anykščių cerkvėje dalyviai.

nomis bei senosiomis apei-
gyno knygomis. Į pravoslavų 
kultūros pažinimo renginius 
anykštėnai visuomet susiren-
ka gausiai.

Sekmadienį jaukioje šven-
tykloje vykusioms didžiųjų 
atlaidų pamaldoms vadovavo 
Panevėžio Kristaus Prisikėli-
mo cerkvės klebonas, šventi-
kas Fiodor Guriliov, giedojo 
Panevėžio giesmininkės. Ma-
loniai nuskambėjo ir Andrie-
jaus Gindrėno, ne taip seniai 
mirusio, cerkvei uoliai tarna-
vusio Valdo sūnaus,  atlieka-
mos liturginės giesmės. 

Melstasi prašant palaimos, 
visų gėrybių, ypač mažajai 
bendruomenei, kurioje, kaip 
reta, jauku ir tikra. Iškilmėms 
pasibaigus visi kartu papieta-
vo - pasistiprino, tiesiog pasi-
mėgavo čia pat, šventoriuje, 
katile ant ugnies, išvirta upė-
takio žuviene, kitais gardumy-
nais.

Šventikas F. Guriliov kar-
tu su pulkeliu artimiausiųjų 
šventės proga apsilankė „Siau-
ruko“ muziejuje, pasivažinėjo 
mažuoju traukinuku. Vakarop 
susitiko su į Anykščius užsu-
kusia grupele piligrimų, au-
tomobiliais keliaujančių po 
Lietuvą ir lankančių Šv. kuni-
gaikščio Aleksandro Nevskio 
titulu paženklintas cerkves bei 
per XX amžiaus virsmus neiš-
likusių tokių šventyklų vietas. 

Aleksandras Nevskis (1220 
- 1263) žinoma istorinė asme-
nybė - Naugardo kunigaikštis, 
sumanus karvedys, tėviškai 

globojęs savąją liaudį, saugo-
jęs šventą tikėjimą, sumušęs 
kalavijuočių riterius ant Čiu-
do ežero ledo, laimėjęs ir dau-
giau svarbių pergalių, savuoju 
laiku nebuvo deramai įvertin-
tas. Šventojo vainiku pagerb-
tas praėjus beveik dviem šim-
tmečiams po mirties.

Panevėžyje gyvenantis 
šventikas F. Guriliov aptar-
nauja net 6 stačiatikių parapi-
jas Aukštaitijoje, net Inturkės 

cerkvę, prisiglaudusią pačia-
me Molėtų rajono pakraštėly-
je. 

Į Anykščius dvasiškasis tė-
velis atvyksta kas antrą šeš-
tadienį, mat sekmadieniai 
atiduodami tarnystei Panevė-
žyje, kitoms parapijoms lieka 
kitos dienos.  Anykščių cer-
kvėje pamaldos artimiausiu 
laiku vyks paskutinį mėnesio 
šeštadienį, rugsėjo 25 – ąją, 9 
valandą.

Mitingas: „Bent tegul bijo...“

(Atkelta iš 1 psl.)

Seimas iš visų pusių buvo už-
tvertas tvoromis, už jų rikiavosi 
specialiųjų pajėgų pareigūnai. 
Kitapus tvoros buvo įsitaisę mi-
tinguotojai, žurnalistai ir šiaip 
žiopliai.  Ir ta laisvoji zona, po 

kurią galėjo vaikščioti piliečiai, 
buvo „sugarduota“, norėdamas 
patekti iš vienos zonos į kitą, tu-
rėjai eiti kiemais. Ir, regis, visais 
atvejais buvo sustyguotas vien-
pusis eismas - per tą pačią vietą, 
pro kur išėjai - grįžti negali, turi 
daryti lankstą. 

Apie 16 valandą prie Seimo 
buvo keli šimtai žmonių. Tauta 
stebėjo policijos pareigūnus, pa-
reigūnai -  tautą. Nei kalbų, nei 
triukšmo, nei įtampos.

Užtvertas buvo ir Gedimino 
prospektas. Policijos užkardą 
galėjai praeiti, tačiau tik kiemais. 
Pasibaigus mitingui Katedros 
aikštėje, kelių šimtų žmonių gru-
pė pajudėjo link Seimo. Juos Ge-
dimino prospekte sustabdė spe-
cialiosios pajėgos, minia buvo 
apstumdyta skydais ir nukreipta 
judėti kiemais. Atsitiktiniam 
pašnekovui porinau, jog gardų 
sistema yra logiška, stabdo srau-
tus. Pašnekovas juokėsi, kad tos 
tvoros yra kliūtis tik tada, kai jų 
niekas neketina griauti. „Mačiau, 
kaip futbolo stadione, kai atva-
žiavo Varšuvos „Legijos“  sir-
galiai, tvoros tapo įrankiu. Uch, 
kaip jos gražiai skraidė“. - pasa-
kojo žmogus.

Dauguma vakarėjant prie Sei-

mo besibūriuojančių žmonių ne-
buvo panašūs į „morozus“. Buvo, 
aišku, ir tokių, bet didžioji dalis 
susirinkusių - seniokai ar studen-
tai. Arba gerai užsimaskavę „ma-
rozai“, apsimetantys studentais. 
Įkaušęs vyras paprašė aptvare 
esančio pareigūno iš čiaupo pri-
leisti vandens. Gavęs vandens, 
vyras tyčia suspaudė „bambalį“, 
bandydamas aptaškyti žurnalis-
tus. Kažkas jam kišo mikrofoną. 
Kažkas riktelėjo: „Nešnekėk su 
šitais pydarais“.  

Tarp susirinkusių vaikščiojo 
Seimo narys Naglis Puteikis, bet 
didesnio auditorijos dėmesio jo 
pasirodymas nepatraukė. Iš Sei-
mo viešbučio tarpuvartės sku-
biais žingsniais ėjo gerai per tele-
vizorių  matytas vyras. Jis tikrai 
narys, o ne padėjėjas. Bet neatpa-
žinau. Tauta jo irgi neatpažino, o 
žmogus labai jau skubiai stengėsi 
pasišalinti kuo toliau nuo įvykių 
epicentro.

Interviu televizijoms davė 
Deltuvos šiaurinėje apygardo-

je išrinktas Seimo narys Tomas 
Tomilinas. Maniau, jog kai bus 
išjungtos kameros, ir aš jį pakal-
binsiu. Bet T.Tomilinas tiesiog 
per kelias sekundes dingo. Tie-
siog išgaravo. Lyg po interviu 
iškart būtų šokęs atgal į aptvarą 
ir Bolto greičiu pasileidęs į Par-
lamento rūmus.  

Kartkartėmis per megafoną 
pasigirsdavo mitingo rengėjų 
prašymas eiti namo, nes mitingas 
baigėsi. Buvo panašu, kad štilis 
prie Seimo nėra antraktas ir  kad 
spektaklis jau baigėsi.

Prie Seimo dirbo ir anykštėnas, 
portalo lrt.lt žurnalistas Jonas 
Deveikis. Jis neslėpė, kad nei-
giamų emocijų iš mitinguotojų 
gavo sočiai, ilgam užteks. Pasak 
J.Deveikio, per tiesioginę trans-
liaciją kalbinta profesorė Ainė 
Ramonaitė sakė, kad sunkiai se-
kėsi atlikti mitinguotojų sociolo-
ginę apklausą. „Žmonės, išgirdę, 
kad ji profesorė, nenori kalbėti“,  
- dėstė anykštėnas žurnalistas.

(Nukelta į 8 psl.)

Prie Seimo sutikome iš Anykščių kilusį istorijos mokslų 
daktarą Tomą Baranauską (centre).
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Budrių bendruomenė šventė 
rudens pradžią lina DAPkienĖ

Rugsėjo 10 - 11 dienomis Budrių bendruomenė domėjosi menais ir šventė rudens pradžią.

Pirmąją plenero dieną Šove-
nių kaime, prie Budrių bendruo-
menės namų, vyko sportinės 
estafetės, anykštėno, Anykščių 
menininkų asociacijos įkūrėjo 
Žilvino Prano Smalsko parodos 
„Balvonai“ pristatymas, drožy-
bos ir pynimo mokymai. 

Drožybą, kaip amatą, prista-
tė parodos autorius Ž. Smals-
kas. Kūrėjas papasakojo apie 
medžio drožybą, kaip kūrybą, 
meną, amatą ir laisvalaikio už-
siėmimą, sukurtus laikinus ir 
nuolatinius meno kūrinius, pa-
statytus įvairiuose rajono mies-
teliuose. 

Gvildenta idėja tokį kūrinį 
sukurti ateityje ir Šoveniuose. 
Paklaustas, kodėl savo medi-
nius kūrinius jis vadina bal-
vonais, autorius atsakė, kad 
tai normalus lietuviškas žodis, 
reiškiantis stabus, dievaičius: 
„Yra posakis – tyli kaip balvo-
nas. Taigi, toks asmuo tyli kaip 
statula“. Autorius kalbėjo - jei 

darbas atliekamas su meile, jis 
skleidžia šilumą. Ž. Smalskas 
pritarė šių eilučių autorės išsa-
kytai minčiai, kad buitinėje kal-
boje žodis balvonas dažnai yra 
neigiamai konotuotas (reikšmė 
– netikėlis), pvz., dažnas tau-
tosakoje pasakymas: „Toks jau 
balvonas – vis nepadarys, ką 
jam liepsi!“

Pynimo edukacinį užsiėmimą 
vedė dailės mokytoja ekspertė, 
menininkė, daugybės idėjų ir 
iniciatyvų autorė Stasė Rulevi-
čienė. Edukatorė visiems buvo 
iš anksto parūpinusi pynimui 
reikalingos kūrybinės medžia-
gos: šiaudų, sudžiovintų javų 
varpų, vytelių, kitokių augalų. 
S. Rulevičienė paaiškino, ko-
kius augalus ir kada geriausia 
rinkti, kaip ir kur džiovinti, 
kokius augalus su kuo gali-
ma derinti, kaip tvirtinti, kad 
nenulūžtų. Renginio dalyvės 
pynė gėles ir kitas dekoraty-
vias puošmenas. Vieną tokių 

Prasideda pynimo mokymai, kuriuos veda dailės mokytoja ekspertė Stasė Rulevičienė.

Moterys surišo po gėlę iš natūralių gamtinių medžiagų ir 
jautėsi daug pramokusios per vieną pusdienį. 

Nesudėtingo siužeto spektaklis buvo rodomas lauke, nes 
oras palepino labai malonia, vasariška šiluma.

Prie buvusios Budrių pradžios mokyklos pastato vykusia-
me turgelyje buvo įvairių prekių.  Autorės nuotr.

Vaikams buvo įdomu pirmą kartą tapyti gamtoje.

– dekoratyviai papuoštą didelę 
skrybėlę – Kavarsko seniūnijos 
darbuotojos nusivežė į Kavars-
ką ir ją panaudojo puošdamos 
aplinką prieš artėjančią Rude-
nėlio šventę savo miestelyje. 

Antrąją plenero dieną vyko 
vietos ūkininkų ir amatininkų 
turgelis, „Katės maiše“ aukci-
onas. 

Į svečius atvyko Anykščių kul-
tūros centro Skiemonių skyriaus 
mėgėjų teatro trupė. Jie parodė 
nuotaikingą spektaklį „Jaunikio 
medžioklė“. Smagi, bet kartu 
pamokanti komedija pagal Vy-
tauto Kupšio pjesę privertė šyp-
sotis, kvatotis ir dar kartą prisi-
minti, kad vis atsiranda tokių, 
kurie turi vienintelį tikslą – kaip 
nors išvilioti pinigus, o žada-
mais milijonais vis tiek kas nors 
susigundo... Po spektaklio reži-
sierius Gintautas Eimanavičius 
pasakojo, kad šiame spektaklyje 
vaidina Skiemonių ir Viešintų 

bendruomenių nariai, o ši ko-
medija rodyta jau daugiau nei 
20 kartų.Tapybos plenerą vedė 
dailininkė Diana Zviedrienė, 
atvykusi iš Vilniaus. Šią vasarą 
Budrių bendruomenės namuo-
se, „Pienės galerijoje“, buvo 
eksponuojami jos tapybos dar-
bai. Šio plenero dalyviai – tiek 
suaugę, tiek vaikai – piešė, tapė 

gamtoje iš natūros. Į keletą ta-
pybos darbų pateko artimiausia-
me kaimo lauke besiganančios 
trys karvės. 

Amatų plenere dalyvavo ne 
tik vietinių kaimų – Budrių ir 
Šovenių – gyventojai, bet buvo 
atvykę ir vilniečių, ir kavarskie-
čių, ir žmonių iš tolesnių gyven-
viečių..
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Kviečiame rugsėjo 16 d. (ketvirtadienį) atvykti į Anykščių koplyčią. 
17.30 Filmas „Omarų sriuba“. 
Režisieriai: Pepe Andreu, Ra-

fael Molés.  Prodiuseriai: Pepe 
Andreu, Rafael Molés, José Luis 
Rubio, Ólafur Rögnvaldsson. 

Ispanija, Islandija, Lietuva | 
2020 | 1 val. 37 min. | N-13

Dalyvauja kompozitorius 
Gintaras Sodeika, prodiuseriai 
Algimantė Matelienė, Arūnas 
Matelis.

19.30 val. Fotografijų paro-

dos „Nuostabieji lūzeriai. Fo-
silijos“ atidarymas.

Fotografijų autorius Gintau-
tas Beržinskas, kuratorius Arū-
nas Matelis, videoinstaliacijos 
montažo režisierė E. Sinicaitė, 
instaliacijos muzikos autorius 
A.R. Lucendo

20:00 val. Filmas „Kelionės 
namo“.

Režisierė Ramunė Rakaus-
kaitė, operatorė Kristina Serei-

kaitė. Prodiuseriai: Algiman-
tė Matelienė, Arūnas Matelis 
(„Studio Nominum“).

Lietuva | 2019 | 60 min. | 
N-13. Operatorės Kristinos Se-
reikaitės retrospektyva.

Dalyvauja režisierė Ramunė 
Rakauskaitė ir operatorė Kris-
tina Sereikaitė, prodiuseriai 
Algimantė Matelienė, Arūnas 
Matelis

Kino seansai NEMOKAMI. Da-
lyvavimas tik su Galimybių pasu.

(Kalba netaisyta – red. past.)
„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė por-

talo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime 
skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktu-
aliomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime 
šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija Ar Anykščiai patraukli vieta verslui?
Šį savaitgalį portalo anyksta.lt skaitytojai diskutavo, ar 

Anykščių rajonas yra  verslui patraukli vieta.
Kokiu verslu Anykščių rajone yra perspektyviausia užsi-

imti? Kokius matote trukdžius verslui? Ar yra verslo plė-
trai Anykščių rajone esama pliusų? Kaip vertinate Anykš-
čių rajono savivaldybės paramą verslui? Ar vietos verslui 
pakanka vietos valdžios dėmesio?

Juozas:„Verslas vertina sąži-
ningumą. Kadangi korupciniai 
ryšiai, kuriuos prieš tai bandyti 
įdiegti savivaldybėje, STT pagal-
ba panaikinti, tai verslas Anykš-
čiuose turi šansų klestėti.“

Aušra:„Atrodo, kad Anykš-
čiai turėtų būti visai nieko vieta 
verslui…bet žmonių perkamoji 
galia maža…turistų tiek daug 
nėra dar…“

Skiepas:„Žinoma, kad vers-
lui Anykščiuose vieta gera. 
Gražiausioje vietoje, miesto 
sodelyje, kažkieno iniciatyva 
buvo pristatyta blankia spalva 

nudažytų namelių. Sėdėk tuose 
kioskeliuose, užsiimk smulkiais 
verslais. Bet kioskeliai visą laiką 
būna uždaryti, gal tik koks vienas 
veikia. Štai ir kyla klausimas, ar 
reikėjo kioskelius ten statyti, jei 
jie neveikia? Labai taiklus pava-
dinimas prie vieno kioskelio yra: 
„Tinginio pantis“. Gal smulkūs 
verslininkai yra tinginiai, kad 
nesinaudoja kioskeliais?“

Būsimas meras:„Gerbdamas 
diskusijos iniciatorių ir pasisa-
kančius komentaruose, noriu 
pateikti pastabą, kad nėra aiš-
kiai suformuluotas klausimas, 

apie kokį verslą diskutuoti. Yra 
veikiantis stambus verslas, užsii-
mantis energetika, kuriam rajono 
valdžia suteikė puikias sąlygas 
energijos pramonės plėtotei rajo-
ne, net neatsižvelgiant į gyvento-
jų nusiskundimus. Yra stambaus 
žemės ūkio verslas, kuriam taip 
pat rajono vadovai suteikia visas 
išskirtines sąlygas. Yra stambie-
ji prekybos tinklai. Yra ir daug 
smulkaus verslo atstovų, kurie 
susikuria sau darbo vietas ir dar 
sukuria papildomai naujų darbo 
vietų, tačiau smulkiam verslui 
visada reikia atlaikyti ne tik eko-
nominių svyravimų įtakas, bet ir 
politines bei biurokratines įtakas, 
kurios gali atsispindėti ir tokiuo-
se viešuose rajono savivaldybės 
tarnautojų ar net vadovų pasi-
sakymuose, publikuojamuose 
vietinėje žiniasklaidoje, kur 
anykštėnai, išreiškę kokią kriti-
ką ar nepasitenkinimą dėl rajono 

valdžios veiksmų, išvadinami 
bukais arba vištomis, laukian-
čiomis, kas ką pabers iš miesto 
centre savivaldybės valdžios ini-
ciatyva pastatytų būdelių ar nuo 
suoliuko, ir panašiai….

Čia, reikia pastebėti, smulkaus 
verslo srityje labiau yra viskas 
nukreipta į savivaldybės valdo-
mų įstaigų, biudžetinių įstaigų ir 
įmonių interesų išlaikymą, o ne 
privataus verslo, galinčio teikti 
tas pačias visuomenei naudingas 
paslaugas, nepriklausomai nuo 
savivaldybės biudžetinių įstaigų 
valdymo principo ir be biudžeti-
nių darbuotojų etatų armijos, kaip 
ir yra rekomenduojama taip sa-
vivaldybėms veikti, perleidžiant 
biudžetinių įstaigų paslaugas ne-

vyriausybinėms organizacijoms 
ar privačiam verslui, kurie vei-
kia toje pačioje paslaugų srityje, 
kaip ir savivaldybės valdomos 
biudžetinės arba dotuojamos iš 
biudžeto įstaigos.

Plačiau galima šia tema dis-
kutuoti, jeigu pateiktumėte savo 
klausimus ar pasiūlymus į savi-
valdybės elektroninėje erdvėje 
esančią aktualijų ir problemų 
užklausų dėžutę.“

???:„Nichr…sau, bandė su 
STT pagalba įdiegti korupcijos 
ryšius? O tai jei panaikinta, tikrai 
klestės? Na nebent savivaldybė, 
jei ir toliau renginių rėmėjus 
bauduos.“

ŽINOK DAUGIAU NEGU KAIMYNAS!
sprintas

Imtynės. Anykščių imtyninin-
kai dalyvavo Vilniuje surengtose 
varžybose ir pasipuošė įvairių 
spalvų medaliais. „Vilnius Open“ 
turnyre Kipras Gvozdas iškovojo 
pirmąją vietą. Nojus Pupkis džiau-
gėsi sidabro medaliu, o Mangir-
das Braždžiūnas, Naglis Repečka, 
Kipras Puikis ir Kasparas Juodelis 
lipo ant trečiojo pakylos laiptelio.

Jojimas. Jaunieji Anykščių 
raiteliai sėkmingai pasirodė Vil-
niaus rajone surengtose S. K. 
„Civinskų žirgai“ organizuotose 

varžybose. Pirmajame „Pasažo 
taurės“ konkūre (80 cm) antrąją 
vietą užėmė Žemyna Ažubaly-
tė, ketvirtąją – Adrija Braknytė, 
septintąją – Šarūnas Karaliūnas. 
Anykštėnai taip pat varžėsi ir 
antroje rungtyje – LKSKA „Ne-
muno“ taurėje. Vaikų įskaitoje 
antrą vietą užėmė A. Braknytė, o 
atviros  klasės rungtyje penktoji 
vieta atiteko Pauliui Uogelai.

Krepšinis I. Anykščių KKSC 
krepšininkai (2007–2008 g.m.), 
pasidaliję į ,,Sputnikų” ir ,,Mez-
gėjų” komandas, dalyvavo 
„UMARAS-JKL SUMMER LE-

AGUE“ 3X3 krepšinio turnyre. 
Penktadienį, šeštadienį ir sekma-
dienį buvo sužaisti trys etapai Za-
rasuose, Visagine ir Rokiškyje.

U-14 grupėje sėkmingai pasi-
rodė ,,Sputnikų” (M. Judickas, Ž. 
K. Šapoka, E. Sriubas, K. Volko-
vas, M. Čerškus) komanda, kuri 
visuose trijuose etapuose iško-
vojo antrąsias vietas. „Mezgėjai“ 
(M. Niaura, S. Juotka, A. Vogulis, 
J. Zlatkus, M. Vyšniauskas) taip 
pat pasipuošė medaliais, penk-
tadienį Zarasuose užėmę trečiąją 
vietą.

Riedučiai. Ignalinoje vykusia-

me Lietuvos slidinėjimo vasaros 
čempionate, sprinto rungtyje rie-
dučiais, jėgas išbandė ir AKKSC 
biatlonininkai bei slidininkai Vyrų 
grupėje ketvirtas finišavo Lukas 
Žukauskas, penktas – Domas Jan-
kauskas. Jaunių varžybose trečią 
vietą užėmė Mikas Vidžiūnas, o 
mergaičių grupėje šešta finiša-
vo Viktorija Kapancova. Sprinto 
rungtyje Eglė Savickaitė iškovojo 
antrąją, Matas Gražys – ketvirtąją 
vietą. 5 km distancijoje klasiki-
niu stiliumi Eglė finišavo pirma, 
Matas 10 km nuotolyje taip pat 
pranoko visus varžovus. Edvinas 

Dilys 5 km distancijoje užėmė 
trečiąją vietą.

Krepšinis II. J. Biliūno gimna-
zijos sporto salėje vyko draugiškas 
merginų krepšinio turnyras „Pa-
lydėkim vasarą”. Dėl nugalėtojų 
taurės kovojo Anykščių KKSC, 
Ukmergės SC ir Kėdainių SC ko-
mandos. Kiekviena ekipa sužaidė 
po dvejas rungtynes, o turnyro 
nugalėtojomis tapo Ukmergės 
SC merginos. Antrąją vietą už-
ėmė Kėdainių SC krepšininkės, 
o anykštėnės, žaidusios nepilna 
sudėtimi, pralaimėjo abu susitiki-
mus ir liko trečios.

Linute, Neruti, 

Atverskit savo gyvenimo knygą, 25-ųjų dabarties 
bendro gyvenimo metų puslapį, ir skaitykit.
Tegul toji Knyga niekad nesibaigia, o kiekviename 

puslapyje tebūna įrašytas džiaugsmas dėl dabar-
ties, tikėjimas ateitimi, puiki sveikata. Šviesi šven-
tiška nuotaika, darbo džiaugsmas ir poilsio ramybė 
telydi Jus 25-čio proga. 

Jums linki mama ir Gintaro šeima
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lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus 
visą lentelę 8284.00€ 4 Užbraukus įstrižaines 20.00€ 661 Užbraukus 
eilutę 3.00€ 11625 Užbraukus keturis kampus 3.00€ 11998 Papildomi 
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100 Eur AP dalybų prizas 00**053 100 Eur AP dalybų prizas 02**676 
100 Eur AP dalybų prizas 02**812 100 Eur AP dalybų prizas 018*743 
1000 Eur AP dalybų prizas 013*656 1000 Eur AP dalybų prizas 
010*542 1000 Eur AP dalybų prizas 0067048 20 000 Eur AP dalybų 
prizas 0145167 50 000 Eur AP dalybų prizas 02**669 500 Eur AP 
dalybų prizas 03**862 500 Eur AP dalybų prizas 00**688 500 Eur AP 
dalybų prizas 034*966 500 Eurų 022*720 5000 Eur AP dalybų prizas 
0159275 Automobilis Nissan Juke 0235955 Laiminga vieta prizas 
333 Eur 0235962 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0235968 Laiminga 
vieta prizas 333 Eur 0235973 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0235982 
Laiminga vieta prizas 333 Eur 0235988 Laiminga vieta prizas 333 Eur 
0235995 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0236950 Laiminga vieta prizas 
333 Eur 0263680 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0269957 Laiminga 
vieta prizas 333 Eur 0272376 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0273589 
Laiminga vieta prizas 333 Eur 0235940 Laiminga vieta prizas 333 Eur 
0235943 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0235950 Laiminga vieta prizas 
333 Eur 000*554 Pakvietimas į TV studiją 007*168 Pakvietimas į TV 
studiją 022*712 Pakvietimas į TV studiją

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
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Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas 2200 egz.     Užs. Nr. 4029
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
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Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46, 
mob. (8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Daiva Goštautaitė - Oškeliūnienė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Dalia Andriuškevičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, mob. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vyr. redaktorė

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vanden-
tiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, 

ieško:
Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 Eur/mėn. • 
į rankas;
Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1300 Eur/mėn. į rankas;• 
Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėjinis tiesi-• 
mas). Atlyginimas: 1500 – 2500 Eur/mėn. į rankas.

Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui 
į darbą. Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontak-
tais darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, info@gensera.lt

SPAUDŽIU SULTIS.
Tel.: (8-648) 25306, 

(8-381) 5-17-46.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

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

Automobiliai

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

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.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame kArves, 
BULIUS Ir TeLyčIAS 

„krekeNAvos 
AGroFirMos“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Medžio apdirbimo įmonė 
TIeSIoGIAI PerkA 

mIšką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

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.

Savivarčiais 
sunkvežimiais 

pigiai teikia 
paslaugas 

juridiniams ir priva-
tiems asmenims.

Tel. (8-650) 75312.

Betonuotojams - grindų, sie-
nų, kolonų, perdangų betona-
vimo darbams Anykščiuose. 

Tel. (8-650) 63916. 

Reikalingi metalistai - staty-
bininkai, plieninių vamzdynų 
demontavimo ir jų išvežimo 
boilerinės pastate, Anykščių 
mieste, darbams atlikti.

Tel. (8-614) 17017, Juozas.

kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Nuolat brangiai - karves, bu-
lius, telyčias, avis. Veršelius 
auginti iki 2 mėn. Moka prie-
dus, PVM. Greitai išsiveža.

Tel. (8-656) 40439.

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

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

kita

Kviečius, kvietrugius, rugius, 
rapsą, miežius. 

Tel. (8-638) 71971.

Paslaugos

Smulkina pievas (mulčiuoja). 
Tel. (8-605) 64844.

kita

Miežius, kviečius, žirnius, ku-
kurūzus, miltus, daugiamečių 
žolių sėklas. Pristato į vietą.

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

AVINAS. Artėja dideli 
pokyčiai. Pats laikas tiksliai 
bent jau pačiam sau įvardyti 
savo norus ir įvertinti galimy-
bes.

JAUTIS. Panašu, kad turite 
reikalų su jėgomis, kurių iki 
galo nesuprantate. Pasistenkite, 
kad jums svarbiems žmonėms 
jūsų poelgiai nebūtų netikėti.

DVYNIAI. Gali žūtbūt pri-
reikti bent trumpo atokvėpio. 
Nekelkite sau pernelyg didelių 
reikalavimų. Laikykitės 
saugumo reikalavimų ar kaip 
kitaip apsidrauskite nuo galimų 
nemalonumų 

VĖŽYS. Nemenkų papildomų 
pastangų gali pareikalauti vien 
siekis, kad ši savaitė nebūtų 

prastesnė už praėjusią. 

LIŪTAS. Būkite ypač atsar-
gus imdamasis naujų projektų. 
Galutinis rezultatas gali neturėti 
nieko bendra su pradiniu su-
manymu. Kai kas taikosi pakišti 
jums koją.

MERGELĖ. Net pati 
keisčiausia idėja šią savaitę ne-
sunkiai gali virsti kūnu - reikės 
tik šiek tiek pastangų ir sėkmės. 
Turėtų gerai sektis remonto ir 
statybos darbai. 

SVARSTYKLĖS. Didelius 
darbus verčiau atidėkite. Būsite 
labiau linkęs pramogauti nei 
rimtai dirbti.

SKORPIONAS. Ilgalaikiai 
planai ir rožinės svajonės gali 
palaukti. Nieko neatidėkite 
rytojui. 

ŠAULYS. Netikėta kelionė 
ar išvyka turėtų būti maloni 
ir naudinga. Turėsite progą 
pažvelgti į save iš šalies. Šauliai 
klajokliai šią savaitę jausis 
puikiai.

OŽIARAGIS. Išskleidęs visas 
bures, jūsų laivas skrieja tiesiai 
į numatytą uostą. Aišku viena: 
bus šventė, daug linksmybių... 

VANDENIS. Esate kupi-
nas jėgų bei energijos, tad 
nešvaistykite jų smulkmenoms. 
Atėjo laikas darbams, kurių 
seniai troškote, bet vis nedrįsote 
imtis. 

ŽUVYS. Savo problemas šią 
savaitę spręsite itin lengvai. 
Rūpesčių galite turėti dėl 
svetimų bėdų. Į kai kuriuos 
reikalus geriau apskritai ne-
sivelti. 
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anekdotas

oras

+9

+16

mėnulis
rugsėjo 14 d. - 17 d. - 
priešpilnis

Eugenija, Rolandas, 
Vismantas, Rimgailė, 
Nikodemas.

Sanita, Sanija, Santa, 
Eisvinas, Eisvina, 
Krescencija, Krescencijus.

šiandien

rugsėjo 15 d.

vardadieniai

rugsėjo 16 d.
Eufemija, Kiprijonas, 
Kornelijus, Liudmila, 
Rimgaudas, Jogintė, 
Kamilė, Edita, Kipras.

rugsėjo 17 d.
Robertas, Sintautas, 
Sintautė, Pranciškus, Pranas.

- Brangioji, gali priminti man 
emailo slaptažodį?

- Mielasis, kaip tu neatsime-
ni... Jis gi yra mūsų vestuvių 
piršlio žmonos sesers vaiko 
šuniuko vardas, kuris paskuti-
nį kartą lojo ant tavęs, kai grį-
žai girtas iš baro, kai gėrei su 
trimis klasiokais ir dar dviem 
draugėm..

***
Kalbasi du bičiuliai:
- Ką darytum, jei dykumoje 

sutiktum nuodingą gyvatę?
- Aš ją nušaučiau.
- O jei neturėtum šautuvo?
- Aš ją nudurčiau.
- O jei neturėtum peilio?
- Klausyk, kieno tu pusėje - 

mano ar gyvatės?

***
Atsistojusi ant svarstyklių, ji 

suprato - ant saldainių popie-
rėlių užrašas „Karvutė“ yra ne 
pavadinimas, o įspėjimas...

***
- Kaip jums pavyko pirmoji 

operacija? - klausia profesorius 
pradedančio chirurgo.

- Operacija? Aš maniau, kad 
tai skrodimas...

***
Tėvas taip norėjo, kad jo sū-

nus taptų fiziku, jog bausdavo jį 
ne diržu, o elektros srove.

Mitingas: „Bent tegul bijo...“

(Atkelta iš 4 psl.)

Šalia Seimo aptvaro sutikau iš 
Anykščių kilusi istoriką, mokslų 
daktarą Tomą Baranauską. „Kad 
įvyko mitingas - jau rezultatas. 
Tvoros prie Seimo ir Vyriausy-
bės -  taip pat rezultatas. Tai rodo, 
kad jie bijo.  Kai valdžia prisibijo 
žmonių - nėra visada blogai. Gal-
būt tai sulaiko nuo pačių blogiau-
sių sprendimų.  Bent minimali 
baimė priimant sprendimus yra 
reikalinga. Juolab kai priimami 
Konstituciją pažeidžiantys spren-
dimai. Nors pažeidžia Konstitu-
ciją, bet bent jau tegul bijo. Bent 
kad nebūtų visai nutrūkę nuo 
grandinės. Valdžia turi prisiminti, 
kad ji nėra visagalė“, - „Anykš-
tai“ sakė istorikas. 

Vakarėjant, kai prie Parlamen-
to beveik nebeliko žmonių, kai ir 
specpajėgos jau buvo išvestos, 
prisėdau ant Nacionalinės bibli-
otekos laiptų. Sėdžiu, „skroli-
nu“ telefone. Priėjo pareigūnas 
ir labai mandagiai pasiūlė stotis 
arba pasiieškoti suoliuko. Tvar-
ka yra tvarka. Nesiginčijau. Tik 
keista, jog kai ant laiptų sėdėjo 
visa minia, niekas jų nevarė, o aš, 
vienišas dviejų pūdų seniokas, 
sukėliau grėsmę viešajai tvarkai 
ir ramybei.   

Skelbiama, kad Katedros aikš-
tėje penktadienį susirinko apie 5 
tūkst. mitinguotojų. Mitingo or-
ganizatoriai paskelbė rezoliuciją, 
kurioje išreiškė, kokie yra jų pa-
grindiniai reikalavimai. 

„Mes, Lietuvos Respublikos 

piliečiai, 2021 m. rugsėjo 10 d. 
masinės protesto akcijos Vilniuje 
dalyviai, priimame šią rezoliu-
ciją: 1. Reikalaujame nedelsiant 
įvykdyti visus iki šiol priimtus 
protesto akcijų reikalavimus, t. y. 
atšaukti galimybių pasą ir visus 
su juo susijusius antikonstituci-
nius, neteisėtus, piliečių segrega-
ciją įvedančius Vyriausybės nu-
tarimus ir poįstatyminius aktus. 
2. Sustabdyti visas privalomojo 
pobūdžio medicinines interven-
cijas prieš žmonių valią, vyk-
dant testavimą bei vakcinaciją, 
ir atverti darbo paslaugų rinką ir 
transportą, mokyklas ir univer-
sitetus kontaktiniam mokymui 
be jokių išlygų. Vakcinacija, 
taikant ekonominę ir instituci-
nę prievartą, yra nusikalstama. 
Ji gali būti vykdoma tik laisvu 
žmonių pasirinkimu. 3. Pašalinti 
iš Seimo darbotvarkės ir niekada 
nenagrinėti šių įstatymų projek-
tų: Partnerystės įstatymų, Stam-
bulo konvencijos ratifikavimo ir 
nustoti persekioti žmones dėl jų 
pažiūrų, nutraukti baudžiamąsias 
bylas, kurios remiasi nepagrįstais 
kaltinimais, ir masinius atleidi-
mus sustabdyti iš darbų už atsi-
sakymą vakcinuotis. 4. Pašalinti 
iš pareigų valdžios atstovus ir pa-
reigūnus, inicijavusius antikons-
titucinių įstatymų ir kitų normi-
nių aktų rengimą ir visuomenės 
supriešinimą, kurių veiksmai 
sukėlė šalyje politinę krizę. Tai 
yra Teisingumo ministrę Eveliną 
Dobrovolską, Sveikatos apsau-
gos ministrą Arūną Dulkį, Eko-

nomikos ir inovacijų ministrę 
Aušrinę Armonaitę, Seimo Žmo-
gaus teisių komiteto pirmininką 
Tomą Vytautą Raskevičių. Jeigu 
to nebus padaryta, pareiškiame, 
kad antikonstitucinius įstatymus 
ir nutarimus priimantys Seimas 
ir Vyriausybė prarado daugumos 
piliečių pasitikėjimą ir tautos 
įgaliojimus, todėl reikalaujame 
surengti pirmalaikius Seimo rin-
kimus. Šalies Konstitucijos ga-
rantas yra Lietuvos Respublikos 
prezidentas. Todėl reikalaujame 
JE LR Prezidentą Gitaną Nausė-
dą kreiptis į Konstitucinį teismą 
dėl visų antikonstitucinių prigim-
tinės šeimos tradicinių vertybių 
griovimą ir žmonių segregaciją 
įvedančių norminių teisės aktų 
pripažinimo prieštaraujančiais 
LR Konstitucijai. Pareikšti poli-
tinį nepasitikėjimą LR ministrei 
pirmininkei Ingridai Šimonytei. 
Vykdant paties prezidento viešai 
pareikštą iniciatyvą nedelsiant 
sušaukti Nacionalinę piliečių 
asamblėją, pakviečiant visas 
visuomenes grupes ir regionus 
atstovaujančias organizacijas, 
bažnyčią, teisininkų bendruo-
menę, įstatyminiu būdu išspręsti 

klausimą dėl valstybės stabilu-
mo, pilietinės taikos ir valstybės 
ateities. Kviečiame prie šios mi-
tingo rezoliucijos jungtis visus 
piliečius ir visuomenines jėgas, 
atmesti tarpusavio nesutarimus 
ir pradėti bendrą darbą dėl Lie-
tuvos valstybės ateities. Pagal 
Konstituciją tauta ir kiekvienas 
pilietis turi teisę priešintis bet 
kam, kas prievarta kėsinasi į Lie-
tuvos konstitucinę santvarką“,  - 
skelbiama mitingo organizatorių 
rezoliucijoje. 

Balandis kairiajame viršutiniame nuotraukos kampe -  ta-
rytum žinia, kad šįkart riaušių nebus...

Prie Seimo susirinkusi publika neatrodė esanti reakcin-
ga.

Per mitingą dirbo ir anykš-
tėnas, portalo lrt.lt žurna-
listas Jonas Deveikis.

Skirtingose tvoros pusėse esantys asmenys kartais persi-
mesdavo replikomis. Šmaikščiausieji piliečiai pareigūnų 
vis klausė, ar jiems ne per karšta, mat penktadienio pava-
karę buvo vasariškai šilta.

Tikėtina, kad užrašai ant tvoros skirti ne pareigūnams, o 
Seimo nariams...


