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69-ieji leidimo metai

Sulčių spaudimas į plastikines
pakuotes su kraneliu.

Geriausia kaina rajone.
Siūlome plačiausią pakuočių ir sulčių pasirinkimą.
Spaudykla yra Anykščių r., Ažuožerių k., sename vaismedžių
sandėlyje. Kviečiame visus nuo 8 iki 20 val.

http://www.anyksta.lt

Maras. Afrikinis kiaulių maras
fiksuotas paskutinėje iš dešimties
Anykščių rajono seniūnijų. Iki šiol
afrikinio kiaulių maro išvengusioje
Kurklių
seniūnijoje
praėjusią
savaitę sumedžiotas maru užsikrėtęs
šernas.  Anykščių valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos viršininkas
Dainius Žiogelis „Anykštai“ sakė,
jog po to, kai buvo sumedžiotas
maru sirgęs šernas, belieka laukti,
kad ir Kurklių seniūnijoje bus
pradėta rasti šernų gaišenų. Šiais
metais Anykščių rajone jau rasta
gerokai per 300 kritusių šernų.   

Ūkininkų
paskelbtas
ekstremalus
įvykis neišgelbės

Obuolinės vis dėlto siejamos su
rajoną valdančia personalija
Romaldas GIŽINSKAS, socialdemokratas, buvęs rajono Tarybos
narys, buvęs Anykščių muzikos
mokyklos mokytojas: „Ši šventė nedera nei prie literatūrinių, nei prie
kultūrinių Anykščių
įvaizdžio.”

3 psl.

2 psl.
šiupinys

SUPERKAME NERŪŠINIUS OBUOLIUS.
Pasiimame patys.

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 77/9163

Rajone vyks
karinės
pratybos

Tel.: (8-676) 17378 arba (8-675) 86867.

6 psl.

Obuolinės: nuo „Ambrozijos“
iki džiazo
Rugsėjo 23 dieną nuo ryto iki vėlaus vakaro Anykščiuose šurmuliavo rudens šventė Obuolinės. Bendruomenės ir švietimo įstaigos
A.Baranausko aikštėje kūrė „Obelų sodą“ - kompozicijas iš obuolių. Iš viso sukurta 21 kompozicija, savo išradingumą pademonstravo ir
vienintelė „Obelų sodą“ kūrusi Augučių šeimyna. Vyko koncertai, apdovanoti geriausi ūkininkai, gražiausių sodybų šeimininkai.

Atstovai. LSDP tarybos posėdyje, kuriame buvo nuspręsta partijai
trauktis iš šalies valdančiosios koalicijos, dalyvavo ir Anykščių socdemų atstovai Dainius Žiogelis ir Asta
Palaimienė. D. Žiogelis „Anykštai“
sakė, jog balsavo taip, kaip rekomendavo skyrius - už pasitraukimą
iš koalicijos.
Komitetas. Rajono Tarybos narys, liberalas Saulius Rasalas apsisprendė, kuriame dirbs komitete. Iš
rajono Tarybos pasitraukus liberalui Audriui Bitinui, laisva vieta liko
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komitete. S. Rasalas sutiko dirbti komitete vietoje
A. Bitino.
Gyvatė. Traupio apylinkėse spanguoles rinkusiai Panevėžio rajono
gyventojai įkando gyvatė. Spėjama,
kad tai buvo angis. Uogautoja kreipėsi į Panevėžio ligoninę.
Gripas. Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centras (ULAC) informuoja,
kad 2017-2018 metų gripo sezonui
skirta vakcina ,,Influvac“, įsigyta už
valstybės lėšas, rizikos grupių skiepijimui jau pristatyta į Lietuvą. Sezoninė gripo vakcina į asmens sveikatos priežiūros įstaigas bus pristatoma
nuo rugsėjo 14 d. iki spalio mėnesio
pirmos savaitės pabaigos. Gyventojai, priklausantys rizikos grupėms ir
norintys pasiskiepyti, turėtų kreiptis
į savo šeimos gydytoją.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų
ar kitomis progomis. Sveikinimo
kaina – 20 eurų.

A. Baranausko aikštę papuošė 21 kompozicija iš obuolių. Jei alkani anykštėnai darbų neminimizuos, jais bus galima
grožėtis dar ne vieną dieną.
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Nori prenumeruoti laikraštį - už 50 centų kviesk laiškininką
Anykščių rajone uždarius Andrioniškio, Debeikių, Skiemonių,
Viešintų, Traupio, Kurklių, Surdegio paštus su laiškininkais bendravę gyventojai jų nebesulaukia.
Į redakciją skambina kaimo žmonės, kurie nori pratęsti
„Anykštos“ prenumeratą, tačiau nežino, kaip tai padaryti.
Deja, laiškininko jie po pašto reformos taip paprastai nesulauks.
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti
tel. (8-700) 55400 ir jį išsikviesti.
Vakar į redakciją paskambinusi
mūsų laikraščio prenumeratorė,
skaitanti „Anykštą” nuo „Kolektyvinio darbo” laikų, apgailestavo,
kad negalėjo pasinaudoti 15 proc.
nuolaida prenumeratai, nes laiškanešys tik įmeta spaudą į jos pašto
dėžutę, bet į namus neužeina.
„Anksčiau, kai paštą nešiojo
Kęstutis Baniūnas, nebuvo problemos pratęsti prenumeratą, jis
visada apie tai primindavo, o dabar laukiau laukiau ir nesulaukiau.
Įmeta laikraštį ir dingsta, net nežinau, kas jis toks”, - skundėsi mote-

ris. Ji sakė nežinanti, kaip pratęsti
laikraščių prenumeratą, nes gyvena kaime, o iki miesto toli. Apie
tai, kaip galima išsikviesti mobilųjį laiškanešį, moteris informacijos
neturėjo.
Į redakciją skambino ir du gyventojai iš Varkujų kaimo. Vienas
skundėsi, kad panaikinus Debeikių
paštą nebegauna laikraščių, o kitas
sakė negalintis išsikviesti mobiliojo laiškanešio - esą jo skambutis
buvo užregistruotas, tačiau laiškanešys taip ir nepasirodė.
„Anykštos” redakcija kreipėsi į

Lietuvos paštą ir bando šias problemas išspręsti.
Skaitytojus, susidūrusius su
„Anykštos” pristatymo ar prenumeratos užsakymo problemomis,
raginame skambinti į redakciją
tel. (8-686) 33036, arba (8-381)
5-94-58.
Rajone šiemet teliko Anykščių,
Troškūnų, Kavarsko ir Svėdasų
paštai, kuriuose galima užsiprenumeruoti laikraščius.
Uždarytų paštų kaimus aptarnauja mobilieji laiškininkai. Jie pristato prenumeruojamus leidinius,
pensijas, socialines išmokas, tačiau
norint pratęsti prenumeratą, laiškininką reikia išsikviesti paskambinus bendruoju Lietuvos pašto
informacijos telefono numeriu
(8-700) 55400 arba el. paštu info@
post.lt. Paskambinus reikia spausti vienetą – „Paslaugos privatiems
klientams“, po to dvejetą – „Mobilusis laiškininkas“. Operatorius už-

registruos jūsų iškvietimą ir laiškininko atvykimas nieko nekainuos.
Tačiau prenumeruojant laikraštį už
šią mobiliojo laiškanešio suteiktą
paslaugą paštui teks primokėti 50
centų.
Beje, gyventojai užsiprenumeruoti „Anykštą“ ir gauti kitas paslaugas gali mobiliųjų laiškininkų
pastovėjimo vietose, kurios skelbiamos gyvenamosiose vietovėse.
Mobilieji laiškininkai jose aptarnauja visus klientus, kiek jų besusirinktų.
Dėl detalesnės informacijos galite paskambinti ir į Anykščių paštą
tel. (8-381) 5-95-07.
- ANYKŠTA

KONKREČIAI

2017 m. rugsėjo 26 d.

Karaliaus Mindaugo keliais

Raimondas GUOBIS

Merė. Sekmadienį surengus antrąjį rinkimų turą Marijampolės
mere išrinkta socialdemokratė Irena
Lunskienė, rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys.
Ji surinko 62,54 proc. balsų. Už jos
varžovą, konservatorių Kęstutį Traškevičių, balsavo 36,12 proc. rinkėjų.
Merą Marijampolėje išrinko mažiau
nei penktadalis rinkimų teisę turinčių
gyventojų. VRK duomenimis, rinkimuose dalyvavo 18,88 proc. rinkėjų
arba 9215 rinkėjų iš 48 tūkst. 819
žmonių.

Rugsėjo23-24 dienomis Lietuvos karių asociacijos Keliautojų
klubo nariai surengė dviejų dienų dviračių žygį Anykščių krašte.
Daugiau negu keturios dešimtys dviratininkų keliavo Karaliaus
Mindaugo ir pokario partizanų istorijos takais.
- sodyboje „Ajerinė“ prie Rubikių
ežero kareivišku tempu dviratininkai pajudėjo Anykščių link. Stabtelėjo karaliaus Mindaugo laikų
Saulės mūšio legenda pažymėtame
Šiaulių kaime, aplankė Šeimyniškėlių - Vorutos piliakalnį, prisiminė
kunigaikščių Lietuvą. Niūronyse
apžiūrėjo Arklio muziejaus kampelį, kapinaitėse pagerbė 1945 metų
birželyje žuvusius Jono Biliūno Žolyno būrio partizanus, prie kryžiaus šile, kuris priminė Antano
Bagočiūno - Dūmo būrio kovotojų
žūtį ir baisią išdavystę. Pietūs Andrioniškio miestelio aikštėje buvo
pagardinti istorijomis apie šį legendinį miestą, inžinierių Praną Markūną ir jo lėšomis pastatytą bažnyčią.
Butkiškyje keliautojai prisiminė
ten 1949 m. žuvusį Rytų Lietuvos
Karaliaus Mindaugo srities vadą
Antaną Slučką - Šarūną, jo bendražygius, Šimonių girios mūšį.
Baltais šviesiųjų kalvų keliais
pasiekė Palatavio piliakalnį - legendinį kalną, ant kurio stovėjusioje pilaitėje ar šalia karaliumi galėjo būti
karūnuotas valdovas Mindaugas.
Čia šilo tyroje ūksmėje nuskambėjo „Lietuva brangi“. Po to nelengva
kelionė su stabtelėjimu Burbiškyje,

Kelionę Anykštijos istorijos takais organizavo viduryje sėdintis
ir besišypsantis pulkininkas Gintaras Bagdonas.
Autoriaus nuotr.

kopimu į apžvalgos bokštą Bijeikiuose. Vakare gardusis plovas,
dainos, pokalbiai.
Po ramių, ilgų sekmadienio
pusryčių dviratininkai vėl išriedėjo Anykščių link, lankė Laimės
žiburiu vadinamą rašytojo Jono
Biliūno kapą, siauruko muziejų,
gėrėjosi Stasio Petraškos smėlio
miltų paveikslais. Po to dar Puntuko akmuo, Lajų takas ir vėl sugrįžimas į bazę prie Rubikių ežero.
O jau iš ten malonaus nuovargio ir
daugybės įspūdžių svaiginami, juk
per dvi dienas dviračiais numynę

apie 120 kilometrų, išsiskirstė į
namus.
Pasak LKA Keliautojų klubo,
vienijančio daugiau negu tūkstantį
narių, prezidento Rolando Lubio,
klubas kasmet organizuoja apie
pusšimtį įvairių kelionių, keliaujama vos ne kiekvieną savaitgalį.
Dažniausiai dviračiais, tačiau juda
ir autobusais, automobiliais, keliauja pėsčiomis. Kiekvienų metų
pradžioje klubas surengia įspūdžių
vakarą, kuriame pasidalijama praėjusių metų džiaugsmais ir planuojami ateities žygiai.

Vaišino Jokūbavos šeimynos vaikus

Virtuvėje ant ratų gurmanams
maistą siūlantis ukmergiškių
verslininkų autobusėlis „Pinup
Bagels“, padedami „Rock cafe“,
sekmadienį, rugsėjo 24 dieną sezoną uždarė Ažuožeriuose, Jokūbavos šeimynoje.

Lietuvos karių asociacijos
keliautojai stabtelėjo prie
partizanų atminties kryžiaus
Niūronių šile.
Pasivažinėjimo dviračiais kryptį
pasirinkti pagelbėjo klubo narys,
buvęs Anykščių savanorių vadas,
nūnai NATO energetinio saugumo
centro Vilniuje vadas, pulkininkas
Gintaras Bagdonas.
Šeštadienio rytą susirinkę bazėje

Atsisveikindami vaikai nusifotografavo prie virtuvės ant ratų.

Vaidos GRUŠTAITĖS nuotr.

Rajone vyks karinės pratybos
Nuo ketvirtadienio, rugsėjo 28 d., iki sekmadienio, spalio 1-osios,
Anykščių rajone vyks Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės skyrių vertinamosios lauko taktikos pratybos „Stiprus Aukštaitis 2017“.
Pratybose kartu su lietuviais dalyvaus Latvijos ir JAV kariai. Planuojama, kad pratybose sąveikos
veiksmus su kariškiais pasitikrins
valstybinės ir nevyriausybinės ins-

titucijos: savivaldybės administracija, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, policijos komisariatas, ligoninė,
kelių tarnyba ir kt.
Pratybų tikslas – treniruoti ir vertin-

ti padalinių gebėjimus vykdyti gynybos ir stabilizavimo operacijas apgyvendintoje vietovėje. Pratybos vyks
dienos ir nakties metu, jose dalyvaus
daugiau kaip 500 dalyvių. Šiuo laikotarpiu kariai naudos imitacinius šaudmenis ir kitas garsines priemones.
Pratybų metu gyventojai galės
dalyvauti renginiuose, skirtuose visuomenei.

Temidės svarstyklės

čios Kavarsko seniūnijos Kavarsko
viensėdyje, pareiškimas, kad namo
kieme nebėra jai priklausančio automobilio „Audi 80“, išdaužtas
namo verandos langas, atrakintos
lauko durys. Namo viduje kambaryje pasigedo automobilio raktelių,
planšetinio kompiuterio „Huawei”.
Padaryta 2 000 eurų žala. Įtariama-

sis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Mirtis. Rugsėjo 24 dieną, apie
5.50 val., Viešintose savo namuose rastas moters (g. 1962 m.) kūnas
be išorinių smurto žymių. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Smurtas. Rugsėjo 23 dieną
gautas moters (g. 1984 m.), gyvenančios Kavarsko seniūnijos Šerių

Valtis. Rugsėjo 23 dieną gautas
vyro (g. 1971 m.) pareiškimas, kad
Svėdasuose nupjovus grandinę iš
Alaušo ežero buvo pavogta plastikinė žalios spalvos „Starkis plius”
valtis. Padaryta žala tikslinama.
Vagystė. Rugsėjo 23 dieną gautas moters (g. 1981 m.), gyvenan-

spektras

Šiuo metu Jokūbavos šeimynoje
gyvena 11 vaikų, jos globėjai Nerijus ir Simona Tubiai dar augina ir
du savo vaikučius. Pasak N. Tubio,
vaikus labai pradžiugino atvažiavęs
ukmergiškių įmonės autobusėlis su
krosnimi, maisto gaminimo įranga.
„Vaikai su atvykėliais gamino bandeles, kitus skanėstus, juos kepė ir
vaišinosi“, - džiaugėsi N. Tubis.
N. Tubio nuomone, verslininkai
Jokūbavos šeimyną prisimena ne
taip jau dažnai, tad kiekvieną tokį
įvykį ypač vertina patys vaikai ir jų
globėjai. „Mūsų vaikus kiekvienos
vasaros pabaigoje į Labirintų parką
papramogauti pasikviečia verslininkas Deividas Dilys. Šiemet vaikai
stebėjosi prie parko ant stogo pastatytu namu“, - pastebėjo N. Tubis.
-ANYKŠTA
Spalio 1 d. 10.30-15.00 val. prie
Anykščių menų inkubatoriaus visi
norintys galės susipažinti su pratybose naudojama karių ginkluote dalyvauti interaktyvioje programoje
„Tapk kariu vienai dienai“, išgirsti
lektorių pranešimus, paskanauti kariškos košės. Veiks VšĮ Nacionalinio kraujo centro akcija.
Pratybos „Stiprus Aukštaitis
2017” taip pat vyks Rokiškio bei
Kupiškio rajonuose.
- ANYKŠTA
kaime pareiškimas, kad namuose
prieš ją smurtavo vyras (g. 1986 m.,
nustatytas 1,93 prom. girtumas).
Tą pačią dieną gautas moters (g.
1974 m.), gyvenančios Anykščiuose, Storių gatvėje, pareiškimas, kad
namuose prieš ją smurtavo vyras
(g. 1971 m., nustatytas 2,35 prom.
girtumas).

Partijos. Baigdami tirti didžiulį
rezonansą sukėlusius korupcinius nusikaltimus, STT agentai ir prokurorai
oficialius įtarimus stambaus masto
kyšininkavimu bei prekyba poveikiu
pareiškė Darbo partijai ir Lietuvos
Respublikos liberalų sąjūdžiui. Partijų vadovams neigiant kaltę, liberalų atstovas Seime Vitalijus Gailius
pasitraukė iš Seimo Antikorupcijos
komisijos pirmininko pareigų. Teisėsaugininkai įtaria, kad Liberalų sąjūdis, kaip juridinis asmuo, veikdamas
per partijos pirmininką ir Seimo narį
Eligijų Masiulį bei partijos valdybos
narį parlamentarą Šarūną Gustainį
stambiu mastu kyšininkavo ir prekiavo poveikiu.
Partijos II. Darbo partijai pareikštame įtarime nurodyta, kad šis
juridinis asmuo, veikdamas per partijos pirmininko pirmąjį pavaduotoją,
2012-2016 m. kadencijos Seimo narį
Vytautą Gapšį taip pat stambiu mastu
kyšininkavo ir prekiavo poveikiu. Įtariama, kad politinės partijos interesais
veikęs V. Gapšys iš minėto R. Kurlianskio už jo vadovaujamam koncernui palankių ir finansiškai naudingų
politinių sprendimų priėmimą partijos naudai priėmė 12 100 eurų kyšį.
Pavadinimas. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis mano, kad
kitąmet valstybingumo atkūrimo
100-metį kaip ir Lietuva minėsiančiai Gruzijai mūsų šalis galėtų įteikti
puikią dovaną. Jis siūlo aptarti galimybę Lietuvoje įteisinti autentišką
šios valstybės pavadinimą Sakartvelo.
Parlamento vadovo teigimu, gruzinai
labai norėtų, kad mes jų valstybę vadintume Sakartvelo. „Gruzijos pavadinimas jiems nepriimtinas. Jei šimtmečio proga suteiktume tokią dovaną,
jie būtų labai patenkinti“, - „Lietuvos
žinioms“ sakė V. Pranckietis.
Darbas. Kauno technologijų universiteto rektorius Petras Baršauskas
interviu Andriui Tapinui „Laisvės
TV“ tikino, kad didžiausios nuodėmės, kurių galėjo pasitaikyti jo habilitaciniame darbe, dėl kurio paskutiniąją savaitę kilo garsių įtarimų, esą
reikšminga jo dalis buvo nuplagijuota
cituojant anksčiau išleistus visame
pasaulyje darbus, tačiau nenurodant
nei jų pavadinimų, nei autorių, gali
būti pasitaikiusios korektūros bei citavimo klaidelės. Suprask - jos tokios
nereikšmingos, kad tik puskvailiui
gali kilti noras revizuoti p. Baršauskui suteiktą habilitaciją. Ekspertai, šių
reikalų žinovai, savo svarią nuomonę
turėtų pasakyti netrukus.
Vagys. Kai prieš 9 metus plėšikai
Vilniuje pagrobė kolekcininko Andrejaus Balykos meno kolekciją, jis
buvo apsistojęs savo name Paryžiuje. Praėjusį mėnesį, kai A. Balyka
buvo Vilniuje, Paryžiuje pradingo jo
mikroautobusas su antikvarinėmis
vertybėmis. 57 metų A. Balyka Lietuvoje tapo tikrų plėšikų, kurie jau sučiupti ir nuteisti, auka, o Prancūzijoje
greičiausiai veikė policininkų gauja.

KOMENTARAI
IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
Sulaikė. Vokietijos teisėsauga
sulaikė vieną ieškomiausių nusikaltėlių iš Lietuvos. Už žmogžudystę nuteistas 34 metų kėdainietis Gediminas Podžeckas nuo
pareigūnų slapstėsi daugiau nei
keturiolika metų. Kauno technologijos universiteto (KTU)
bendrabutyje 2002 metų sausio
11-osios naktį benamį mirtinai
suspardęs G. Podžeckas praėjusią savaitę buvo sučiuptas Vokietijos Klopenburgo mieste.
Generolas. Vienas Rusijos
generolas žuvo Sirijoje per susirėmimus su džihadistų judėjimo
„Islamo valstybė“ (IS) kovotojai
netoli rytinio Deir az Zoro miesto, sekmadienį pranešė rusų Gynybos ministerija. „Generolas leitenantas Valerijus Asapovas žuvo
sprogus minosvaidžio sviediniui
per IS kovotojų surengtą apšaudymą“, – ministerijos pranešimą
citavo Rusijos žiniasklaida. Nurodoma, kad šis karininkas buvo
Sirijos vyriausybės pajėgų patarėjas ir apšaudymo metu buvo
sirų kariuomenės vadavietėje.
Gynybos ministerija pažymėjo,
kad V.Asapovas bus apdovanotas
po mirties.
Sumokės. Didžioji Britanija,
išstodama iš Europos Sąjungos
(ES), yra pasiruošusi sumokėti Bendrijai mažiausiai 20 mlrd.
eurų. Ministrė pirmininkė Teresa Mei (Theresa May) šią sumą
įvardys savo kalboje apie „Brexit“, kurią sakys penktadienį,
savo portale rašo „Financial Times“, kuriuo remiasi agentūra
AFP. Iki šiol Londonas nėra pasakęs, kokią sumą ketina atseikėti, kad sumokėtų savo skolas ES.
ES šaltinių duomenims, išstojimo
sąskaita gali siekti nuo 60 iki 100
mlrd. eurų. 2016 metų birželį
vykusiame referendume nedidelė dauguma britų pasisakė už
šalies pasitraukimą iš ES. Kovo
pabaigoje T. Mei, pateikdama
išstojimo prašymą, oficialiai pradėjo skyrybų procesą, kuris truks
dvejus metus. Per „Brexit“ derybas tarp Didžiosios Britanijos
ir ES iki šiol konkrečios pažangos nepasiekta. Tarp svarbiausių
ginčytinų punktų yra 3,2 mln.
Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES piliečių teisės, finansiniai
reikalavimai Londonui ir Šiaurės Airijos provincijos statusas.
Atmetė. Šveicarijos rinkėjai
sekmadienį atmetė prieštaringai vertinamą mokesčių kėlimo pasiūlymą, kuris, kaip teigė
valdžia, buvo reikalingas tam,
kad būtų surinkta daugiau lėšų į
pensijų fondus. Be to, 50-ųjų ir
60-ųjų kūdikių bumo metu gimę
šveicarai taip pat artėja prie pensijos, o tai tapo dar vienu galvos
skausmu valdžiai ir pensijų fondams. Siekiant ateityje finansuoti
pensijų fondus, Šveicarija referendume siūlė pridėtinės vertės
mokestį (PVM) kelti nuo 8 iki
8,3 proc. Taip pat buvo siūloma,
kad nuo atlyginimų skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos
išaugtų nuo 10,25 iki 10,55 proc.
bei būtų dalinamos lygiai tiek
darbuotojams, tiek darbdaviams.
Tačiau „GfS Bern” apklausų
instituto duomenimis, šveicarai
pasiūlymą atmetė - už reformas
pasisakė 47 proc. rinkimo teisę
turinčių Šveicarijos gyventojų.

Parengta pagal
BNS informaciją
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Obuolinės vis dėlto siejamos su
rajoną valdančia personalija
Vos prie kelis metus „sukurta“ Obuolinių šventė Anykščiuose –
lyg paskutinis atsisveikinimas su vasara. Vieni anykštėnai skuba
aplankyti mugę, kiti tiesiog eina pasižmonėti – dainų paklausyti,
šokių pasižiūrėti.
Ar dera ši šventė prie kultūriniu, literatūriniu, turizmo miestu
save įvardijančių Anykščių?
„Anykšta“ pašnekovų klausė, galbūt mažesnis renginių kiekis
leistų juos padaryti kur kas kokybiškesniais? Gal jau gana tų pačių šokių ir dainų?

Obuolinės –
dirbtinai sukurta
šventė

bei kolektyvai, tiek seniūnijų kultūros centrai, gavę paliepimus iš
aukščiau, turi padaryti šventę...
Bent jau oras buvo labai dėkingas, gal ne kiek šventė žmones
traukė į lauką, bet šilta ir saulėta
rudens diena...

Pramogų užteko
visiems

Romaldas GIŽINSKAS, socialdemokratas, buvęs rajono
Tarybos narys, buvęs Anykščių
muzikos mokyklos mokytojas:
- Pripažinkim faktą, kad Obuolinių šventė atsirado tada, kai rajono
vadovu buvo dabartinis vicemeras
Sigutis Obelevičius. Atsirado pataikūnų, kurie bet kokiais būdais,
norėdami jam įtikti, sugalvojo net
šventę surengti. Taigi Obuolinės
– S. Obelevičiaus garbei dirbtinai
sukurta šventė. Būdamas rajono
Tarybos nariu priklausiau Švietimo, kultūros, turizmo komitetui,
tad visą „virtuvę“ mačiau iš arti.
Šiemet praėjau pro mugę, nusipirkau skumbrės ir grįžau namo.
O ką ten daugiau veikti? Dainos
tos pačios, šokiai tie patys... Mano
manymu, ši šventė nedera nei prie
literatūrinių, nei prie kultūrinių
Anykščių įvaizdžio. Tačiau tiek
Anykščių kultūros centro vadovai

savaitgalio diskusija

Deividas DILYS, UAB „Deivana“ vadovas:
- Gaila, kad šį savaitgalį sirgau
ir negalėjau sudalyvauti šventėje,
bet mačiau draugų į „Facebook“
įkeltas nuotraukas, iš to galiu daryti išvadą, kad šventė tikrai pasisekė. Manau, kad didžiausias pliusas,
jog šiemet Obuolinės vyko ne kaip
atskira šventė, bet kartu buvo ir
turizmo nakties renginiai, kuriuos
organizavo A. Baranausko ir A.
Vienuolio-Žukausko memorialinio
muziejaus darbuotojai. Dieną tie,
kurie norėjo, linksminosi atvirose
miesto erdvėse – juk pripažinkim,
ne kiekvienam įdomūs renginiai,

@ Taigi: „Kaip sakoma, kita
suknelė, tik ta pati panelė. Taip ir
su partijų būrimusi. Pati Lietuvos
nedemokratinė sistema yra ydinga. Tai, kad su keliomis partinėmis gaujomis bus susidorota, tai
nereiškia, kad likusios partinės
gaujos yra švarios ir veiks nepažeisdamos įstatymų. Žmonės visur ir visose partijose tokie pat,
ne iš dangaus atėję, todėl, jeigu
yra ydinga sistema, tai kurk kiek

Skirtingų renginių
nereikia plakti į
vieną

Bronė LUKAITIENĖ, buvusi
LR Kultūros ir švietimo ministrų
Dariaus Kuolio ir Dainiaus Trinkūno patarėja kultūrai, taip pat
kelių Anykščių rajono merų patarėja kultūrai, visuomenininkė:
- Obuolinės man pirmiausiai asocijuojasi su aplink Anykščiais augančiais didžiuliais obelų sodais. Ir
tikrai ne, kaip kažkada teko girdėti,
su meru Sigučiu Obelevičiumi.
Savaitgalį vykę renginiai man ne
visai asocijuojasi su Obuolinėmis:
buvo skaitomi žydų vardai, kas
yra bendra visai Lietuvai – tokie
renginiai vyksta visoje šalyje; taip
pat Sakralinio meno centre vyko

Neardo anykštėnų
nervinių ląstelių

Juozas RATAUTAS, Pasaulio
anykštėnų bendrijos Anykščių
kolegijos narys, buvęs rajono
valdytojo pavaduotojas:
- Ne visus šios šventės renginius
aplankiau, todėl mano nuomonė nebus išsami. Šiaip Obuolinių
šventė, matyt, sugalvota paįvairinti, palinksminti anykštėnų gyvenimą, o jos pavadinimas ir turinys
asocijuojasi su konkrečia personalija. Gal todėl mažoka šiam renginiui prasmės, tačiau jis žmonėms
suteikia pakankamai daug teigiamų emocijų.
Įsipaišo ar ne į Anykščių renginių kontekstą? Sakyčiau, žymiai
spalvingiau ir prasmingiau nei
koks Velnio akmuo - nors neardo
anykštėnų nervinių ląstelių...(šypsosi).
O apskritai kokias šventes organizuoti, kokią vienas ar kitas renginys turi prasmę, turėtų svarstyti savivaldybės Kultūros taryba. Gaila,
ji ne rajono kultūros taryba. Savivaldybė jai gali deleguoti tik tokius
įgaliojimus, kuriuos pati turi. Todėl
daugybė kultūros būties, sąveikos
bei įvairovės dalykų lieka už borto, o ir tai, kas jos kompetencijoje,
gali būti apribota steigėjo valingais
sprendimais.
-ANYKŠTA

Partijas puola „pinigomanijos liga“

Antri metai nesibaigia Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
skandalas. Į dienos šviesą vis keliami nauji įtarimai, naujos skandalingos detalės. Ar yra prasmė šiai partijai laikytis Lietuvos politiniame žemėlapyje? Gal verčiau partiją paleisti ir burti naują
politinę jėgą, atsisakant susitepusių ar įtariamų politikų?
@ Bus įdomu: „Gali tekti Obelevičiui palikti vicemero postą,
nes Konservatorių partijos lyderis
G. Landsbergis pasakė, kad trečiadienį gali būti svarstomos ne
tik Vilniaus, bet ir kitų miestų koalicijų, kurios sudarytos tarp konservatorių ir Liberalų sąjūdžio, likimas. Primenu, kad K. Tubis yra
liberalų sąjūdžio iškeltas meras.“

vykstantys Sakralinio meno centre
ar koplyčioj, - tad ši publika, manau, buvo patenkinta švente, vykusia lauke.
Tie, kurie norėjo, vakarą praleido muziejuje, kur vyko dvi kultūrinės programos. Man atrodo svarbu
šventę rengti ne tam tikrai žmonių
grupei, bet visiems miesto, rajono
gyventojams.
Taip pat norisi paminėti dar vieną šios šventės pliusą, kad jos metu
buvo apdovanoti geriausi ūkininkai – juk ir jie kuria naujas darbo
vietas, stengiasi kaip įmanydami
prisitaikyti prie technologinių naujovių, puoselėja savo sodybas. Tad
ši šventė – kartu ir dėmesys mūsų
rajono ūkininkams.

paveikslų paroda pardavimas – tai
irgi naujas reiškinys mūsų rajone.
Bet visi šie renginiai nieko neturi
bendro su Obuolinėmis. Beje, mačiau papuošimus iš obuolių miesto
centre – na, man jie nelabai patiko.
Gal reikėtų nesuplakti visų renginių į vieną, nes gali pasimesti, kokiame renginyje iš viso dalyvauji...

nori partijų, pasivadink kaip nori,
bus tas pats.
Iš partinės gaujos pusės, žinoma, naudinga kurti naują, taip
mulkinant rinkėjus, kad štai nauja
partija ir mes kitokie. Toliau jau
viešųjų ryšių sugebėjimai sukurti naują įvaizdį, įtikinti rinkėjus,
kad šie tiesiog šventi. Analogiškai, kaip su Komunistų partija,
išsiskirstė po įvairias partijas,
konservatorių partija pasivadinę labiausiai mokėjo greit persidažyti ir save išreklamuoti su
brendu arba lietuviškai su prekės
ženklu “rusai puola, apginsime”.
Ir svarbiausia to užteko, galėjo
švaistyti Lietuvos turtą, skurdinti Lietuvą, bet vis tiek buvo už
juos balsuojančių ir toliau lieka.
Tiesa, per 2016 m. rinkimus jau
pasimatė kitas brendas, kurį panaudojo konservatoriai su libera-

lais, ir dėl kurio ilgiausiose eilėse
rinkėjai stovėjo. Ateityje jis bus
labai naudojamas.“
@ Nelyginami dalykai: „Tvarka ir teisingumas“ naudai priimta
apie 377 tūkst. eurų kyšių suma.
Į oficialią Darbo partijos buhalterinę apskaitą neįrašyta apie 7
mln. eurų pajamų ir daugiau nei 4
mln. eurų išlaidų. 106 000 vienam
asmeniui, kuris sako ėmęs sau.
SKAIČIAI KALBA UŽ SAVE.”
@ Otviet: „O kam dar reanimuoti tokią kombinatorių PARTIJĄ, jei žinom, kad ji serga
nepagydoma pinigomanijos liga,
kaip sakoma liaudyje - kuprotą
ištiesina tik grabas. Manau, kad
tokią ligonę, ja prikelti naujam
gyvenimui yra beviltiškas darbas.Tiek gali padėti kaip mirštančiajam paskutinę minutę uždegta
grabnyčios žvakė. AMEN, rinkė-

jų “Juzai”!!!”
@ Juozas: „Jūs pasakykit, kuri
partija kada nors nėra susitepusi.
Aukštos politinės kultūros šalyje
toks škandalas, kaip paminėtas su
liberalais, būtų sunkiai suprantamas ir reikštų politinės karjeros
pabaigą partijai. Pas mus gi žmonės orientuojasi labiau į asmenybes; jei toje partijoje yra sąžiningų
iškilių žmonių, jos perspektyvos
nereikėtų nurašyti. Pavojų partinėje sistemoje matau kitur - blogiausia būtų, jei ji liktų be centro, t.y.konservatorių ir socialdemokratų
flangai ir jokio kito pasirinkimo.
Tad susitepę ar nusikaltę politikai,
valdininkai turi būti labai griežtai
nubausti, o į partijas tegul ateina
sąžiningi žmonės.”
-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaiosyta,
-red.past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Obuolinės: nuo „Ambrozijos“ iki džiazo
nas Baura už „viso gyvenimo nuopelnus“ apdovanojo savivaldybės
administracijos Žemės ūkio skyriaus
vyriausiąjį specialistą Antaną Girskų. Renginį vedė Anykščių kultūros
centro direktorė Dijana Petrokaitė.     
Neišskyrė gražiausios
kompozicijos

Gražiausios ūkininko sodybos puoselėtojai Dalius ir Gitana Raškevičiai bei juos apdovanoję Anykščių savivaldybės administracijos darbuotojai.
(Atkelta iš 1 p.)
Metų ūkininkai - viešintiškiai
Esminis Obuolinių akcentas geriausių ūkininkų pagerbimas, kuris vyko Anykščių kultūros centre.
Metų ūkio konkurso nugalėtojais
pripažinti Viešintų seniūnijos ūkininkai Ligita ir Algis Bukauskai.
Antroji vieta atiteko kavarskiečiams
Živilei ir Audriui Kustoms, trečioji
- Justui Petroniui iš Anykščių seniūnijos. Dar 15 rajono ūkininkų
apdovanoti skirtingose nominacijose. „Už metų pažangą“ apdovanotas
Mindaugas Kavoliūnas iš Skiemonių sen. Jaunajam ūkininkui Seimo
padėką įteikęs parlamentaras Antanas Baura sakė, kad perspektyviam
sportininkai M. Kavoliūnui teko

rinktis tarp biatlono ir ūkininkavimo. Nugalėjo žemės ūkis...
„Už gyvulininkystės ūkio plėtojimą“ apdovanoti Jurgita ir Vytautas
Senvaičiai iš Svėdasų seniūnijos,
„Už modernių ūkininkavimo metodų diegimą uogininkystėje“ - Daiva
ir Raimundas Guobužai iš Debeikių
seniūnijos, „Už meilę augalams ir
atrastą meilę gyvūnams“ - Alma ir
Vilius Juodeliai iš Kurklių seniūnijos, „Už pavyzdinio ūkio sukūrimą
ir aukštus derlingumo rezultatus“
- Lilia ir Jonas Aleknavičiai iš Kavarsko seniūnijos, “Už meilę žemei
ir savo darbui” - Jurga ir Evaldas
Chlibik iš Kavarsko seniūnijos,
„Už teisingą pasirinkimą ir kryptingą ėjimą tikslo link“ - Elvyra
ir Vaidas Karaliūnai iš Troškūnų

„Metų ūkio“ konkurso nugalėtojai Ligita ir Algis Bukauskai iš
Viešintų seniūnijos.

Seimo narys Antanas Baura savivaldybės administracijos Žemės
ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui Antanui Girskui įteikė
padėką „už viso gyvenimo nuopelnus“.

seniūnijos, „Už gausybės galvijų
ir hektarų suvaldymą“ - Vilma ir
Saulius Vilkai iš Troškūnų seniūnijos, „Už jaunatvišką ryžtą“ - Eglė
Skudaitė iš Troškūnų seniūnijos,
„Už negandų nesunaikintą optimizmą, ūkio aplinkos puoselėjimą ir
paramą stokojantiems“ - Virginija
ir Rimas Matelioniai iš Andrioniškio seniūnijos, „Už šeimos tradicijų
tęsimą ir meilę bitelėms“ - Dovilė
ir Aurelijus Kajietos iš Kavarsko
seniūnijos, „Už techninį ir statybinį
išradingumą“ - Tomas Kaunietis iš
Anykščių seniūnijos, „Už įrodymą,
kad nedidelis ūkis gali rasti savo
vietą po saule“ - Vilma ir Saulius
Savickai iš Traupio seniūnijos, „Už
ūkininkavimo tradicijų tąsą“ - Šarūnas Kubaitis iš Kavarsko seniūnijos, „Už tikrą požiūrį į ekologinį
ūkininkavimą“ - Ramūnas Jurkštas
iš Debeikių seniūnijos.
Per Obuolines pagerbti ir gražiausių sodybų šeimininkai. Nominacijoje „Gražiausia miesto sodyba“ apdovanoti Gitana ir Virgilijus
Luščiauskai, Laima ir Vytautas Andrikoniai bei Monika ir Algirdas
Jonas Jakučioniai. Nominacijoje
„Gražiausia miestelio sodyba“ apdovanojimus pelnė Danguolė ir Virginijus Morkūnai, Ilona Skardžiuvienė
bei Ona Laurikėnienė. Gražiausių
kaimo sodybų rinkimuose įvertinti
Darius ir Jurgita Češiūnai, Inga ir
Dainius Ruliai bei Danutė ir Antanas
Čiukšiai. Nominacijoje „Gražiausia
ūkininko sodyba“ geriausiais paskelbti Dalius ir Gitana Raškevičiai,
Vaida ir Dainius Žiogeliai bei Aušrinė ir Osvaldas Rudokai. Išrinkti ir
gražiausiai aplinką susitvarkę daugiabučiai. Visi trys gražiausiai teritorijas susitvarkę namai Anykščiuose
- Vilniaus g. 103, Šviesos g. 6 bei
Statybininkų g. 17.
Kultūros centre vykęs geriausių
ūkininkų bei gražiausių sodybų
šeimininkų apdovanojimas - anšlaginis renginys, nemažai žiūrovų
jį stebėjo stovėdami. Anykštėnams
po apdovanojimo koncertavo grupė
„Ambrozija“ bei dainininkas Paulius Stalionis.
Apdovanojimus ūkininkams teikė Anykščių meras Kęstutis Tubis,
Lietuvos ūkininkų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkas Žilvinas
Augustinavičius, Lietuvos žemės
ūkio konsultavimo tarnybos Anykščių biuro vadovė Vilma Lebedė, savivaldybės administracijos Žemės
ūkio skyriaus vedėjas Virmantas
Velikonis, „Swedbank“ Ukmergės ir
Anykščių centro valdytoja Gražina
Markevičienė. Seimo narys Anta-

Per Obuolines buvo ir gyvų eksponatų - šalia Puntuko viešbučio
buvo įkurdintos veislinės avys ir
karvės. Taip pat buvo surengta
traktorių ekspozicija. Tradiciškai
Anykščių bibliotekininkai rankiniu
būdu spaudė obuolių sultis ir jomis
vaišino praeivius, o muziejininkai
siūlė virtų bulvių su druska.
Prie Kultūros centro pastato buvo
prekiaujama vaismedžiais ir dekoratyviniais augalais. O prekybinėje mugėje vyravo prekybininkai
maisto produktais - buvo galima
nusipirkti rūkytos žuvies, mėsos
gaminių, duonos, pyragų, saldainių,
chalvos. Keliose vietose buvo parduodamas alus. Lietuviškų meno
dirbinių mugėje, regis, nebuvo
daug, panašu, kad tradiciškai vyravo kinų liaudies dirbiniai.   
Pagerbiant „Obelų sodo“ kūrėjus
geriausieji nebuvo išskirti. Anykščių meras K.Tubis į sceną šalia kultūros centro pastato pakvietė visų
komandų atstovus ir jiems įteikė
atminimo dovanas. Mieste vykstant Obuolinėms, Anykščių rajono
meras Kęstutis Tubis pagerbė visus
„Obelų sodo“ kūrėjus, neišskiriant
geriausiųjų. „Šventę kuriame kartu. Dėkoju jums už išradingumą,
savarankiškumą, geranoriškumą.“
- sveikindamas „Obelių sodo“ komandas nedaugžodžiavo meras.
Renginiai iki vidurnakčio
Obuolinės vakarėjant „perėjo“ į

kitą renginį - turizmo naktį. Šeštadienio vakarą po Anykščių centrą
važinėjo traukinukas, žirgo traukiama karieta, įvairiose vietose
skambėjo muzika, o prie Kultūros
centro sukosi poros. Muziejų naktis
prasidėjo dar saulei nenusileidus, o
baigėsi prieš vidurnaktį.
Turizmo naktis prasidėjo lygiadienio vakarojimu, apeiginio ožio
sudeginimu Šventosios upės pakrantėje. Renginiai vyko miesto
erdvėse ir beveik visuose turizmo
objektuose.
Vieni ryškesnių vakaro renginių – rašytojos Bronės Buivydaitės
„Auksinio batelio“ skaitymas jos
memorialinio muziejaus kiemelyje po batais, bateliais papuoštomis
obelimis, festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ uždarymo
koncertas pilnutėlėje Anykščių koplyčioje. Džiazo kvarteto „Re – La“
pasirodymas abejingų nepaliko...
Nuo 15 iki 23 val. anykštėnų ir
miesto svečių laukė kempinge „Po
žvaigždėm“ įrengtas „Pirčių kiemas“. Kempinge buvo pastatyta 12
mobiliųjų pirčių, kurios „atspindi
įvairių Lietuvos regionų ir užsienio šalių tradicijas“.   Šalia pirčių,
kuriose galėjo pasikaitinti visi norintys, buvo parduodami reikmenys
pirtims. Kempinge buvo keletas
automobilių su latviškais numeriais, tarp pirtininkų buvo latviškai
kalbančių. Taigi, panašu, kad bent
viena užsienio šalis savo pirčių tradicijas anykštėnams pristatė.
„Angelų muziejuje“ vyko susitikimas su dailininku, fotografu
Rimantu Dichavičiumi ir jo knygos
-albumo „Laisvės paženklinti“ III
tomo pristatymas. „Nykščio namuose“ Gintaras Kerbedis obuolių
vyno degustaciją „Obuolių vyno
smaguriavimas“.
-ANYKŠTA

Ūkininkų pagerbimo šventė - anšlaginis renginys, salė buvo sausakimša.

Obuolinių svečiai...

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

pastogė
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Liepų alėja paženklinta Okuličinė

Raimondas GUOBIS

Visai netoli legendinės Latavos upelės, ant šviesios kalvos, senmedžių ūksmėje snaudžia Latavėnų dvaravietė, prisimenant ją
valdžiusią giminę, iki šiol Okuličine vadinama.
Pačioje sodybvietėje tarp žolių atvašynų, aplūžusių senmedžių,
samanomis užaugusių pamatų akmenų telikęs vienintelis išlikęs
senojo dvaro pastatas - raudonų plytų tarnų namelis. Vakarų
link, gyvenimo vėtros nubloškė paskutinius garsios bajorų giminės palikuonis. Liko ilga liepų alėja, kurios pabaigoje stūkso
Okuličių giminės kryžius.

Pirmąsias žemuoges į Anykščių turgų atneša
Romas Budrys iš Okuličynės.
Nudžiūvusi šaka

„Lietuviai barzdočiai dūmoja...“ Jonas Okuličius iš Gdynės ir
jo giminaitis Stasys Kontrimavičius - garbingų Troškūnų krašto
bajorų palikuonys.
Iš amžių glūdumos
Sako, kad Okuličiai pasižymėjo
Žalgirio mūšyje, už ką buvo apdovanoti ir žemės valdomis, ir bajoro
titulais bei herbu, kuriame puikavosi kovos kirvis - oksza. Lietuvoje jie turėjo nemažai žemių,
mūsų krašte - Pelyšėlėse bei Latavėnuose. Pasak legendų, kadaise
milžiniškas, karaliui Mindaugui
priklausęs Latavėnų dvaras paskutiniais amžiais buvo suskaldytas į
keturias dalis, kurių vieną - apie
200 hektarų žemės - ir valdė ponai Okuličiai. Praėjusio amžiaus
audros giminei buvo rūsčios - XX
amžiaus pradžioje buvo persekiojami caro valdžios už socialdemokratinę veiklą, vėliau jau sovietų
valdžios tremiami į Sibirą, iš kur
į mylimą Lietuvą, kurią jau laikė
savo tikrąja tėvyne, nebesugrįžo.
Jie liko kaip nudžiūvusi tautos
medžio šaka...
Apie Feliciją ir Juzefą
Kazimieras Okuličius studijavo Petrapilyje, baigė inžinieriaus
kelių statybos mokslus, sugrįžo į
Lietuvą, gyveno Vilniuje bei tėviškėje. Apie 1900 metus vedė Juzefą
Povickaitę, išsilavinusią, patriotiškai nusiteikusią merginą iš garsios
Ukmergės apskrities didikų gimi-

Okuličių šeima Sibiro tremtyje.

nės.
Ji buvo Didžiojo Vilniaus seimo
1905 metais delegatė, tais metais
kalėjo už socialdemokratinę veiklą. Kalėjo ir jos vyras Kazimieras, kuris buvo išgabentas į Petrapilio kalėjimą, po to trejus metus
gyveno tremtyje - jo nusikaltimai,
matyt, buvo didesni negu žmonos. Sklandė legendos, kad šeima
buvo pasirengusi sumokėti, o gal
ir paaukojo už jo laisvę bei gyvybę aukso tiek, kiek pats Okuličius
svėrė. Graži legenda.
Juzefa - viena iš moterų organizacijų steigėjų, uoli kovotoja
už moterų teises, jų galimybes
dalyvaujant politikoje, krašto valdyme. Ji - pažangaus ūkininkavimo propaguotoja ir kooperacinės
pieninės valdybos narė ir puiki
močiutė dvare augantiems sūnaus
Jono vaikams. Pilietė, kaip ir jos
sesuo Felicija Bortkevičienė –
„varpininkė“, ilgametė laikraščio
„Lietuvos ūkininkas“ leidėja ir
redaktorė. Ta, kuri dažnai viešėdavo Latavėnuose, kuri be gailesčio
pliekė nedorėlius, skelbė negeroves, be baimės ieškojo tiesos ir
teisingumo. Pasak istorikų, ji buvo
bene pati intelektualiausia moteris
tarpukario Lietuvoje, moteris, kuri
galėjo būti net valstybės prezidente. Sesės palaidotos kartu su giminaičiais Troškūnų kapinėse.

Pokariu nuolatinių prievolių,
gąsdinimų išvargintą Jono Okuličiaus šeimą 1948 metų gegužės
22-ąją ištrėmė į Sibirą. Tremtinių
dalią kartu su šeimos galva išgyveno žmona Marija ir jų vaikai:
Algirdas, Steponas, Felicija, Jonas.
Vienas iš berniukų, Kazimieras, tolimame krašte mirė.
Sunkiai dirbdami, kiek įmanoma
mokydamiesi, šeimos jaunieji išaugo ir subrendo svetimame krašte.
Bene 1956-ųjų pradžioje surašė visus, kurie turi giminių Lenkijoje ar
yra lenkiškos kilmės. Kažkaip į tą
sąrašą pateko ir Okuličiai. Išvykti
į tą šalį paskatino ir gandas, kad į
Lietuva sugrįžti neleis niekada.
Pasirinko Gdynią, mat ten gyveno kažkas iš giminaičių, bene
Čerkauskai. Vėliau šiame pajūrio
mieste apsigyveno ir Straževičiai,
po to atvyko dar dvi šeimos bajorų nuo Troškūnų ir susidarė šiokia
tokia troškūnietiška kolonija. Darbininkiškas gyvenimas buvo nulemtas dar Sibire. Darbavosi sesė
kirpėja, o broliai - įvairiose šio
stambaus Baltijos pakrantės miesto
įmonėse. Algirdas - elektriku didžiulėje laivų statykloje.
Visi bajoraičiai buvo įsijungę į
profsąjungų „Solidarumas“ judėjimą, kuris išjudino sovietinės imperijos pamatus. Po blogio imperijos
griūties ir Lenkijai, ir Lietuvai tapus
nepriklausomomis
valstybėmis,
Algirdas dažnokai atvykdavo į tėviškę. Jis pasirūpino atstatyti kryžių
įstabiosios liepų alėjos pakraštyje,
dvaro prieangyje, jis nuolatos pasakodavo apie vaikystę Lietuvoje. Porindavo apie savo tėvą, kuris buvo

Ant Jono Okuličiaus piršto
spindi žiedas su giminės herbu.

„Aukštaitijos siaurojo geležinkelio“ vadovams
rūpinantis įtaisytas stendas su kadaise Okuličių
namuose buvusios Lietuvos valdovų portretų kolekcijos kopijomis.

susipratęs lietuvis, dalyvavo Troškūnų šaulių būrio veikloje ir, kaip
lietuvis bajoras, augino barzdą bei
mėgo dainuoti: „Kur lygūs laukai,
snaudžia tamsūs miškai, lietuviai
barzdočiai dūmoja...“ Skausmingai
prasitardavo, kad tėtis visą gyvenimą liūdėjo, kad negrįžo į Lietuvą,
gailėjosi ir jis, pavadino jų šeimą
dar viena nudžiūvusia lietuviško
medžio šaka. Vis dėlto sugrįžo,
nors ir po mirties, kuomet kremavus jo kūną pelenai buvo padalinti
į dvi dalis. Pusė palaidota Lenkijoje tėvų kape, kita - prie prosenelių Troškūnuose.
Trešnių karalijoje
Pirmieji apylinkėse trešnes pradėjo auginti savo dvare Okuličiai.
Čia nuostabaus skonio, saldžiai
rūgštelėjančios, tamsios uogos
džiugino jau XIX amžiaus pabaigoje. Vėliau sodinukai išplito po
apylinkes - pirmiausia jas ėmė
auginti „šlėktos“ - neaiškiu lenkų

- gudų kalbų dialektu tarpusavyje
kalbantys senųjų bajorų palikuonys. Toks buvo ir mano dėdienės
bei krikšto motinos tėvas Henrikas Klimavičius, kuris gerai uogų
užderėjus dar smetonlaikyje bulviniais krepšiais jas gabendavo į
Anykščių turgų.
Buvo trešnė iš tos šeimynos
mano senelių sodyboje, net dvi.
Nūnai veik visi augalai buvusioje
Okuličių dvaro sodyboje sulaukėję, o štai milžiniška trešnė tokia pat
gyvybinga ir kultūringa, brandina
pačias puikiausias uogas. Vienintelės dvare išlikusios raudonų plytų mūro tarnų trobelės gyventojas
Romas Budrys taip pat trešnių į
Anykščių turgų atveža, nors jo ir
žmonos bei jų atžalų didžioji aistra yra rinkti miško gėrybes. Jie
grybų ir uogų prisirenka sau ir dar
nemažai nuveža parduoti į turgų.
Ir šiemet į Anykščių turgavietę jis
pirmasis atvežė kruopščiai pririnktų žemuogių, rugsėjį siūlė puikiausių spanguolių.
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Ūkininkų paskelbtas ekstremalus
robertas.a@anyksta.lt
įvykis neišgelbės
Robertas Aleksiejūnas

Rugsėjo 22 dieną, penktadienį, posėdžiavusi Anykščių rajono
ekstremalių situacijų komisija pripažino, kad Anykščių rajone dėl
lietingų orų įvyko ekstremalusis įvykis, t.y. užfiksuota žemės ūkio
pasėlių žūtis didesniame nei 10 hektarų plote. Ekstremali situacija
rajone nepaskelbta, nes aplinkybės neatitinka vienos iš šešių būtinųjų sąlygų. Komisija pripažino, kad rajono teritorijoje įvyko ekstremalus įvykis, t.y. užfiksuota žemės ūkio pasėlių žūtis daugiau nei
dešimtyje hektarų ir pašalinti ekstremalaus įvykio padarinių nėra
galimybės. Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas
Velikonis „Anykštai“ aiškino, kad naudos iš paskelbto ekstremalaus
įvykio rajono ūkininkai neturės, kaip to būtų nepajutę paskelbus ir
ekstremaliąją situaciją. Pagrindinė to priežastis esą yra netobula šalies teisinė bazė, apibrėžianti ekstremalius įvykius bei situacijas.
„Nei ekstremalusis įvykis, nei
ekstremalioji situacija nepadeda ūkininkams pagal dabartinius
galiojančius teisės aktus. Esant
ekstremaliai situacijai nuostoliai,
kurie yra draustini pagal ekstremaliųjų situacijų aprašą, yra
nekompensuojami. Kol šalies
valdžia nepakeis pačios teisinės
bazės, apibrėžiančios tokius įvykius, tol ji ūkininkų negelbės. Dėl
to mes ekstremalios situacijos ir
nepaskelbėme, nes tai praktiškai
būtų didesnis akmuo į vandenį.
Bus balų daugiau, bet naudos tiek
pat, kiek ir iš to mažo akmenuko.
Paskelbėme ekstremalų įvykį, o
tai neįpareigoja daryti įvairiausių
civilinės saugos darbų“, - sakė
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis.
Žemės ūkio ministerija skelbia,
kad rajonuose, kur paskelbti ekstremalūs įvykiai, ūkininkų patirti
nuostoliai galėtų būti kompensuojami, panaudojant savivaldybės administracijos direktoriaus
rezervo fondą, tačiau ūkininkų
patirti nuostoliai tokie didžiuliai, kad administracijos direktoriaus rezervo fondas šiam tikslui
Anykščių rajone per kuklus.
„Aš manau, kad tie nuostoliai ir
tas rezervas - nepalyginami dalykai. Čia lašas jūroj. Tiesą sakant,
aš nežinau direktoriaus rezervo
fondo dydžio, bet įsivaizduoju,
kad jis nėra didelis“, - pastebėjo
V. Velikonis.
Žemės ūkio skyriaus vedėjas V.
Velikonis skaičiavo, kad rajono ūkininkų nuostoliai dėl lietingų vasaros
ir rudens orų gali būti milžiniški.
„20 – 30 proc. derliaus nenuimta. Rajone deklaruojama 70
000 ha pasėlių. Vienas hektaras
pasėlių gali atnešti 300 - 400
eurų nuostolio. Jeigu pradėtume
dauginti, tai gautųsi šimtai tūkstančių eurų nuostolio. Čia tikrai

horoskopas
AVINAS. Gali kilti nesusipratimų darbe, kelionėje, tarptautiniuose reikaluose ar ryšiuose.
Dirbdami rimtus darbus, tvarkydami teisinę galią turinčius dokumentus, būkite atidūs, nes lengva
suklysti. Laikykitės saugumo
technikos taisyklių.
JAUTIS. Tikėtinas kontaktas
su žmogumi, kurį laikote kažkokių jūsų problemų šaltiniu.
Pasitelkite kantrybę ir diplomatiją, jeigu bendravimo neįmanoma išvengti. Neišsisukinėkite,
jei reikia grąžinti skolas, mokėti

joks savivaldybės administracijos
direktoriaus fondas nepagelbės.
Svarbiausia, kad ūkininkai nepatirtų papildomų nuostolių. O
tie papildomi nuostoliai susiję su
sutartimis, su bankais, tiekėjais,
kreditoriais. Visose sutartyse yra
numatyta
„force majore“ arba
lietuviškai „nenugalima jėga“. Į
„force majore“ apibrėžimą neįeina ilgalaikiai krituliai. Šitą vietą
reikią taisyti, praplėsti „force majore“ sąvoką ir tada gelbėti ūkininkus“, - sakė V. Velikonis.
Žemės ūkio ministerija šį ketvirtadienį kviečiasi rajonų merus
ir žemės ūkio skyrių vedėjus, kur
bus aptarta situacija žemės ūkyje
dėl lietingų orų.
„Paskutinėmis mūsų žiniomis,
ir Seimo narys Antanas Baura informuoja, kad žadama kreiptis dėl
paramos ūkininkams į Europos
Sąjungą. Šiuo atveju tikiu, kad
kompensacijas ūkininkams gauti
būtų realiau. Vienu žodžiu, „šaunam raketę“, skelbiam ekstremalų
įvykį, kad ši „raketė“ pasiektų teisėkūrą“, - kalbėjo V. Velikonis.
Žemės ūkio skyriaus vedėjas V.
Velikonis džiaugėsi, kad nusistovėjus giedresniems orams, ūkininkų situacija jau „keičiasi į gerą“.
„Sekmadienį traktoriai jau išvyko į laukus. Kažkiek jau buvo
galima dirbti. Kiek buvau nuvažiavęs iki Svėdasų, žmonės jau
kažkiek juda. Bent sėjos darbus
atliks. Svėdasų seniūnas sakė, kad
sekmadienį bandė kulti kviečius“,
- pasakojo V. Velikonis.
Vis dėlto padėtis seniūnijose
labai skirtinga. Štai Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus minėjo, kad vienas ūkininkas 25
hektarų vasarinių kviečių pjūties
net nepradėjęs, vanduo jau ne tik
neleidžia ūkininkams įvažiuoti į
laukus, tačiau jau veržiasi ir į gyventojų rūsius.

mokesčius.
DVYNIAI. Metas nedžiugins,
būsite nervingi, lengvai išprovokuojami agresijai. Įdienojus
seksis neblogai, jeigu turite gerus
partnerius, tarpininkus. Vis dėlto
klibantys ryšiai gali patirti krizę.
VĖŽYS. Labiau prispaus darbai arba pašlis sveikata. Gali pasirodyti, kad jūsų situacija gana
kebli - nekaip nuteiks kolegų
nepritarimas arba kiti trikdžiai.
Nesistenkite įgyvendinti nieko
rizikingo - visas jūsų triūsas nueis perniek.
LIŪTAS. Įmanomas įtakingų
žmonių palaikymas, užsieniečių

kampas

Apie durnius

Linas BITVINSKAS

Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis
mano, kad ūkininkams patirtus nuostolius dėl lietingų orų realiausiai galėtų kompensuoti Europos Sąjunga.

komplimentai. Tačiau nerimo
gali sukelti meilė ir pavydas. Rūpestingiau prižiūrėkite vaikus.
MERGELĖ. Būsite piktoki,
sudirgę, ypač jeigu reikės skubėti
į darbą. Nesinorės net kelti kojos
iš namų. Kur kas mieliau rūpinsitės buitimi ir savimi, nei darbuositės visuomenės labui. Venkite
sunkiai virškinamo maisto.
SVARSTYKLĖS.
Stenkitės
būti objektyvūs, tolerantiški. Nemokykite kitų, kaip gyventi. Visų
pirma, atsigręžkite į save ir savo
aplinką - ar viską darote nepriekaištingai. Vairuokite atsargiai.
SKORPIONAS. Labiau pa-

sitikėkite savimi, nes kaip tik to
gali prireikti, kad nepaleistumėte
iš rankų to, ką jau turite. Finansų,
komercijos srityje šiandien derėtų viskuo abejoti ir tikrinti.
ŠAULYS. Tikėtina, kad jus kamuos netikrumas dėl asmeninių
santykių, sveikatos ir pan. Net jei
viskas krinta iš rankų, pasistenkite valdytis. Ir neieškokite pritarimo ten, kur jo niekada nerasite.
Saugokitės traumų, rūpestingai
prižiūrėkite vaikus.
OŽIARAGIS. Jausitės vieniši,
arba kaip tik tos vienumos norėsite. Verčiau neįsivelkite į intrigas,
apkalbas, nelegalią veiklą, nes tai

Kaip sako tauta – durną ir
glušą ir bažnyčioj muša. Durnumas paprastai yra įgyjama
savybė. Malonu išgirsti, kad
kai kas stengiasi, kad mes kuo
daugiau jo turėtume.
Praeitą savaitę nuskambėjo
skandalas, kad Lietuvoje parduodami sausainiai, šokoladas,
kukurūzų dribsniai, saldieji gėrimai, bulvių traškučiai,
jogurtai, kava, arbata, žuvies
produktai, pagaminti Vakaruose, yra kitokios sudėties, nei
vartoja vakariečiai. Tyrimas
Lietuvoje parodė, kad tie patys
maisto produktai Lietuvoje ir
Vokietijoje skiriasi sudėtimi,
skoniu, spalva ir konsistencija. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) po
tyrimo pristatė jo rezultatus.
Tokie skundai Rytų Europoje
nuskambėjo dar 2011 metais,
tačiau rimčiau reaguota į tai
tik dabar.
Beje, gamintojai jau pateikė
ir savo atsakymus. Man labiausiai patiko toks – „vartotojai to
pageidauja“. Kaip gyvas nepamenu, kad parduotuvėj prašyčiau firminio šokolado, kuriame būtų mažiau šokolado.
Prisipažinkit geruoju, kuris iš
jūsų prašėt?
Formaliai gamintojai teisūs
– jie viską nurodo ant etikečių. Tačiau, kas galėjo įtarti,
kad tie patys „Milka“ sausainiai, kurių pakuotė identiška,
Lietuvoje kitos sudėties, galų
gale kas tikrina vieno ar kito
produkto sudėtį prieš pirkdamas? Gamintojai patys turi
būti atsakingi už savo prekes.
Jei vartotojas perka žinomą
produktą, jis neabejoja, kad tai
tas pats produktas kaip ir Vakarų Europoje.
Tai va, jei manęs kas klaus,
ar aš pageidauju prastesnės
kokybės – tai atsakau, kad ne,
nepageidauju.

nemaloniai atsisuks prieš jus. Kol
kas nepriimkite konkrečių sprendimų. Saugokite sveikatą.
VANDENIS. Kolektyvinis darbas, bendravimas teiks ir malonių, ir nekokių įspūdžių. Kažkas
iš draugų ar pažįstamų gali jus
nuvilti. Kas beįvyktų, nepraraskite savigarbos ir padorumo. Ir
nedarykite skubotų išvadų.
ŽUVYS. Jums atrodys, kad
užsiimate ne tuo, kuo turėtumėte. Tai, ko imsitės, gali baigtis
ne taip, kaip planavote. Verčiau
nerizikuokite ir nespręskite pačių
svarbiausių reikalų. Atsisakykite
svaigalų.
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SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Miškus, namus, sodybas, butus.
Apmoka notaro išlaidas.
Tel.: (8-620) 66662,
(8-654) 86640.
Brangiai - įvairų mišką arba mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko
dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

Šiaudus. Galime
pirkti iš pradalgių
ar presuotus.
Tel. (8-687) 76191

Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

Be tarpininkų - arklius, karves (iki
1,30 Eur/kg), telyčias (iki 1,45 Eur/
kg), bulius (iki 1,60 Eur/kg).
Tel. (8-622) 09326.

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.
Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5
mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:
karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.
J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Nuolat perka
Moka PVM.

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217.

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Kita
Grūdus. Atsiskaito
Išsiveža.
Tel. (8-680) 85841.

iš

karto.

Dainiaus firma

Automobiliai

SUPERKA VERŠELIUS

Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

parduoda
Kuras
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel. (8-600) 63820,
Malkas: drebulės, baltalksnio,
beržo , juodalksnio - 3 m ilgio, kiekis - ne mažiau 20 kub.m.
Tel. (8-612)-59532.
Kita
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
SKANIAS kiaulių puseles (kaina
2,40 Eur/kg, perkant 2 puseles)
ir subproduktų rinkinius. Greitai
atveža.
Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994.
Kviečius, miežius, avižas, žirnius, kukurūzus, įvairius pašarinius miltus, sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343,
(8-680) 96778.
Traktorinį kultivatorių su akėčiomis, rusišką 4 vagų bulvių sodinamąją, traktorinį tralą ir vagotuvą
(5 plūgų) su prikabinamomis akėčiomis.
Tel. (8-686) 46467.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

Tel.: (8-670) 80384,
(8-650) 46919.

įvairūs

Paslaugos
Kaminų įdėklai skarda 06 mm08 mm storio. Pristatomi kaminai. Mūrijimas, skardinimas.
Stogų dengimas. 20 metų patirtis.
Tel. (8-612) 36705.

Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.
Atnaujiname minkštus baldus:
sofas, lovas, čiužinius, kėdes,
kampus.
Keičiame spyruokles, gobeleną,
eko odą.
Gaminame čiužinius.
Pasiimame ir parvežame.
Tel. (8-610) 10341,
el. p.: atnaujinkbaldus@gmail.com.

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

Renkama nauja grupė 2017 m. rugsėjo 28 d. 17 val.

Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems
KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų vairavimo kursų kreiptis
telefonu 8 657 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. 8 657 68156 arba 8 698 70127.

siūlo darbą
Reikalinga buhalterė.
Tel.: (8-682) 97420,
(8-659) 78200.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

“Tele loto” Žaidimas nr. 1120 Žaidimo data: 2017-09-24
Skaičiai: 66 48 14 60 28 05 42 18 73 39 70 29 63 23 64 40 57 69
52 12 35 46 54 55 47 08 75 53 51 20 56 21 13 30 50 24 07 32 (keturi
kampai, eilutė, įstrižainės) 26 72 41 61 16 74 02 67 09 45 27 19 15 68
(visa lentelė)

Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

Reikalingas žmogus dirbti ir gyventi sodyboje šiek tiek mokantis
statybos darbus. Atlyginimas sutartinis.
Tel. (8-657) 82622.

gimė
Kajus MIŠKINIS, gimęs 09 13

UAB „Anykštos redakcija“ priima skelbimus į šiuos laikraščius:
„Gimtoji žemė“			

„Ukmergės žinios“		

„Gimtasis Rokiškis“		

„Kupiškėnų mintys“		

Molėtų „Vilnis“			

„Molėtų žinios“

„Mūsų Ignalina“		

„Utenis“				

„Utenos apskrities žinios“

Papildomi prizai: 048*978 200 Eur čekis buities technikai 003*326
50 Eur čekis degalams 026*139 50 Eur čekis degalams 018*096
Ausinės “Beats” 022*650 Ausinės “Beats” 0074280 Automobilis
“Toyota C-HR” 0126161 Automobilis “Toyota C-HR” 0088970
Automobilis “Toyota C-HR” 0218857 Automobilis “Toyota C-HR”
045*717 Bluetooth kolonėlė “Sony” 019*604 Bluetooth kolonėlė
“Sony” 034*708 Čiužinukas “Dormeo Aloe Vera” 042*560 Čiužinukas
“Dormeo Aloe Vera” 022*528 Daugiaf. puodas “Delimano” 005*465
Daugiaf. puodas “Delimano” 002*130 Drabužių garintuvas “Philips”
023*942 Drabužių garintuvas “Philips” 037*314 Išmanusis laikrodis
“Huawei” 004*871 Išmanusis telefonas “Samsung” 007*240 LED televizorius “Philips” 01**630 Maisto produkt.džiovyklė “Zyle” 036*383
Namų kino sistema “Philips” 04**312 Nešiojamas įkroviklis “Huawei”
037*458 Pakvietimas į TV studiją 036*996 Pakvietimas į TV studiją
027*332 Pakvietimas į TV studiją 029*100 Pakvietimas į TV studiją
006*215 Paspirtukas “Worker Blancy” 033*208 Paspirtukas “Worker
Blancy” 029*247 Planšet. kompiuteris “Lenovo” 00**868 Smulkintuvas
“Delimano”
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2017 m. rugsėjo 26 d.

IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Damijonas, Vydenis, Gražina, Kipras, Justina, Justė.
rugsėjo 27 d.
Vincentas, Kovaldas, Daugilė,
Damijonas, Adalbertas.
rugsėjo 28 d.
Svetlana, Lana, Vaclovas, Tautvydas, Vientautė, Saliamonas, Vacys.
rugsėjo 29 d.
Gabrielius, Mykolas, Rapolas,
Kęsgailas, Kęsgailė, Michalina, Mykolė.

mėnulis
rugsėjo 26-28 d. jaunatis.

oras
17

MOZAIKA
Filipinai: darbovietėse
moterims nebebus privaloma
avėti aukštakulnius

Filipinuose pagal vyriausybės potvarkį uždrausta kompanijoms versti
moteris darbo vietoje avėti aukštakulnius. Šis sprendimas suvokiamas
kaip laimėjimas prieš seksizmą ir
moterų patiriamą skausmą.
Darbo departamento nurodymas
įsigaliojo sekmadienį. Šalies vyriausybė nusprendė imtis veiksmų dėl
didelių prekybos centrų pardavėjų,
viešbučių registratūros darbuotojų
ir skrydžių palydovių kančių.
Nurodyme teigiama, kad darbdaviai turėtų užtikrinti, jog darbuotojai avėtų praktišką ir patogią avalynę, taip siekiant pagerinti ilgą laiką
darbovietėse stovinčių darbuotojų
sveikatą. Draudimas taikomas aukštakulniams, kurių aukštis prasideda
nuo 2,54 cm, ir aukštesniems. Tačiau darbuotojos ir toliau gali avėti

NNN

10

juos, jei pačios taip nori, bet nuo
šiol tai nebebus privaloma.
„Tai prilygsta kankinimui, priespaudai ir vergovei. Įsivaizduokite,
kad reikėtų kęsti tą skausmą 8-10
valandų per dieną. Be to, tai tam tikra seksizmo forma, nes darbdaviai
teigia, kad aukštakulnius dėvinčios
moterys atrodo aukštesnės, seksualesnės, daug patrauklesnės ir veiksmingesnės parduodant produktus.
Jie nežino, kad moterys kenčia“, teigė atstovas.
Filipinų darbo departamento teigimu, pardavėjos ir apsaugos darbuotojos, kurioms buvo privaloma
darbe avėti aukštakulnius, kentė
pėdų ir raumenų skausmus.
Kulautuvoje - pasivaikščioti
kartu ir basomis
Kulautuvos bendruomenės centro
iniciatyva miestelyje įgyvendintas
projektas „Kartu basomis“. Parke

redaktorei nežinant

Kai tik Anykščių savivaldybė
pripažino liūtis Anykščių rajone
ekstremaliu įvykiu - lyti liovėsi,
šviečia saulytė, nuostabus oras.
Na, ir netikėk, po viso to burtais ir
prietarais.
Tad panašu, kad net su gamta galima kovoti. Ar ši prevencinė burtų-prietarų sistema veikia, galima
išbandyti ir kitomis priemonėmis.

praėjusį savaitgalį įrengtas 30 metrų ilgio takas, skirtas vaikščioti basomis. Pasitelkus bendruomenę, takas užpiltas skujomis, kankorėžiais,
samanomis, įvairiais akmenėliais ir
pušų žieve.
Šis projektas - dar viena puiki
bendruomenės iniciatyva, visus subūrusi gražiai ir prasmingai veiklai.
Jos rezultatu kviečiami pasidžiaugti
ir miestelio svečiai. Rajono savivaldybė praneša, kad projektas „Kartu
basomis“ finansuotas Kauno rajono
savivaldybės 2017 metų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos lėšomis.
Iniciatorių teigimu, naujoji pramoga Kulautuvoje prisidės ir prie
gyventojų sveikatos gerinimo. Paprastas žaismingas pasivaikščiojimas basomis skirtingais paviršiais
- natūralus masažas, kuris atpalaiduoja, šalina nuovargį, dirglumą,
nemigą, padeda gerinti darbingumą, atmintį, dėmesį, yra veiksminga organizmo grūdinimo priemonė.
Be viso to, tai padeda stiprinti kojų
raumenis ir raiščius, todėl gerėja
žmogaus laikysena ir pusiausvyra.

Burtai veikia

Pavyzdžiui, jei paskelbtume oficialią demografinę katastrofą, galbūt
imtų daugėti naujagimių arba susiruošę mirti griežtai atsisakytų savo
ketinimu. Paskelbus apie ekonominę krizę, galbūt pradėtų imti augti algos. Na, pačios. Perveda tau
darbdavys 500 eurų, o nueini iki
bankomato, žiūri - 700 įkritę.
Kita vertus, regis, ir Sauliaus

Skvernelio Vyriausybė burtų, užkeikimų taktiką naudoja. Vyriausybė kovoja su girtuoklyste, mokesčius alkoholiui didina, visokias
prevencines akcijas atlieka. Tuo
tarpu statistikos specialistai skaičiuoja, kad lietuviai išgeria mažiau
alaus, bet daugiau geria degtinės ir
bendras alkoholio suvartojimo kiekis auga.

sprintas

Imtynės. Savaitgalį Klaipėdoje vyko 32-asis pasaulio kariškių
imtynių čempionatas. Varžybose
dėl apdovanojimų kovojo atletai iš
22 valstybių. Į uostamiestį atvyko
pirmo ryškumo imtynių žvaigždės,
tarp kurių nemažai olimpinių žaidynių, pasaulio bei Europos čempionatų nugalėtojų ir prizininkų.
Pirmąją čempionato dieną anykštėnė Danutė Domikaitytė svorio kategorijoje iki 69 kg iškovojo bronzos
medalį. Kita anykštėnė Greta Čeponytė svorio kategorijoje iki 75 kg
užėmė 5-ąją vieta.
Žirginis sportas. Žagarėje vyko
atviras Lietuvos vaikų ir Poni klasės
žirgų čempionatas, FEI Children’s
International Classics Gold Tour
ir Baltic Jumping League konkūrų
varžybos.
Pirmąją varžybų dieną anykštėnas Linas Uogela su žirgu Jalta jaunių konkūre užėmė antrąją vietą, o
Austėja Žilinskaitė su žirgu Saulė –
trečiąją. Augustė Baužaitė su žirgu
Menson tapo vaikų įskaitos konkūro nugalėtojais, Adrija Braknytė su
žirgu Jalta maršrutą baigė be klaidų,
o Šarūnas Karaliūnas su nuosava
kumelaite Fudži padarė vieną klaidą maršrute. Antroji varžybų diena
sėkmingesnė buvo mūsų jauniausiems raiteliams. Adrija su Jalta pagrindinį maršrutą įveikė be klaidų ir
pateko į persirungimą. Tos dienos
konkūre Adrija užėmė trečiąją vietą, o susumavus dviejų dienų rezultatus paaiškėjo, jog Lietuvos vaikų
iki 14 metų čempione tapo aštuonmetė Adrija Braknytė ir Jalta. Čempionato įskaitoje Augustė Baužaitė
užėmė trečiąją vietą.

