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Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

PARODA. Lapkričio 8 d. (trečia-
dienį) 17:15 val. Sakralinio meno 
centre atidaroma grafikės Nijolės Šal-
tenytės paroda „BŪTI ARTI“. Par-
odą pristatys menotyrininkė Regina 
Urbonienė. Renginys nemokamas.

PARODA I. Lapkričio 10 d. (penk-
tadienį) 16 val. Anykščių koplyčioje 
– dailininko, architekto Jono Luk-
šės piešinių parodos „Kauno miesto 
šventovės“ pristatymas. Dalyvaus 
autorius, menotyros mokslų daktarė 
Jolanta Zabulytė, gros Anykščių mu-
zikos mokyklos moksleiviai. Rengi-
nys nemokamas.

Varpinė. Ilgamečio Anykščių 
bažnyčios klebono, Anykščių rajono 
garbės piliečio Stanislovo Krum-
pliausko aptarnaujama Dusetų baž-
nyčia gali džiaugtis atnaujinta var-
pine. S. Krumpliauskas teigė labai 
besidžiaugiantis sutvarkyta varpine, 
o ypač įvertinant tai, kad dar prieš ke-
lis mėnesius varpinės stogo skardos 
„laikėsi ant samanų“.  

Neranda. Spalio 30-ąją dingusios 
traupietės Zitos Onos Aleksiūnienės 
(g. 1941 m.) rasti taip ir nepavyks-
ta. Šią savaitę planuojama dar viena 
paieškos akcija, per kurią dirbs kino-
logai su šunimis. 

Griauna. Pradėta griauti AB 
„Anykščių kvarcas“ priklausanti Vi-
konių (Svėdasų sen.) plytinė. Statybi-
nis laužas vietoje permalamas, auga 
skaldos krūvos. Anykščių savivaldy-
bės administracijos Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vedėjas Algirdas Žalkaus-
kas, kalbėdamas su „Anykšta“, ža-
dėjo, jog ieškos galimybių aptvarkyti 
bent šalia plytinės esančius seniūnijos 
keliukus. 

Prekyba. „Rimi Lietuvai“ perkant 
prekybos tinklą „Iki“, penkios „Rimi“ 
ir 12 „Iki“ parduotuvių šešiuose 
miestuose turėtų atitekti kitiems maž-
menininkams. Anykščiuose prekybos 
centras „Iki“ perleidžiamas nebus.

Jaunimas. Savivaldybės Jauni-
mo reikalų taryba priėjo išvadų, kad 
Anykščiuose kurti atvirą jaunimo 
centrą yra netikslinga. Anksčiau apie 
tokius planus buvo prakalbę rajono 
politikai, o tokį centrą norėta steigti 
buvusio tiro pastato vietoje.

Gaisras kilo Troškūnų seniūnijos 
Žviliūnų kaime. Užsidegė medinis 
vieno aukšto gyvenamasis namas. 
Ugniagesiai praneša, kad jiems at-
vykus į įvykio vietą, namo stogas ir 
perdengimas jau buvo įgriuvę. Vyk-
dydami baigiamuosius gaisro gesini-
mo darbus, ugniagesiai rado apdegu-
sį vyro (gimusio 1975 metais) kūną. 

Gaisrą gesino keturios autocister-
nos, vienuolika ugniagesių. Į nelai-
mės vietą atvyko ir Panevėžio mies-
to ugniagesiai. 

Vakar ryte ugniagesiai dar aiški-
nosi gaisro priežastis. Tačiau, pasak 
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos viršininko Sauliaus Slavins-
ko, gaisro dėl elektros instaliacijos 
gedimo versija atkrenta, nes namas 
neturėjo elektros. Todėl pagrindinė 
versija, kad žmogus arba šildėsi, 
arba naudojo atvirą ugnį (žvakė, rū-
kymas ir pan.). Nustatyti priežastį, 
pasak ugniagesių, labai sunku, nes 
medinis namas stipriai sudegė. 

„Tikimybė kilti gaisrui visada di-
desnė, kai atšąla orai, žmonės bando 
šildytis“, - kodėl atšalus orams di-
dėja pavojus kilti gaisrui, kalbėjo S. 
Slavinskas.

„Dažniausiai taip ir būna. Degant 

Gaisre žuvo pirmas žmogus šiemet
Naktį iš sekmadienio į pirmadienį kilusiame gaisre žuvo žmo-

gus. Tai pirmas kartas šiais metais Anykščių rajone, kai gaisras 
nusineša gyvybę.

išsiskiria nuodingos dujos, žmogus 
gali ir nenubusti. Dažniausiai gaisre 
uždūstama, kūnus randam, jei žmo-
nės dar bando gelbėtis, prie langų, 
prie durų“, - paklaustas, ar teisybė, 
kad dažnai kilus gaisrui miegantys 
žmonės gali net neatsibusti, komen-
tavo ugniagesys.

S. Slavinskas patarė gyventojams 
patikrinti krosnis ir kaminus: „Kad 
nebūtų kokių plyšių, kitų trūkumų, 
pažiūrėti, kaip atrodo palėpėje, ar 
kūrenant per kaminą žarijos neskrai-
dys. Yra buvę tokių atvejų, turėjome 
tokį gaisrą, kai kamino nesandaru-
mai buvo užkaišyti skudurais. Kai 
kūrenosi, galiausiai užsidegė, tik 
laimei, kad be kažkokių skaudesnių 
pasekmių“, - kokių įvykių būna, pri-
siminė pašnekovas.

Kad padidėtų galimybė išsigel-
bėti, jei kiltų gaisras, ugniagesiai 
gelbėtojai rekomenduoja įsirengti 
autonominius dūmų jutiklius: „Jis 
bent jau pažadins, jei gaisras kils 
miegant, jutiklis pajaus tuos dūmus 
anksčiau nei žmogus. Gal viso tur-
to ir nepavyks išgelbėti, bet bent jau 
savo gyvybę žmogus tokiu būdu gali 
išgelbėti“, - saugumu pasirūpinti pa-
tarė ugniagesys.

Iš degusio namo liko tik nuodėgulių krūva ir viduryje styrantis 
kaminas. 

Anykščių PGT nuotr.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Informacija apie meningitą keliavo 
savaitę Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Spalio 31-ąją meningitu susirgo aštuonerių metų Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos mokinė. O pramogų ir sporto 
komplekso „Nykščio namai“ administracija informaciją, jog jų arenoje vykusiame šokių konkurse dalyvavo vėliau susirgusi mergaitė 
gavo tik vakar. Ir tik po „Anykštos“ žurnalistų įsikišimo. Paradoksas, tačiau A. Baranausko pagrindinės mokyklos patalpos dezinfe-
kuotos ir vėdintos, nors praėjusią savaitę mokiniai atostogavo.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Anykščių skyriaus atstovai informaciją nuo visuomenės bandė nuslėpti – „Anykšta“ šią 
žinią sužinojo iš vienos motinos, kurios vaikas kartu sus susirgusia mergaite dalyvavo šokių konkurse. Tačiau ir po to centro atstovė 
nesakė, kurioje mokykloje susirgusi mergaitė mokosi, o pranešimą spaudai išplatino tik vakar, kilus ažiotažui portale anyksta.lt.

Iš Antano Baranausko pagrindinės mokyklos patalpų vaikė meningito užkratą, o „Nykščio namuose” bakterijoms buvo 
leista pagyventi.

Medinė pilis: tikinčių, 
kad ji iškils, vis mažiau...

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas: „Man, kaip anykštėnui, 
norisi žinoti, kokio tikslo sie-
kiama investuojant didžiulius 
biudžeto pinigus į šį objektą.“ 

Aš nemokytas, 
aš viską iš 
savęs...

Atsargiai: 
pinigus iš 
senučių vilioja 
Žukauskas ir 
Budrys
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spektras

Temidės svarstyklės
Areštinė. Lapkričio 3 dieną 

Anykščių seniūnijos Pakarklių 
kaime tarp neblaivių sugyventi-
nių kilo konfliktas. Iškviestiems 
policijos pareigūnams jie vienas 
kitą kaltino fiziniu smurtu. 

1992 metais gimusiam vyrui 
nustatytas 1,27 prom., jo 1986 
metais gimusiai sugyventinei – 
1,44 prom. girtumas. Policijos 
pareigūnai sulaikė abu sugyven-
tinius. Tai jau nebe pirmas kartas 
Anykščių rajone, kai į areštinę 
policijos pareigūnai uždaro abi 
artimoje aplinkoje  konfliktuo-
jančias puses.

Smurtas. Lapkričio 4 dieną, 

apie 20.10 val., Keblonių kai-
me neblaivus (nustatytas 1,22 
prom. girtumas) vyras (g. 1978 
m.) smurtavo prieš neblaivią 
(nustatytas 1,13 prom. girtu-
mas) sugyventinę (g. 1988 m.). 
Vyras sulaikytas ir patalpintas 
į areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Smurtas I. Lapkričio 5 dieną, 
apie 03.05 val., Svėdasų seniū-
nijos Vaitkūnų kaime neblaivus 
(nustatytas 2,01 prom. girtumas) 
vyras (g. 1983 m.) smurtavo 
prieš neblaivų (nustatytas 2,15 
prom. girtumas) brolį  (g. 1988 
m.). Vyras sulaikytas ir patalpin-
tas į areštinę. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Smurtas II. Lapkričio 5 die-
ną, apie 23.40 val., Kavarsko se-
niūnijos Šerių kaime  neblaivus 
(nustatytas 1,81 prom. girtumas) 
vyras (g. 1988 m.) smurtavo 
prieš neblaivią (nustatytas 1,22 
prom. girtumas) savo buvusią 
sugyventinę (g. 1995 m.). Vyras 
sulaikytas ir patalpintas į ilgalai-
kio sulaikymo patalpas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Įsibrovėlis. Lapkričio 4 die-
ną,  apie 12 val., Anykščiuose, J. 
Basanavičiaus gatvėje, nepažįs-
tamas asmuo įsibrovė į butą, pri-
rėmė prie sienos ir sudavė kelis 
smūgius į krūtinę moteriai (g. 
1991 m.) bei išgąsdino kitame 
kambaryje buvusį jos mažametį 

sūnų (g. 2015 m.). Moteriai su-
sisiekus su savo vyru, jaunuolis 
paėmė jos telefoną ir pagrasino, 
kad jei negrįš vyras, tai jis užmuš 
ją ir jos vaiką. Įtariamasis sulai-
kytas ir patalpintas į areštinę. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Lapkričio 5 dieną, 
apie 11.30 val., pastebėta, kad 
įsibrauta per langą į Aknystų so-
cialinės globos namams priklau-
sančių garažų stalių patalpas ir 
pavogta benzopjūklas „Husqvar-
na“, diskinis pjūklas, smūginis 
gręžtuvas „HITACHI“, akumu-
liatorinis gręžtuvas-suktuvas 
„MAKITA“, elektrinis oblius. 
Padaryta 973,11 eurų žala. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Pratybos. Lenkijoje vykstan-
čiose tarptautinėse karinėse praty-
bose „Maple Arch 2017“ (Klevo 
skliautai 2017) dalyvauja daugiau 
kaip 460 ukrainiečių karių, pranešė 
Ukrainos gynybos ministerija. Šio-
se štabų pratybose taip pat dalyvau-
ja Lenkijos, Kanados bei Lietuvos 
kariai. Per iškilmingą ceremoniją 
buvo pakeltos Lenkijos, Kanados, 
Lietuvos ir Ukrainos vėliavos bei 
nuskambėjo šių šalių himnai. Šie-
met pratybas organizavo bendra 
Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos 
brigada LITPOLUKRBRIG, pa-
vadinta Lietuvos Didžiosios kuni-
gaikštystės karvedžio Konstantino 
Ostrogiškio vardu, padedama Ka-
nados kariškių.

Laiškas. Europos Parlamento 
narys Rolandas Paksas paskelbė 
atvirą laišką Seimo pirmininkui 
Viktorui Pranckiečiui. „Ispanijos 
teisėsauga šiandien siekia ilgiems 
metams įkalinti nušalintus Kata-
lonijos vyriausybės ministrus bei 
prezidentą Karlą Pučdemoną už 
tai, kad siekė laisvės ir nepriklau-
somybės. Esame suvereni tauta, 
todėl neturime moralinės teisės už-
merkti akių, kad nematytume, kas 
dedasi Katalonijoje, - laiške teigia 
R. Paksas. 

Muziejai. Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos lyderio, Sei-
mo Kultūros komiteto pirmininko 
Ramūno Karbauskio subrandinta 
idėja sudaryti galimybę vaikams 
nemokamai lankytis muziejuo-
se po poros mėnesių turėtų virsti 
kūnu. Nuo 2018-ųjų sausio Kul-
tūros ministerija pasiryžusi suda-
ryti galimybę visiems 1-12 klasių 
mokiniams valstybinius muziejus 
lankyti už dyką. Muziejų atstovai 
tikina tokios informacijos kol kas 
negavę ir viliasi, kad ministerija 
ras laiko drauge apsvarstyti gin-
čytinus iniciatyvos aspektus. Jų 
teigimu, dėl nemokamo lankymo 
muziejų piniginės gali palengvėti 
apie 2,5 mln. eurų. 

Čempionė. Lietuvių kilmės kovo-
toja Rouz Namajunas (Rose Nama-
junas) šeštadienį Niujorko „Madison 
Square Garden“ arenoje tapo presti-
žinės mišrių kovos menų organiza-
cijos UFC pasaulio čempione.  25-
erių metų kovotoja kovoje dėl UFC 
minimalaus svorio kategorijos čem-
pionės diržo jau pirmajame raunde 
nokautavo vieną labiausiai tituluotų 
UFC kovotojų 30-metę lenkę Joaną 
Jedžeičik.  R. Namajunas jau pir-
majame raunde ėmėsi iniciatyvos ir 
po jos smūgių J. Jedšejčik atsidūrė 
ant grindų. Nors Lenkijos kovotoja 
dar sugebėjo atsistoti, po dar vienos 
galingos atakos R. Namajunas parte-
ryje „apipylė“ varžovę smūgiu kruša 
ir teisėjas nutraukė kovą.  Tai buvo 
septintoji R. Namajunas pergalė 
MMA narve per 10 kovų.

Audros. Viena po kitos neseniai 
pro pajūrį praūžusios rudeninės au-
dros pakeitė Neringos paplūdimius 
ir jų apsauginius kopagūbrius. Sti-
praus vėjo genamos Baltijos jūros 
bangos juos paplovė tiek Nidoje, 
tiek Juodkrantėje. Didžiausias pa-
vojus iškilo neseniai renovuotai 
Nidos paplūdimio pietinėje dalyje 
esančiai gelbėjimo stočiai, vietinių 
vadinamai mažąją Nidos gelbėji-
mo stotimi. Ji atsidūrė ant paplauto 
kopagūbrio krašto. Šioje vietoje 
susiformavo apie 12 metrų aukščio 
skardis, tad mediniai laiptai tiesiog 
pakibo ore. 

„Anykšta“ spalio mėne-
sį  elektroniniu paštu kreipėsi į 
Anykščių rajono savivaldybės 

Informacijos savivaldybė 
viešins mažiau
Anykščių rajono savivaldybės administracija nebeteikia 

informacijos apie mažos vertės viešuosius pirkimus. Tai reiš-
kia, kad nuo šiol gyventojai, atsivertę savivaldybės tinklalapį, 
nebesužinos, už kiek ir kur valdininkai perka gėles, plauna 
tarnybinius automobilius ar įsigyja reprezentacinių prekių.

Robertas ALEKSIEjūnAS
robertas.a@anyksta.lt

administraciją, kad ši suteiktų 
informacijos apie savivaldybės 
mažos vertės viešuosius pirki-

mus, kurie buvo atlikti nuo šių 
metų birželio 29 dienos. Nuo 
šios datos Anykščių rajono savi-
valdybės interneto svetainėje su-
vestinė informacija apie mažos 
vertės viešuosius pirkimus tam 
skirtoje lentelėje nebepildoma.

Gauti prašomos informacijos 
iš Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos „Anykštai“ ne-
pavyko.

„Atsakydami į Jūsų pateiktą 
prašymą informuojame, kad nuo 
2017 m. liepos 1 d., įsigaliojus 
naujam Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymui, per-
kančiosioms organizacijoms 
nebeliko prievolės viešinti in-
formacijos apie vykdomus vie-
šuosius pirkimus perkančiosios 
organizacijos tinklalapyje“, - 
paaiškino savivaldybės adminis-
tracijos direktorius Audronius 
Gališanka.

Nors redakcija savivaldybės 
prašė konkrečios informacijos, 
savivaldybės administracijos 
direktorius A. Gališanka nurodė 
informacijos ieškotis Centrinia-
me viešųjų pirkimų portale.

Vos įėjus į galerija pasitinka 
akinanti šviesa, tarsi svidentų de-
šimtys ežerų. Iš tiesų veik visuo-
se paveiksluose spindi, banguoja 
nuostabieji Aukštaitijos ežerai. 

Mat atvykus į svaigiųjų kalvų 
ir melsvų ežerų kraštą ne tik kitų 
platumų lietuvį, bet ir kiekvieną 
užsienietį užburia ežerai. Upė, 
nors ji gyva, nesustojanti, bet ne-

Aukštaitijos ežerų paslaptys Raimondas GUOBIS

Svėdasų bibliotekoje veikia Dusetų dailės galerijos sukauptų, 
tarptautiniuose pleneruose ežerų krašte nutapytų puikiausių pa-
veikslų paroda „Ežerų kraštas“, kurioje eksponuojama penkioli-
ka penkiolikos autorių tapybos darbų. Pasak galeriją kuruojan-
čių bibliotekininkių, tai pirmoji tarptautinė paroda šešioliktus 
metus veikiančioje parodų salėje.

„Nendrės“. Jebenta Abele (Latvija).                    Autoriaus nuotr.

turi tokios erdvės, tokio polėkio, 
šviesos.

Parodoje eksponuojami Du-
setų dailininkų rengtų kūrybinių 
stovyklų vaisiai -  2011 - 2016 
metų vasaromis tapyti paveiks-
lai. Daugumai lankytojų iš pirmo 
žvilgsnio patraukliausias Jebentos 
Abeles iš Latvijos kūrinys „Nen-
drės“, įstabus Rebekos Bruder 
laivo vaizdinys kūrinyje „Belau-
kiant“,  Natašos Marinochos „Prie 
vandens“, Vidmanto Jažausko 

„Zarasų erdvės“, Virginijaus Sut-
kaus, Ausmos Bankauskaitė  ir 
Skaidros Savickas modernizmas 
bei realistiškai  nutapyti  Irinos 
Gresik, Alvydo Stausko, Jurgos 
Augustaitytės, Algirdo Gaižaus-
ko, Tatjanos Astafjevos, Vilmos 
Vasdiliauskaitės ir dailininkės iš 
Latvijos Madaros Neikenos bei 
Tatos Tarasovos iš Rusijos darbai. 
Ežerų pasaulio vaizdinių paroda 
Svėdasų meno galerijoje veiks iki 
lapkričio 27 - ios.

„Zarasų erdvės“. Vidmantas Jažauskas. 

Visais atvejais sukčiai aiškino, 
kad pašnekovių anūkėms atsiti-
ko nelaimės, jas reikia gelbėti, o 
norint suteikti pagalbą, be abejo, 
reikia pinigų. Pašnekovėms buvo 

leista pašnekėti su mergina, kuri 
vaidino jų anūkę. „Tavo balsas 
keistas?“ – „anūkės“  vis klausė 
močiutės. „Anūkė“, matyt, turi 
gerų aktorinių sugebėjimų ir mo-

Atsargiai: pinigus iš senučių vilioja 
Žukauskas ir Budrys

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sekmadienį viena anykštėnė sukčiams atidavė 2 350 eurų, pir-
madienį kita garbaus amžiaus anykštėnė prarado per 1000 eurų, 
o trečioji - 1800 eurų. Visais trim atvejais sukčiai naudojo tą pa-
čią schemą ir net tas pačias pavardes. Skambino močiutėms „Žu-
kauskas“, pinigus pasiėmė „Budrys“.  Du kartus „Žukauskas“ ir 
„Budrys“ buvo policininkais,  trečiu atveju - gydytojais.

čiutėms įrodė, jog jos lūpa pra-
skelta, todėl balsas pasikeitęs.

Anykščių rajono policijos vir-
šininkas Rimantas Čepulis per 
„Anykštą“ kreipiasi į anykštė-
nus, prašydamas būti patiems 
budriais ir perspėti savo tėvus. 
Pareigūnas dar kartą primena, 
kad nei policininkai, nei gydy-
tojai nevaikšto po namus surin-
kinėdami pinigus. Jis kvietė ir 
tuos žmones, kurie neužkimba 
ant sukčių kabliukų, apie tokius 

skambučius pranešti bendruoju 
pagalbos telefonu.

Nukentėjusios močiutės sulau-
kė skambučių į laidinį telefoną. 

Anykščių rajono policijos vir-
šininkas dėstė, kad dažniausiai 
telefoniniai sukčiai skambina 
būtent į laidinius telefonus - pa-
gal viešai skelbiamą pašnekovo 
vardą galima bandyti nuspėti jo 
amžių. Jurgis, Ona ar Marijona 
greičiau taps sukčių taikiniu nei 
Gabija, Miglė ar Ugnius. Sukčiai 
iš telefono knygos taip pat sužino  
pašnekovo adresą ir pajutę, kad 
auka užkibo, artėja prie jos namo 
ar buto durų - apgavikai veikia 
žaibiškai, kol auka neatsitokėjo, 
nespėjo su kažkuo pasitarti. 
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spektras

Parengta pagal 
BnS informaciją

savaitgalio diskusija

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

@ Simonas: „Čia nereikia net 
manyti - veiksmai rodo, koks abe-
jingumas KULTŪRAI Anykščiuo-
se pagal išrinktųjų spręsti kultūros 
klausimus darbo ir elgesio manieras. 
Perdėtas pasitikėjimas, pranašumo 
demonstravimas. Atsiribojimas nuo 
kitų visuomenės narių pasiūlymų, 
nuomonių, užsirakinat į slaptus ap-
tarimus ir kt.“

@ 2048: „Provincialumas truk-
do anykštėnams pažvelgti į save 
iš šono, kritiškai. Tas negebėjimas 
ir kiša koją visuose pradėjimuo-
se. Koks Junesko, kokia literatūra? 
Anykščiai pakliuvo ant nuobodžiau-
jančių Vilniaus hipsterių-vadybinin-
kų susidomėjimo bangelės, kuri jau 
akivaizdžiai rimsta. Demografiją ge-

rinkite, sparčiausiai senstantis Lietu-
vos rajonas. Kas išmaitins visą tą ge-
rontologiją? Atvykstantys turistai? 
Tai ir stovėsite visi ištiestom rankom 
prie aptrūnijusio Lajų tako.”

@ Mindaugas: „Šios personos 
pildė ir Anykščių paraišką Europos 
kultūros sostinės konkursui. Tada sa-
vivaldybė ištratino dešimtis tūkstan-
čių šitų vadybininkių apmokėjimui. 
O ką gavo už tai? Popierių segtuvą 
nesąmonių. Dabar Tubis užlipo ant 
to paties grėblio. Vėl ištaškyti tūks-
tančiai mūsų pinigų, bet UNESCO 
tik prajuokinome. Gal laikas paga-
liau šitai antikultūrai padaryti galą. 
Ar ne geriau moteriškutės siuvinėtų 
kryželiu? Gėda jau ne tik prieš Euro-
pą, bet ir prieš pasaulį.”

Didybės manijai didybės nereikia
Anykščių rajono savivaldybę viena po kitos lydi nesėkmės. Per-

nai Anykščiams nepavyko tapti 2022-ųjų metų Europos kultūros 
sostine, šiemet – prisijungti prie UNESCO kultūros miestų tinklo. 
Sakoma, kad jei nebandysi, tai ir nelaimėsi. Tačiau kiekvienas toks 
bandymas rajono biudžetui ir mokesčių mokėtojams kainuoja 
tūkstančius eurų, o rengti paraiškas rajono valdžia abiem atvejais 
patikėjo tai pačiai UAB „Bugiris“, kurios steigėja – savivaldybės 
Kultūros tarybos pirmininko pavaduotoja Jurgita Bugailiškienė. 
Kaip manote, ar anykštėnų išrinktieji kartais „neperlenkia laz-
dos“ su savo dideliais lūkesčiais nustebinti pasaulį? Kokias išva-
das po tokių nesėkmių turėtų padaryti Anykščių rajono savival-
dybė ir rajono kultūrinį gyvenimą formuojanti Kultūros taryba? 
O gal metas užkariauti dar platesnius vandenis?

@ Pirmynykė: „Mūsų kaimo 
bendruomenė teiks paraišką World 
Toilet Organisation. Labai svarbu 
kaimo žmonėms sutvarkyti apleistus 
lauko tualetus, įrengti naujus.”

@ Tikrai nustebintume: „Kaimo 
sodyboje wc medinių supuvusių len-
tų būdelė, o joje įrengtas keraminis 
Cerasit klozetas pajungtas į miesto 
vandenu kanalizacijos tinklus... At-
važiuotų net Japonijos delegacijos 
tokio čiūdo pažiūrėti...”

@ 001: „Stebinate Lietuvą kul-
tūrinio gyvenimo organizavimu į 
profesionalų teatrą pardavę tik 10 bi-
lietų, turėdami gal 15 kultūros centro 
padalinių + kita tiek kitų biudžetinių 
įstaigų, susijusių su kultūros propa-
gavimu ir ugdymu.”

@ Pašalpinukas: „Kuo dar 
Anykščiai galėtų nustebinti pasaulį? 
Vynu „Vaisiukas“, pilstomu į bam-
balius eksportui į tą pasaulį !”

@ Juozas: „Didybės manijai di-
dybės nereikia. Pilnai užtenka mani-
jos (Žvaneckis). Kam stebinti? Pro-
jektai turi būti realūs ir atitikti rajono 
gyventojų lūkesčius, jie turi nešti 
naudą ir duoti maksimalią pridėtinę 
vertę. Nustebinom lajų taku, suklo-
dami jo statybai milijonus biudžeto 

lėšų. O koks atsiperkamumas? Be-
veik jokio. Projektuojama pilis - vėl 
anykštėnų pinigai. Tiesiam raudoną 
kilimą keliolikai verslininkų, o ken-
čia tūkstančiai vietos gyventojų. Tad 
gal baikim stebinti - ta nuostaba ne-
pigiai kaštuoja.”

@ Negali: „Situacija, žinoma, 
juokinga, valdžiai skaudi, o Bugai-
liškienei naudinga. Šios dvi, mano 
nuomone, kultūrinės kvailystės ge-
rokai papildė Bugirienės sąskaitas. 
Galima pasakyti, kad dirbo. Žinoma, 
bet su tokiu pat pasisekimu galima 
įrodyti, kad už 5000 eurų parašysi 
projektą, kad įtrauktų geležinkelio 
tiltą į oro uostų sąrašą. Kitaip sakant, 
visiška kvailystę gali daryti labai 
rimtu veidu.”

@ Pakaktų: „Pakaktų nustebinti 
opoziciją, kad paprašytų merą atsi-
skaityti už beprasmiškiems projek-
tams rašyti išmestus rajono biudžeto 
pinigus”

@ Juozas: „Minimą projektą 
galėjo parengti Pajarskienė. Būtų 
sutaupyti pinigai ir mes liktume ne-
nustebę...”

-AnYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta, - 

red.past.)

Vieną prabangos 
objektą jau 
turime

Romaldas GIŽINSKAS, buvęs 
Anykščių rajono Tarybos narys:

- Tikrai netikiu. Tikslas šitos pi-
lies statymo buvo labai paprastas - 
šios kadencijos rajono valdžiai po 
buvusios koalicijos padaryti kaž-
ką reikšmingo. Bet matome, kad 
trūksta idėjų. Finansiniai dalykai 
medinės pilies statyboms, manau, 
nebūtų pakišę kojos. Meras per 
savo „draugelį“ Saulių Skvernelį 
pinigų būtų gavęs. Tarpusavio rie-
tenos su liberalais... Gavosi taip, 
kad jokios vilties pastatyti pilį 
tikrai nėra. O laikas bėga. Be to, 
buvo pasakyta, kad ant Šeimyniš-
kėlių piliakalnio niekada nebuvo 
tikrosios pilies. Ir istorikai, ir ar-

cheologai apie tai neturi vieningos 
nuomonės. Manau, kad ateityje nė 
viena valdžia nesiims tokių dalykų, 
nes pilies statymas yra ypatingos 
prabangos reikalas, kuris vargu ar 
kažką į rajoną pritrauktų. Mes turi-
me vieną prabangos objektą – Lajų 
taką. Žinoma, jis buvo statomas 
už Europos Sąjungos pinigus, bet 
čia ir problema, kad visais laikais 
buvo skirstoma – čia biudžeto pini-
gai, o čia Europos Sąjungos. Ir at-
rodė, kad mes juos galime švaistyti 
į kairę ir į dešinę. 

Negalim mes 
nuolat tarnauti 
tik turistams

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas:

Iškils ar ne medinė pilis, priklau-

Medinė pilis: tikinčių, 
kad ji iškils, vis mažiau...
Ant Šeimyniškėlių piliakalnio taip ir neprasidėjusias medinės pi-

lies statybas vis dar primena link jo nutiestas žvyro kelias ir „pli-
kas“ piliakalnio „pakaušis“. Tai ir viskas, ką šios kadencijos rajono 
valdantiesiems pavyko nuveikti, įgyvendinant grandiozinį projektą, 
turėjusį nustebinti pasaulį, tačiau sulaukusį tik daugybės kritikos ar 
net pašaipų. Pastaruoju metu kalbos apie medinės pilies statybas vi-
siškai nutilo. „Anykštos“ pašnekovų teiravomės, ar jie dar tiki, kad 
ant Šeimyniškėlių piliakalnio kada nors dar iškils medinė pilis.

sys nuo politinės rajono vadovų 
valios ir ambicijų. Tikėkimės, kad 
naujoji rajono Taryba paklaus ir 
mūsų nuomonės. Man, kaip anykš-
tėnui, norisi žinoti, kokio tikslo 
siekiama investuojant didžiulius 
biudžeto pinigus į šį objektą. Jei 
atkurti istorinį faktą, reikia rimtų 
istorikų, archeologų diskusijų bei 
sutarimo, jei pritraukti daugiau 
turistų- naudos skaičiavimų... Ne-
galim mes, nuolat stokodami lėšų 
miesto gyventojų socialiniams, 
kultūriniams, gerovės tvarkymo 
poreikiams, dovanoti jų ir šiaip 
mūsuose sudievintiems turistams. 

Jiems ar dėka jų anykštėnai 
moka 2 kartus: pirmą kartą, kai 
mūsų pinigėliais statomi lajų takai 
ar pilys ir antrą kartą – dvigubai 
mokėdami už pietus, patirdami 
nepatogumus automobilių kamš-
čiuose ar prarasdami dalį savo 
saugumo. Galim atsisakyti dalies 
komforto, tačiau turim matyti sva-
rią naudą. Ar matom? Ne. Antra, 
pasaulyje yra nemažai vietų, kur 
vietiniai gyventojai yra išstumti 
nuolat plūstančių turistų -  lieka tik 
jiems patarnaujantys. Ar to mums 
reikia? Būkim Anykščių patriotais 
ir labiau matykim savo žmonių 
poreikius.

Medinė pilis – 
tai ne tik garbės 
klausimas

Arvydas LINGAITIS, anykš-
tėnas:

 - Mano nuomone, pilį ant Šei-
myniškėlio piliakalnio matysime 
kaip savo ausis. Juk europiniai 
fondai atsisakė Kęstučio projektą 

finansuoti, o savivaldybė tam lėšų 
neturi. Tačiau žinant dabartinio 
Anykščių mero valdymo stilių, 
gali būti priimtas sprendimas, nu-
rodant savivaldybės specialistams, 
kad ir iš po žemių ištraukti pinigų 
(nurėžiant nuo kitų projektų), bet 
pilis turės stovėti. Tai Kęstučio ne 
tik garbės, bet ir visos ateinančios 
kadencijos išlikimo savivaldybė-
je klausimas. Šiuo tikslu, matyt, 
Anykščiuose planuojamos įsteigti 
seniūnaitijos, kad seniūnaičiai agi-
tuotų mirštančių Anykščių pensi-
ninkus nors vienu kitu euru prisi-
dėti prie pilies statybos ir Kęstučio 
didybės...

O kalbant be jokio sarkazmo, 
būsima pilis turistų traukos objektu 
galėtų būti metus kitus, taip pat kaip 
ir Medžių lajų takas, kuris greitu 
laiku bus pamirštas, kaip ir buvusio 
mero Sigučio Obelevičiaus laikais 
vos ne kiekviename kaime įgyven-
dinti vadinamieji „diversifikacijos“ 
projektai (tiltai, sporto aikštelės, ar 
kultūrnamiuose įrengti neįgaliųjų „į 
dangoraižius“ kėlimo liftai...). Kas 
visa tai prižiūrės? Juk Europa tam 
pinigų neskirs.

 Kažkodėl tiek buvusi, tiek da-
bartinė rajono valdžia nesirūpino 
investicijomis naujoms darbo vie-
toms kurti, o pinigus kišo į gatves, 
šaligatvius, takus, kuriais po gero 
dešimtmečio vargu ar bus kam 
vaikščioti... Svarbus buvo princi-
pas „Europa duoda, reikia imti“. O 
kokia iš to nauda konkrečiam žmo-
gui, patys matome...

-AnYKŠTA

Ieškinys. Lietuvos Nepriklauso-
mybės Atkūrimo Akto signataras Zi-
gmas Vaišvila kreipėsi į teismą, pra-
šydamas priteisti atlyginti jo patirtą 
žalą 1990-ųjų įvykiuose. Atsakovės - 
Lietuva ir Rusija. Z. Vaišvila į teismą 
kreipėsi dėl įvykių 1990 m. balandžio 
20 d., kai Vilniuje, Maironio gatvėje, 
SSRS vidaus kariuomenės kariai su-
mušė įmonę „Spauda“ saugojusius 
draugovininkus, tarp jų buvo ir pats 
Z. Vaišvila, patyręs apysunkius kūno 
sužalojimus. Policijos duomenimis, 
populiarėja trumpalaikį pasipelnymą 
nešančios vagystės. Aferistai įjunko 
pirkti prekes išsimokėtinai ir vos iš-
ėję už parduotuvės durų parduoti jas 
mažesne kaina. Taip, neinvestavę nė 
euro, akimirksniu pralobsta.  Kau-
nietė Lina į vyro padovanotą mobi-
lųjį telefoną „Samsung S8“ žvelgia 
kaip į dailų žaisliuką. Gali naudotis 
gera kokybe pasižyminčia telefono 
kamera, tačiau aparato IMEI buvo 
užblokuotas, nes abonentas laiku 
nesumokėjo mėnesinio mokesčio ir 
dalies įmokos už telefoną – jie pirko 
tokį telefoną. 

Nuskendo. Migrantus ir pabė-
gėlius gabenęs medinis laivas nu-
skendo prie Graikijai priklausan-
čios Kalolimno salos Egėjo jūros 
pietryčiuose, šalies pakrančių ap-
sauga ieško dingusių žmonių. Gau-
tomis žiniomis, keturis žmones pa-
vyko išgelbėti, rastas vienas lavonas.  
Pasak vieno iš išgelbėtųjų, laive 
buvo 22-24 žmonės.

Suėmimas. Rusijos policija se-
kmadienį sulaikė 380 aktyvistų, 
susirinkusius Maskvos centre į ne-
sankcionuotą mitingą protestuoti 
prieš prezidentą Vladimirą Putiną, 
skelbia stebėtojai. „Mes žinome apie 
380 suimtųjų. 13 buvo suimta Sankt 
Peterburge, o 346 – Maskvoje, kurie 
buvo nugabenti į 19 policijos nuova-
dų“, – skelbia informaciją apie areš-
tus per politinius protestus renkantis 
tinklalapis „OVD Info“ nurodė.

Pasidavė. Buvęs Katalonijos pre-
zidentas Carlesas Puigdemont‘as ir 
keturi buvę jo vyriausybės nariai pa-
sidavė policijai Briuselyje, sekma-
dienį pranešė Belgijos nacionalinis 
transliuotojas VRT. VRT duomeni-
mis, visi penki jie prisistatė į Briuse-
lio prokuratūrą. Ispanija siekia, kad 
Belgija išduotų jai C. Puigdemont’ą 
ir keturis buvusius Katalonijos vy-
riausybės narius dėl vykdomo tyri-
mo, susijusio su šio regiono siekiu 
atsiskirti. C. Puigdemont’as ir keli jo 
ministrai šią savaitę išvyko į Briuselį 
po to, kai Ispanijos centrinė valdžia 
panaikino jų įgaliojimus.

Badas. Švedijoje nuteistas kalėti 
iki gyvos galvos už teroristinę veiklą 
ir žudynes Sirijoje 34 metų Getebor-
go gyventojas Hasanas al Mandlavis 
buvo paguldytas į ligoninę po to, kai 
atsisakė valgyti ir gerti. Prieš savai-
tę karalystės Aukščiausiasis teismas 
atsisakė nagrinėti nuteistojo ape-
liaciją dėl nuosprendžio. Tai buvo 
pirmas tokio pobūdžio procesas 
šalyje. Svarbus kaltinimo įrodymas 
buvo nuotraukos ir vaizdo įrašai, 
rasti įtariamojo namuose. Viename 
iš įrašų H. al Mandlavis pasakoja, 
kad jis buvo snaiperis ir į jo slėptuvę 
pataikė sviedinys. Pasak prokuroro, 
svarbiausiame vaizdo įraše matyti, 
kaip H. al Mandlavis ir jo draugas, 
taip pat nuteistas Švedijoje kalėti iki 
gyvos galvos, dalyvauja dviejų vyrų 
egzekucijoje pramoniniame rajone 
netoli Alepo 2013 metais.
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(Atkelta iš 1 p.)
Lietuvą puls per Kalėdas

Meningitas - klastinga ir retai pa-
sitaikanti liga. Savo klastą ji pade-
monstravo ir beveik savaitę sugebė-
jusi slėptis nuo visuomenės. 

Pas gydytoją Mariną Palevičienę 
mergaitės tėvai kreipėsi spalio 31-
ąją. „Anykštai“ gydytoja sakė, kad ji 
meningito nediagnozavo, tačiau mer-
gaitės būklė buvo sunki ir gydytoja 
ją nusprendė guldyti į ligoninę. Liga 
diagnozuota Anykščių ligoninėje ir 
mergaitė skubiai išgabenta į Vilnių. 
Laimei mažylė sveiksta.  

Kadangi diagnozė nustatyta jau po 
darbo valandų, o trečiadienis buvo 
išeiginė -  Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos Utenos departa-
mento Anykščių skyrius informaciją 
apie meningitą iš medikų gavo tik 
ketvirtadienį. Ši įstaiga privalo imtis 
prevencinių priemonių, informuoti 
žmones, kurie galėjo turėti kontaktų 
su susirgusiu infekcine liga asmeniu. 
Penktadienį viena iš mamų, kurios 
vaikas kartu su susirgusia mergaite 
dalyvavo šokių konkurse, sulaukė Vi-
suomenės sveikatos centro atstovės 

skambučio, kuriuo buvo pranešta apie 
meningitą artimoje aplinkoje. Iš šios 
mamos gavę Visuomenės sveikatos 
centro atstovės telefoną, paskambino-
me jai, prašydami suteikti platesnės 
informacijos. Telefonu atsiliepusi šio 
centro specialistė Roma Savickienė 
teigė nepageidaujanti kalbėti po dar-
bo, tačiau patvirtino ligos faktą, bet 
atsisakė atskleisti daugiau informa-
cijos, aiškino, kad visuomenei nėra 
būtina žinoti net ir kurioje mokykloje 
mokosi susirgusi mergaitė.  

Žinutę apie meningitą įdėjus por-
tale anyksta.lt, savaitgalį sulaukėme 
pluošto piktų komentarų - mamos 
dėstė, jog joms baisu ir neramu, pik-
tinosi, jog neskelbiama išsami infor-
macija. Sulaukėme ir kelių skambu-
čių - mamos (ir vienas tėtis) dėstė, 
kad reikia likviduoti Visuomenės 
sveikatos centrą, jei jis net nesugeba 
pateikti informacijos visuomenei.

Vakar po atostogų į darbą grįžo 
Nacionalinio visuomenės sveika-
tos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Utenos departamento 
Anykščių skyriaus vedėja Danguo-
lė Sudeikienė. Vakar, taigi praėjus 
beveik savaitei po ligos diagnozės, 
Visuomenės sveikatos centras išplati-

no pranešimą spaudai bei informavo 
„Nykščio namus“. Gydytoja M. Pale-
vičienė „Anykštai“ sakė, jog apsirgti 
meningokokine infekcija gresia per 
dešimt parų nuo užsikrėtimo. Taigi, 
visuomenė informuota tik tada, kai 
grėsmės beveik neliko.

Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo skyriaus laikinoji 
vedėja Nijolė Pranckevičienė dar 
pirmadienio rytą „Anykštai“ aiškino, 
jog informuoti visuomenę nėra pras-
mės. „Visuomenės sveikatos cen-
tras pateikė, kad panikos nereikėtų 
skleisti. Turėčiau pasitikslinti, ar aš 
galiu atskleisti mokyklą, kurioje mo-
kosi susirgusi mergaitė“, - kalbėjo N. 
Pranckevičienė. 

Visuomenės sveikatos centro 
Anykščių skyriaus vedėja D. Sudei-
kienė, pirmadienį grįžusi po atostogų, 
pripažino, kad buvusi komunikacijos 
krizė. Tuo tarpu kolegė iš „Anykš-
tos“ redakcijos ironiškai juokavo, 
kad priešai, perskaitę šią publikaciją, 
puls Lietuvą per Kalėdas - tada daug 
išeiginių, daug atostogaujančių, todėl 
nebus kam pranešti, kad karas. Ir kad 
valdžia pasikeitė, informacijos nebus, 
tik televizijų žinios bus pradėtos skai-
tyti kita kalba ir tiek.        

Informacija apie meningitą keliavo savaitę

Nacionalinio visuomenės sveika-
tos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Utenos departamento 
Anykščių skyrius lapkričio 2 d. gavo 
pranešimą apie nustatytą meningoko-
kinio meningito atvejį. Liga nustatyta 
aštuonerių metų mergaitei, lankančiai 
Anykščių Antano Baranausko pagrin-
dinę mokyklą. Nuvykus į mokyklą, 
pateiktos rekomendacijos dėl patalpų 
vėdinimo ir dezinfekcijos, parengtas 
informacinis pranešimas susirgusios 
mergaitės klasiokų tėveliams dėl kon-
takte buvusių vaikučių sveikatos ste-
bėjimo. Artimą kontaktą turėjusiems 
vaikams, šeimos nariams  rekomen-
duota kreiptis pas savo šeimos gydy-
toją dėl chemoprofilaktikos skyrimo. 
Mergaitės šokių kolektyvo narių 
tėveliai taip pat informuoti apie tai, 
kad stebėtų vaikučių sveikatą. Pakilus 
temperatūrai, atsiradus galvos skaus-
mui, odos bėrimui, būtina nedelsiant 
kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Anykščių rajone paskutinį kartą 
meningokokinės infekcijos atvejis 
buvo užregistruotas 2015 m. Tuomet 
sirgo suaugusi moteris, o 2013 m. 
meningokokcemija nustatyta pusan-

trų metukų mergytei. Abu ligos atve-
jai pasibaigė laimingai, ir moteris, 
ir mergytė pasveiko. Respublikoje 
vidutiniškai per metus užregistruo-
jama 78 meningokokinės infekcijos 
atvejai.

Meningokokinė infekcija – tai reta, 
tačiau pavojinga bakterinė infekcija, 
kurios sunkiausios klinikinės formos 
– žaibinis sepsis (kraujo užkrėtimas) 
ar pūlingas meningitas (galvos ir nu-
garos smegenų dangalų uždegimas). 
Meningokokinė infekcija yra pavo-
jinga įvairaus amžiaus žmonėms, 
tačiau dažniausiai ja serga vaikai iki 
5 metų amžiaus, taip pat dažni atvejai 
ir tarp paauglių bei jaunų žmonių iki 
25 metų.

Reikia pabrėžti tai, kad meningo-
koko bakterija plinta  ir ja užsikre-
čiama artimai bendraujant su sergan-
čiuoju ar sveiku bakterijų nešiotoju 
dažniausiai šaltuoju sezonu: žiemos-
pavasario mėnesiais. Bakterijų nešio-
jimas gali tęstis iki kelių savaičių, o 
imlūs asmenys artimo kontakto metu 
užsikrečia per kvėpavimo takus. In-
kubacinis periodas svyruoja nuo 1 iki 
10 dienų (vidutiniškai 3-4 dienos). 

Užkrečiamumas šia liga yra pakan-
kamai mažas. Nepaisant to, kad me-
ningokokinė infekcija plinta oro laše-
liniu būdu, ji oru neplinta taip greitai 
kaip kitos infekcijos – vėjaraupiai, 
tymai ar gripas. Meningokokai mažai 
atsparūs išorinėje aplinkoje, greitai 
žūva nuo saulės spindulių ar įprastų 
buitinių dezinfekcijos priemonių. 
Jeigu gatvėje, parduotuvėje ar kitoje 
viešoje vietoje prasilenkiame su me-
ningokokinės infekcijos nešiotoju, ti-
kimybės užsikrėsti šia infekcija nėra.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad me-
ningokokine infekcija susirgus moki-
niui ar kito kolektyvo nariui ir nusta-
čius visus sąlytį turėjusius asmenis 
bei suteikus jiems būtinąją informa-
ciją apie profilaktikos priemones, 
likusieji mokyklos nariai turėti žinoti 
kelis svarbiausius dalykus, susijusius 
su meningokokine infekcija:

1. Meningokokinė infekcija plinta 
tik artimo kontakto su sergančiuoju 
metu (bučiuojantis, valgant iš tų pa-
čių indų, užkratui per seiles ar nosies 
išskyra patekus į kito žmogaus burną 
ar nosį).

2. Meningokokinės infekcijos 

sukėlėjas – meningokoko bakterija 
– labai neatspari aplinkos poveikiui. 
Todėl profilaktiškai patalpas pakan-
ka dažnai vėdinti, valyti drėgnuoju 
būdu.

3. Ligos požymiai panašūs į per-
šalimo – sloguojama, skauda ger-
klę, pakyla temperatūra. Prasidėjus 
karščiavimui ar atsiradus kitiems bū-
dingiems ligos požymiams (stiprus 
galvos skausmas, pykinimas, vėmi-
mas, odos bėrimai, sprando raumenų 
sustingimas), patariama nedelsiant 
kreiptis į gydytoją.

4. Chemoprofilaktika – antibio-
tikai, skiriami meningokokinės in-
fekcijos židiniuose tik artimai ben-
dravusiems su ligoniu asmenims, t. 
y. šeimos nariams, asmenims, gyve-
nantiems ir miegantiems toje pačioje 
patalpoje, turėjusiems artimą kontak-
tą (bučiniai, kontaktas su seilėmis, 
valgymas iš bendrų indų, naudoji-
masis susirgusiojo dantų šepetuku ir 
pan.).

5. Chemoprofilaktika neskiriama 
asmenims, kurie neturėjo artimo są-
lyčio su sergančiuoju arba turėjo arti-
mą sąlytį su sergančiuoju prieš 10 ir 

daugiau dienų.
6. Pagrindinė šios infekcijos pro-

filaktikos priemonė – skiepai. Lietu-
voje ir Europoje naudojamos vakci-
nos, kurios apsaugo nuo A, B, C, Y 
ir W meningokokinės infekcijos tipų. 
Vakcina valstybės lėšomis nėra kom-
pensuojama. Tėvams pageidaujant 
paskiepyti savo vaiką ar pasiskiepyti 
patiems reikėtų kreiptis į savo as-
mens sveikatos priežiūros įstaigą.

Anykščių rajone per 2012-2014 
m. meningokokinės infekcijos vak-
cina nepaskiepytas nei vienas vaikas,  
O 2016 m.  B tipo meningokokinės 
infekcijos vakcina paskiepyti 55 vai-
kučiai.

Daugiau informacijos apie me-
ningokokinę infekciją – http://www.
ulac.lt

Nacionalinio visuomenės sveika-
tos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Utenos departamento 
Anykščių skyriaus informacija

parengta pagal Nacionalinio vi-
suomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos ir 
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 
rekomendacijas.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Utenos departamento Anykščių skyriaus pranešimas

ili 0v8: „Tikrasis kurorto vaizdas! net koordinacijos tarp įstaigų nėra! Tik 
melas ir visko slėpimas!“

na: „O kada mergaitė susirgo? Pranešama, kad apie ligą sveikatos cen-
tras sužinojo lapkričio 2 dieną

Visuomenė apie tai informuojama lapkričio 3 dienos vakare „Anykštos“ 
redakcijos. Oficialus pranešimas atsiranda lapkričio 6 dieną.  Ką jie ten  - 
neraštingi, kad 4 dienas tylėjo ir dar išsidirbinėjo iš žurnalisto, kuris dirbo 
jŲ DARBĄ, už kurį gauna algas. Taip pat įdomu sužinoti, kaip buvo dezin-
fekuoti „nykščio namų“, kuriuose šoko susirgusi mergaitė.“

Kitos vietos su basila?:  „Kiti vaikai ir suaugusieji gali nešioti užkrečia-
mos ligos virusą. 

Ar visuomenės sveikatos centro Anykščių skyrius ėmėsi veiksmų dėl pa-
pildomų priemonių dezinfekcijai ir profilaktikai kitose mokyklose ir visuo-
meniniuose pastatuose - autobusų stotyje, autobusuose ir mokykliniuose 
autobusiukuose, darželiuose, poliklinikoje, baseine ir kt....

Ar tai tarnybinė paslaptis?
(Komentarų kalba netaisyta, - red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Gydytoja pediatrė Marina 
Palevičienė aiškino, kad 
susirgimas meningokokine 
infekcija sunkiai diagnozuo-
jamas.

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo sky-
riaus laikinoji vadovė Nijolė 
Pranckevičienė mano, kad 
nėra reikalo informuoti vi-
suomenę apie mirtinai pavo-
jingą infekciją.

Pramogų ir sporto komplek-
so „Nykščio namai” direk-
torė Daiva Indriūnienė aiš-
kino, jog jeigu būtų žinojusi 
apie grėsmę, vaikų varžybų 
į areną greičiausiai nebūtų 
įsileidusi.

  Pagal požymius ligą 
nustatyti sudėtinga

Gydytoja M. Palevičienė „Anykš-
tai“ aiškino, kad pasakoti, kaip pasi-
reiškė meningitas jos pacientei, nėra 
prasmės, nes šios ligos požymiai 
labai skirtingi. Esminis gydytojos 
patarimas - įdėmiai stebėti vaikus 
(suaugusieji taip pat gali susirgti me-
ningitu) ir esant neaiškiai situacijai 
kreipti į gydytoją. 

Savaitgalį po to, kai portale anyks-
ta.lt buvo paskelbta apie meningito 
atvejį Anykščiuose, medikai sulaukė 
daugiau pacientų nei įprasta.

Nuo meningito skiepijama. Vai-
kams iki dvejų metų reikia trijų skie-
pų dozių, vyresniems - pakanka dvie-
jų. Vienas skiepas kainuoja 98 eurus. 
Šie skiepai nėra kompensuojami.

„Nykščio namuose“ 
surengė kvadrato varžybas

Šokių konkursas, kuriame daly-
vavo susirgusi mergaitė, „Nykščio 
namų“ arenoje vyko spalio 28-ąją. 

Lygiai po savaitės arenoje sureng-
tos vaikų krepšinio varžybos. Pra-
mogų ir sporto komplekso „Nykščio 
namai“ direktorė Daiva Indriūnienė 

„Anykštai“ sakė, kad ir be Visuo-
menės sveikatos centro perspėjimo 
sporto salė vėdinama ir plaunama. 
Tačiau direktorė dėstė, jog turėdama 
informacijos, būtų labiau atkreipusi 
dėmesį į arenos valymą ir greičiau-
siai vaikų krepšinio varžybų neleidu-
si rengti „Nykščio namuose“.

Susirgusi mergaitė, kaip minėjo-
me, šokių konkurse „Nykščio na-
muose“ dalyvavo spalio 28-ąją, o 
atostogos mokyklose prasidėjo spa-
lio 27-ąją. Tad reikalavimas vėdinti 
ir dezinfekuoti mokyklos patalpas 
yra keistokas, žinant, jog „Nykščio 
namų“ arena buvo pamiršta.    

„Nykščio namai“ apie tai, jog tapo 
grėsmės židiniu, be „Anykštos“ įsi-
kišimo greičiausiai apskritai nebūtų 
sužinoję. Po to, kai apie mokyklos 
dezinfekavimą pakalbinome A. Ba-
ranausko pagrindinės mokyklos 
direktorę Dalią Kugienę, to paties 
paklausėme ir D. Indriūnienės. Ji 
nustebo apie kokį mes čia meningitą 
kalbame. „Anykštai“ D. Sudeikienės 
paklausus, kodėl neperspėta „Nykš-
čio namų“ vadovybė, Visuomenės 
sveikatos centro Anykščių skyriaus 
vedėja pripažino, kad padaryta klaida 
ir informavo pramogų ir sporto kom-
plekso administraciją. 
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Raimondas GUOBIS

Jau ne kartą buvo apie šį kaimą 
rašytą. Apie smagius, vaišingus, su-
manius ūkininkus Šalakas, kurie ir 
caro laikais ir tarpukariu turėjo plytų 
gamyklėlę, apie senienų mylėtoją, 
kolekcininką Antaną Baliūną, apie 
atokesnio vienkiemio šeimininkus, 
tikrus miško, gamtos žmones Veršy-
las, o šį kartą atversime jau apleis-
tos, medžiais apaugusios Žvirblių 
sodybos istorijos puslapį. 

Šis pasakojimas apie iš šios sody-
bos į pasaulį išėjusį  devynių gabu-
mų žmogų, nuostabų fotografą 1950 
– 1970–ųjų krašto fotometraštinin-

Aš nemokytas, aš viską iš savęs...
Netoli Svėdasų, vos už keturių kilometrų, Anykščiu link besi-

driekiančiu plentu nusileidus į svaigų slėnį ir tilteliu pervažiavus 
čia į tvenkinį ištvinusią Vosintos upelę, tuoj už begriūvančių bu-
vusios Vikonių plytinės mūrų, lygia eile rikiuojasi Pauriškių kai-
mo sodybos. Kadaise čia buvo Svėdasų dvaro palivarkas, kurio 
žemę XIX amžiaus pabaigoje iš varžytynių įsigijo keturi prakutę 
sodiečiai. Surašant 1923 metais kaime buvo dešimt sodybų su 40 
gyventojų. Nūnai telikę penkios sodybos ir apie dešimt gyventojų. 
Kiekvienas kiemas su sava, jau besibaigiančia ar naujomis varso-
mis spindinčia istorija. 

ką, neseniai devyniasdešimties metų 
jubiliejų pažymėjusį Vladą Žvirblį.

Jaukią spalio 31-os popietę Svė-
dasų bibliotekoje su visuomene 
susitiko legendinis fotografas, de-
vyniasdešimtmetis Svėdasų mies-
telio gyventojas Vladas Žvirblis. 
Buvo puiki proga - meistro jubi-
liejus, jo bei kitų krašto fotografų 
senų fotoaparatų paroda ir tai, kad 
Irma Randakevičienė nuskenavo 
visą turtingą archyvą - juostutes, 
didesnius negatyvus bei išlikusias 
fotografijas. 

Atlikdama ši įdomų darbą, I. Ran-

dakevičienė nuskenavo daugiau 
negu 30 tūkstančių kadrų, kai kas 
iš jų pakliuvo į socialinius tinklus ir 
buvo gyvai aptarinėjama: kas tose 
nuotraukose, kaip jie atrodo, kokius 
prisiminimus, emocijas kelia. 

Džiaugsmingai nusiteikęs, žvalus 
ir labai kalbus V. Žvirblis kalbėjo 
įdomiai. Apie vaikystę Pauriškiuo-
se, apie mokslus pradžios moky-
kloje, mokytojo Antano Pliupelio 
važelį, kuriuo visi važinėdavosi nuo 
didžiojo kalno, apie keturių klasių 
baigimo egzaminus, kurie vyko 
Aulelių mokyklėlėje. Žemdirbys tė-
viškėje, buvęs labai verslus, guvus, 
ką paėmęs, padarydavo. Būdavo, 
kad pripina krepšių, pilną vežimą 
nuveža į Svėdasų turgų ir jau pinigų 
smulkioms išlaidoms nestinga. Kar-
tą per savaitę, kad iki auštant suspė-
tų iš Svėdasų į Kamajus, veždavo 
paštą, tai ten aptiko kažkokią išgriu-
vusią, tarsi ir nelabai reikalingą tvo-
rą. Užrūpo. Iš jos prisikarpęs storos 
aliuminio vielos namie darė dideles 
adatas „didžiabūlas“. Jas labai no-
riai visi pirko, nes nudailintos tiek, 
kad atrodė tarsi gamykloje padary-
tos. Kamajuos kiek benuveždavo, 
nupirkdavo ir gal perparduodavo - 
taip sakant, spekuliuodavo.

Fotografija susidomėjo pama-
tęs, kaip fotografuoja ir nuotrau-
kas daro kaimynas, bendraamžis 
studentas Stasys Baliūnas. Nerei-
kėjo gudriajam Žvirbliui nei daug 
klausinėti, nei vargti, užteko tik 
pasižiūrėti ir įgimtas gabumas sė-
kmę lėmė. Pirmąjį fotoaparatą įsi-
gijęs – iš ko, nebepamena. Pradė-
jo darbuotis. Dar nebuvo elektros, 
tai per kokį plyšelį apšviesdavo 
pirčiukėje popierių, po to merkda-
vo į ryškalus, plaudavo, fiksuoda-
vo. Visur reikėjo pataikyti - jausti 
ir apšvietimus, ir laiką. Ryška-
lams chemikalų atveždavo speku-
liantai iš Leningrado. Sverdavo, 
gamindavosi viską pats. Fotoa-
paratai buvo labai geri – „Agfa“, 
todėl fotografijos išeidavo labai 
kokybiškos. Buvo vienu metu 
svarbiausias fotografas - kviesda-
vo fotografuoti mokinukų, įvairių 
įstaigų darbuotojų, nemažai nuo-
traukų padarė pasams, užfiksavo 
daugybę vestuvių, krikštynų, lai-
dotuvių vaizdų. Kartais vestuvėse 
praleisdavo porą ir daugiau dienų, 
nes reikėjo įamžinti ne tik pačios 
santuokos iškilmes, sutikimus 
prie „bromų“, apeigas namie, vai-

šes ir rytojaus dienos trenksmus, 
kurie pasibaigdavo „pakorus“ 
piršlį. Sekmadieniais  fotografuo-
davo visus norinčius miestelyje, 
tik pasibaigus pamaldoms jis jau 
laukdavo užsakovų. 

Įprato daugelis paveiksluotis pa-
čioje gražiausioje miestelio vieto-
je, iš kampo Šimonių gatvės pusės 
sustojusius sodelyje prie Vaižganto 
paminklo. Fotografijų po savaitės 
atveždavo pilną portfelį, išpildavo 
ant stalo visą kalną, o nekantraujan-
tys jaunuoliai įnikdavo jį skaidyti, 
ieškoti savo „paveikslų“. Tačiau 
dažniausiai fotografuodavo arti-
muosius – savo gražuolę, magiška 
šypsena užburiančią žmoną, jos 
seseris, vėliau ir savo vaikus. Fo-
tojuostelėje bene 36 kadrai, būdavo 
reikia juostelę ryškinti, o dar likę 
keli ar visa dešimtis kadrų, tai juos 
ir išnaudodavo namuose. Tikriausiai 
naujai iškeltų ir internetinėje erdvėje 
pasirodžiusių fotografijų „žvaigžde“ 
tapo sūnus Ričardas, kuris, kaip ir 
meistro žmona Ona, dalyvavo ren-
ginyje bibliotekoje.

Paskui nebegalėjęs verstis foto-
grafija, nes kiek padirbęs Vikonių 
plytinėje sargu, pradėjęs darbuo-
tis parduotuvėje Vikonyse, o po 
to jau Svėdasuose. Sekmadieniais 
tekdavo dirbti, o darbo nepametęs 
fotografuoti jau nebegalėjo. Sekėsi 
- juk viską puikiausiai apskaičiuo-
davo, juk viskas buvo sveriama, 
kaip sakoma, gebėjo atlikti vieną 
po kito keturiolika užduočių. 33 
metus prekyboje. Net medalį gavo 

už uolų darbą. Viską iš savęs, nes 
koks ten mokslas tebuvo. Gyvai 
prisiminė grumtynes su užkibusia 
milžiniška lydeka prie Jaros tilto, 
kitus žvejo nuotykius bei sugebėji-
mą dar šiais laikais per dieną ežere 
meškere sugauti aštuonias dešimtis 
ar visą šimtą nedidelių žuvelių.

Pasak I. Randakevičienės, meis-
tro fotografijos labai elegantiškos, 
dvelkia kažkokia europietiška, gal 
net paryžietiška dvasia. Fotogra-
fijos labai kokybiškos. Net keista, 
kad kelias dešimtis metų apleistoje, 
išblaškytoje, išplėštoje troboje ant 
aukšto nemažai negatyvų išliko ne-
sugedę. Kaip relikviją rodė stiklinį 
negatyvą nuskeltu kampu, kuriame 
užfiksuoti Pauriškių pradinės mo-
kyklos, veikusios Šalakų namuose, 
mokinukai. 

Pasak senosios fotografijos tyri-
nėtojos, užfiksuoti svėdasiškių por-
tretai kada nors pasitarnaus antropo-
logams, nes pasitelkus fotografijas 
galima tyrinėti ir madas, ir vestuvių, 
laidotuvių ir kitus papročius. Suma-
nųjį jubiliatą sveikino giminaičiai, 
bibliotekininkės, bičiuliai, o ne kar-
tą jaunystėje fotografuota gražuolė 
Danguolė Šukytė-Krasauskienė Gri-
kiapelių bendruomenės vardu įteikė 
medalį bei spalvingą paveikslėlį. 

Po to dar laukė arbata, kava, pyra-
gai ir smagus bendravimas, kol visi 
palengva išsiskirstė su viltimi, kad 
greitai vėl susitiks į visų V. Žvir-
blio fotografijų peržiūros dideliame 
ekrane vakarą.

Senas stiklinis negatyvas, kuriame užfiksuota Pauriškių pradi-
nės mokyklos gyvenimo akimirka.

Autoriaus nuotr.

Stilingas jaunuolis Vladas Žvirblis nusifoto-
grafavo tėviškės sodybos kieme. 

Vlado Žvirblio fotografijoje - merginų džiaugs-
mas ant tilto per Jarą. 

Vladas Žvirblis fotografavo puikiu vokišku fotoaparatu „Agfa“.

Vladas Žvirblis ir jo palikimu susidomėjusi Irma Randakevičienė.

Čia atvažiavusi pajuntu sustojusį 
Laiką. Iliuzija tai ar regimybė? O 
gal ir viena, ir kita? Turiu galimybę 
pabūti būtajame laike. Gal taip būtų 
tiksliausia. Kaip skaitomoje knygo-
je, kurią skaitai jau nebe pirmą kar-

tą. Gal tik muzika ir poezija nepasi-
duoda įrėminama konkretaus laiko, 
jo buitiškumo nėra sustabdoma. 

Važiuojame į Niūronis, į  Jono 
Biliūno tėviškę. Kiekvieną kar-
tą, kai pradedu mokyti penktokė-

lius, vykstame į rašytojo vaikystės 
žemę.  Sodybą atrandu tokią pat, 
kokią esu regėjusi prieš 10, 20 ar 
net 30 metų...

Laikas čia neskuba, leidžia įsižiū-
rėti į praeities pėdsakus, seka pasa-

Laikas čia neskuba  kas apie  žmogaus širdį, priminda-
mas: ne pasaulis keičiasi- keičiamės 
mes, mūsų matymas ir suvokimas. 
Atvažiuoju čia „pasimatuoti“, kiek 
pati paaugau, augindama kitus. At-
sivežu visą pulką penktokų, kuriuos 
žmogumi  dar reikia užauginti ... 

Regina jASIUKAITIEnĖ
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kampas

Apie 
nuovargį

horoskopas
AVINAS. Nesistenkite pasilen-

gvinti sau darbo naštos, išsisukti 
nuo įsipareigojimo. Dėl įtemptų 
pastangų vėliau nesigailėsite. Beje, 
vienas komercinis susitarimas gali 
pakibti ant plauko dėl nenumatytų 
aplinkybių.

JAUTIS. Nors bendras fonas 
bus nekoks, jums turėtų neblogai 
sektis tiek darbe, versle, tiek san-
tykiuose su žmonėmis. Negalėsite 
skųstis ir priešingos lyties dėme-
sio stoka. Vakaro pokalbis suteiks 
gerų vilčių.

DVYNIAI. Turėsite gana daug 
darbo ir rūpesčių. Pasitaikys ne-
sklandumų tvarkant praktinius rei-
kalus. Tačiau vėliau visus vargus 
atpirks pasiektas norimas rezulta-

tas. Vakaras jums bus dosnus arba 
jūs kažkam būsite dosnūs.

VĖŽYS. Pravartu atsargiai užsi-
minti apie atlygį už darbą, paslau-
gą ar viršvalandžius. Gali pavykti 
gauti tai, kas jums pelnytai priklau-
so, arba sukonkretinti būsimą jūsų 
darbų įvertinimą. Nusimato netikė-
ti susitikimai, įdomūs pokalbiai.

LIŪTAS. Galite sulaukti ir ne-
malonios kritikos, ir tikro drau-
giškumo, paramos. Popiet būsite 
labiau užjaučiantys, o dėl to ir pa-
tys galite sulaukti likimo malonių. 
Galite sudalyvauti bohemiškame 
arba labdaringame renginyje.

MERGELĖ. Atidžiai vykdyki-
te dalykines užduotis, nes suklydę 
sulauksite priekaištų iš kolegų, kli-
entų. Vakare nusimato kolektyvinis 
renginys. Bus daug kalbų, išgirsite 

įvairių naujienų.
SVARSTYKLĖS. Jums itin rū-

pės statuso bei gerovės klausimai. 
Galite sulaukti svarbių žinių iš 
užsienio, oficialios institucijos ar 
pan. Galbūt sublizgėsite intelekti-
nėje veikloje, moksle.

SKORPIONAS. Turėsite fi-
nansinių, materialinių rūpesčių. 
Gali tekti aiškintis dėl nedidelių 
nuostolių ar nepriemokų. Vakare 
nuotaiką turėtų praskaidrinti ger-
bėjai arba apsilankymas įdomiame 
renginyje.

ŠAULYS. Viskas turėtų klosty-
tis gana palankiai, ypač jeigu pini-
ginė netuščia arba užimate solidžią 
padėtį. Kitu atveju turėsite susitai-
kyti su ta mintimi, kad privalote 
prisitaikyti ir kiek palūkėti, kol ims 
geriau sektis.

OŽIARAGIS. Darbe sulauksite 
naujienų - tiek gerų, tiek nelabai. 
Į širdį smelksis nerimas. Verta 
planuoti dalykinės veiklos arba 
asmeninio gyvenimo permainas. 
Vakaras gali būti romantiškas, jei 
tik truputį pasistengsite.

VANDENIS. Jeigu teks spręsti 
vaikų problemas, ne iš karto supra-
site, koks metodas naudingiausias. 
Pasistenkite, kad jūsų argumentai 
skambėtų įtikinamai. Popiet galite 
tartis dėl įsidarbinimo, mokėjimų, 
atsiskaitymų, medicininių reikalų.

ŽUVYS. Jeigu turėsite galimy-
bę, iš pat ryto pasirūpinkite, kad 
jūsų namai ir namiškiai būtų sau-
gūs, tvarkingi. Vakarop jau norėsis 
pasinerti į kūrybos gelmes arba 
meilės jausmus. Regis, nesunkiai 
prisitrauksite naujų gerbėjų.

Linas BITVInSKAS

Kai kada ir atostogos nuovar-
gio nepašalina. Yra net toks sin-
dromas – chroniškas nuovargis. 
Kitaip sakant, žmogus nuolat 
jaučiasi pavargęs ir miegas jam 
pailsėti nepadeda.

Vakarų fiziologai paskelbė 
tris pagrindines priežastis, kas 
lemia, kad žmogus kenčia nuo 
nuolatinio nuovargio.

Pagal statistiką, apie 85 pro-
centus žmonių, kamuojamų 
chroniško nuovargio sindromo, 
gyvena didmiesčiuose. Kitaip 
sakant, yra tik nedidelė tikimy-
bė, kad toks sindromas jus už-
klups mūsų kaimiškame rajone. 

Beje, didžioji dauguma 
chroniško nuovargio sindro-
mo kamuojamų žmonių yra 
dailiosios lyties atstovės – 
net 70 procentų sergančių.   
Specialistai tvirtina, kad šio su-
sirgimo priežastis ne taip ir sun-
ku pašalinti.

Taigi, pirma priežastis – gele-
žies trūkumas kraujyje ir žemas 
hemoglobinas. Šią priežastį gali-
ma pašalinti maistu – raudonieji 
burokėliai, granatai, riešutai ir 
kepenys.

Antroji priežastis – padidėjęs 
nerimo jausmas, stresas, nervinė 
įtampa. Kad to žmogus išveng-
tų, jis turi išmokti atsipalaiduoti 
ir perjungti savo dėmesį nuo ne-
rimą keliančių reiškinių. Streso 
dažnai išvengia žmonės, kurie 
išmoksta pasakyti „ne“ nemalo-
niems žmonėms, aplinkybėms ir 
per dideliems įsipareigojimams.  
O trečioji priežastis – nepakan-
kamas vandens vartojimas. Ka-
vos ir arbatos gėrimas paradok-
saliai sukelia vandens deficitą 
organizme. 

Taigi, jei pašalinote visas tris 
priežastis, o vis tiek jaučiatės 
chroniškai nuvargęs, daugiau 
nieko nesiimkite – tiesiog esate 
paprasčiausias sveikas tinginys. 

Irena AnDRUKAITIEnĖ

Kaip vieną iš atramos taškų 
pamąstymui būtų galima rink-
tis poeziją, nes ji visais laikais 
atspindėjo tautos mentalitetą ir 
jos siekius. XIX a. pabaigoje, 
kai Lietuvos nebuvo pasaulio 
žemėlapiuose, kai ji tebuvo tik 
carinės Rusijos „severo –zapa-
dnyj kraj“, Maironis eilėraštyje 
„Taip niekas tavęs nemylės“ iš-
sakė viltį, kad  aukojimasis Tė-
vynei prikeltų ją iš užmaršties, 
o išsaugotų ją Tėvynės meilė. 
Beveik po šimto metų, kai Lie-
tuvos vėl nebuvo pasaulio že-
mėlapiuose, kai ji buvo rodoma 
kaip Sovietų imperijos dalis, 
poetas Sigitas Geda eilėraštyje 
„Giesmė apie Pasaulio medį“ 
kūrė didingą Lietuvos mitą, visa 
savo poetine jėga didžiuodama-
sis tuo, kad yra „kaip niekad 
žmogus iš Lietuvos“. Ar XXI a. 
kas nors parašys Lietuvos tema 
epochinį eilėraštį? Ar poetų – 
tautos vedlių - laikai jau negrįž-
tamai praėjo, ar jie dar laukia 
savo meto?

Kol kas jų vietą laiko užėmę 
politikai. Jie vairuoja valstybės 
laivą taip, kaip supranta, kaip 
moka – pagal savo galias, pri-
sitaikydami prie laikmečio iššū-
kių, pasižvalgydami į kaimynus. 
Jų vairuojami įplaukėme į euro-
pines ir transatlantines struktū-
ras. Lietuvos narystė Europos 
Sąjungoje ir NATO pagrįstai 
laikoma svarbiu šalies saugumo 
garantu, bet netikrumo ir neri-
mo dėl ateities jausmas kažko-
dėl nedingo. 

Pirmieji, viešai išsakę savo 
abejones dėl stojimo į Europos 
Sąjungą, buvo devyni Kovo 11 
– osios Akto signatarai. Stojimo 
į Sąjungą išvakarėse, 2004 m. 
balandžio pabaigoje, jie teigė, 
kad Lietuva, pasirinkdama šį 
kelią, praras savo nepriklauso-
mybę, nes dalį suvereniteto tu-
rės perduoti bendroms Sąjungos 
institucijoms. Pasak signatarų, 
derybose su Europos Sąjunga 
nebuvo pakankamai ginami es-
miniai lietuvių tautos bei Lie-
tuvos valstybės interesai, todėl 

Išsaugoti Lietuvą
Lietuva bus priversta atsisaky-
ti tautinės valstybės idėjos. Jų 
pastebėjimu, Europos Sąjunga 
dėl moralinių ir demografinių 
problemų yra nepajėgi spręsti 
daugybės klausimų ir pati ritasi 
į žlugimą. 

Tuomet daug kam, ypač poli-
tikams, atrodė, kad toks pareiš-
kimas yra pagrįstas visišku po-
litiniu nesusivokimu, netgi yra 
antivalstybiškas, todėl į jį viešo-
joje erdvėje tiesiog buvo nerea-
guota, baiminantis, kad stojimo 
į Europos Sąjungą fone nekiltų 
nereikalingos diskusijos.

O šiandieninėje Lietuvoje 
kritinės nuomonės apie Euro-
pos Sąjungą, kokia ji dabar yra, 
turėjimas ir viešinimas sukelia 
pasekmių turinčias reakcijas. 
Pakanka prisiminti garsiai nu-
skambėjusį raganų medžioklės 
procesą Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politi-
kos mokslo institute prieš jame 
dirbantį filosofą, politologą, hu-
manitarinių mokslų daktarą, pro-
fesorių Vytautą Radžvilą dėl jo 
„reakcingų pažiūrų“, t. y. neeu-
robiurokratinio požiūrio dėstant 
kursą „Europos idėja: tapatumai 
ir reprezentacijos“.

Vladimiras Bukovskis, vienas 
iš disidenti-
nio judėjimo 
SSSR pradi-
ninkų ir ideo-
logų (1976 m 
iškeistas į Či-
lės komunistų 
partijos lyderį 
Luisą Korva-
laną ir tokiu būdu patekęs į Va-
karus), remdamasis ypač įslap-
tintais SSKP CK, Politbiuro ir 
KGB dokumentais iš vadinamo-
jo Rusijos prezidento archyvo, 
su kuriais jam, kaip Rusijos Fe-
deracijos Konstitucinio teismo 
oficialiam ekspertui, buvo leista 
susipažinti, 2006 m. Briuselyje 
sakydamas kalbą atkreipė dėme-
sį į tai, kad Europos Sąjungos 
raida į federacinę valstybę yra 
bendras kairiųjų Europos parti-
jų ir Maskvos projektas, pradė-
tas dar 1985 metais ir gresiantis 
naujos totalitarinės valstybės 
susidarymu, kas  Europos šalims 
reikštų viena - išvalstybinimą. 
Ar kas nors Europoje išgirdo šį 
perspėjimą? Reikėjo, kad praei-
tų daugiu nei dešimt metų.

Tik prieš mėnesį dešimt žymių 
Europos intelektualų iš Pran-
cūzijos, Didžiosios Britanijos, 
Vokietijos, Čekijos, Vengrijos, 
Lenkijos, Olandijos ir Belgijos 
vėl įspėja Europą apie joje sly-

pinčius pavojus, kurie išdėstyti 
devyniomis kalbomis parašyta-
me ir viešai paskelbtame Pary-
žiaus pareiškime „Europa, kuria 
galime tikėti“. Jame teigiama, 
kad Europai grėsmę kelia klai-
dingas savęs suvokimas ir dėl to 
ji neišvengiamai artėja prie akla-
vietės. (Čia negali neprisiminti 
vokiečių filosofo Osvaldo Špen-
glerio 1918 m. išėjusio „Vakarų 
saulėlydžio“, kuriame kalbama 
apie artėjantį krikščioniškosios 
Vakarų civilizacijos nuopuolį).

Kaip vieną iš grėsmės šaltinių 
intelektualai įžvelgia krikščio-
niškųjų Europos ištakų išsižadė-
jimą ir tebesitęsiantį multikul-
tūrizmo protegavimą, „vedantį 
į kolektyvinę savižudybę vardan 
globalios bendruomenės“, kaip 
teigiama Pareiškime. 

Kad didysis multikultūrizmo 
projektas žlugo, jau pripažino ir 
patys Europos Sąjungos archi-
tektai. Imigracijos mastai tapo 
nebevaldomi, apie persikėlėlių 
integraciją į valstybių bendruo-
menes ir kalbos nėra, išskyrus 
vienetinius atvejus. Kaip teigia 
Pareiškimo autoriai, elementa-
rus reikalavimas, kad atvykusie-
ji prisitaikytų prie priimančios 
šalies normų, traktuojamas kaip 

nelygybė ar 
net neteisybė 
persikėlėlių at-
žvilgiu. 

E u r o p i e t i s 
savo namuose 
tuoj ims jaustis 
kaip svečias, ir 
galiausiai - kaip 

kliuvinys. Tai kelia grėsmę. Pa-
reiškimo autoriai šį reiškinį įvar-
dina tiesiai: „Imigracija be asimi-
liacijos yra kolonizacija“. Ir kas 
visai nesuvokiama, savo šalyse 
savo valdžios struktūrų „esame 
skatinami priimti mūsų gimtųjų 
žemių kolonizaciją“, - sunerimę 
sako Pareiškimo autoriai. 

Europos intelektualai pasi-
sako prieš vis spartėjančią glo-
balizaciją, kuria suinteresuoti 
„Europos Sąjungos institucijų 
mandarinai“ – Europos valdan-
čioji klasė.

Intelektualai įsitikinę, kad 
skiriamasis Europos bruožas 
turi būti ne federacija, o tautinės 
valstybės, nes tikroji Europa yra 
ir visuomet bus tautų bendruo-
menė. Tautų, turinčių savas tra-
dicijas, savo kalbą, savo sienas, 
išsaugojusių meilę ir ištikimybę 
savo gimtosioms žemėms, o ne 
imperinis darinys. „Mes nere-
miame primestos, prievarta pa-
laikomos vienybės“, - teigiama 

Pareiškime.
Pareiškimo autoriai konsta-

tuoja, kad dabartinė Europa yra 
silpna, pažeidžiama, kad ji artėja 
prie aklavietės. Tai yra neišven-
giamybė, todėl jie įsitikinę, kad 
„mūsų mylimi namai nebus rea-
lizuoti per Europos Sąjungą“.

Intelektualai pateikia savo Eu-
ropos viziją, orientuotą į pama-
tines vertybes, kurios šiandieni-
nėje Europoje nebevertinamos ir 
laikomos atgyvena. Pareiškime 
kreipiamasi į visas čia gyvenan-
čias tautas ir kviečiama puose-
lėti Europos istorinį, kultūrinį, 
politinį vyksmą, prisiimant atsa-
komybę už Europos – savo namų 
-ateitį.

 Po intelektualų manifesto 
„Europa, kuria galime tikėti“ ap-
simesti, kad nieko neįvyko, ne-
beįmanoma. Nors tikėtis greitos 
ir visuotinės reakcijos būtų nere-
alu. Pernelyg inertiškas gyveni-
mas. Pernelyg daug abejingumo 
ir nuobodžio, susirūpinimo tik 
savimi. Ir kol kas per mažai pi-
lietiškumo.

 Lietuvai anksčiau ar vėliau taip 
pat teks permąstyti savo tolimes-
nį buvimą. Vargu ar valdžia, be-
sidairanti į Briuselio horizontus, 
skubės tai daryti. Todėl džiugu, 
kad neseniai įkurta asociacija Tal-
ka Kalbai ir Tautai jau kreipėsi į 
mūsų valstybės vadovus ragin-
dama nedelsiant imtis politinių 
žingsnių, kurie padėtų nutraukti 
dabartinę kosmopolitinio ištauti-
nimo politiką, garantuotų lietuvių 
tautos orumą laiduojančios istori-
jos politikos sukūrimą, užtikrintų 
realų valstybinės lietuvių kalbos 
statuso įgyvendinimą, pradėtų 
lietuvių kalbos perkėlimą į skai-
tmeninę erdvę. Kreipimesi reika-
laujama atsisakyti neseniai Seimo 
patvirtintos „Lietuvos pažangos 
strategijos „Lietuva 2030“, kurio-
je projektuojama „globali“, „atvi-
ra pasauliui“, t. y. išsivaikščiojanti 
Lietuva ir raginama parengti naują  
krašto ateities viziją, kuri telktų 
tautą darniam valstybės kūrimui ir 
jos išsaugojimui.

Kaip XIX a. pabaigoje kilus 
nacionaliniam išsilaisvinimui ne 
vienam reikėjo susivokti lietu-
viu esant, taip XXI a. pradžioje 
mums reikia iš naujo atrasti savo 
tapatybę, iš nieko neįpareigojan-
čios (tuo ir patogios vartotojiš-
kam mentalitetui),  globalėjan-
čios erdvės sugrįžti prie savo 
šaknų. Tai yra didžiulis virsmas, 
daug sunkesnis nei buvo prisikė-
limas Sąjūdžio laikais. Nes šian-
dien trūksta vilties. Tai kas imsis 
vedlio -  moralinio autoriteto 
misijos? Poetai ar intelektualai 
ves tautą iš globalizacijos klyst-
kelių? Iš dabartinės europinės 
aklavietės į tikrąją Europą.

...Jie vairuoja valstybės 
laivą taip, kaip supranta, 
kaip moka – pagal savo 
galias, prisitaikydami prie 
laikmečio iššūkių, pasi-
žvalgydami į kaimynus... 

užjaučia

Mirus Jonui Šližiui, nuošir-
džią užuojautą artimiesiems 
reiškia Debeikių klubo me-
džiotojai.
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8-381-5-94-58, 

arba reklama@anyksta.lt.

Portretas

Iš nuotraukos 
UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai), 

darome portretus 
laidotuvėms

 (iki A4 formato).

 Nuotraukos su 
rėmeliais 

kaina – 15 eurų.

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

Nuolat perka

Moka PVM.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

Tel.: (8-698) 19008, 
(8-612) 43733.

Superkame KARVes, 
bulIus IR telyčIAs 

„KReKeNAVOs 
AGROFIRMOs“ 

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

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

Dainiaus firma 
suPeRKA VeRŠelIus

auginimui. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 

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

brangiai superkame 
MIŠKus 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

AutOMObIlIŲ 
suPIRKIMAs

Tel. (8-614) 14777.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

Perku šiaudų ritinius. 
Pasiimu pats. 
Tel. (8-686) 86702.

uAb „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, b, be, C, Ce, C+Ce  katego-
rijų vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2017 m. lapkričio 9 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, (8-698) 70127.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. Klientui pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme 
ar išsikirtimui. Gali būti su ben-
drasavininkais, malkinis. 2000 - 
10000 Eur/ha.

Tel. (8-600) 29417.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Skubiai - sodybą, namą, pastatą 
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti 
įvairius variantus. Žinantys siūlyki-
te. Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, autobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvar-
ko dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius, nevažiuojančius au-
tomobilius, mikroautobusus, visurei-
gius.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.

Bendra Lietuvos – Olandijos  UAB 
„BARTYNCO“ -  veršelius auginti. 
Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502. 

Kita

Kviečius, miežius, kvietrugius. 
Atsiskaito vietoje, išsiveža. 

Tel. (8 687) 58119.

parduoda
Kuras

Nebrangiai - beržines, juo-
dalksnio, alksnio malkas kala-
dėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). 
Veža miškavežiu.

Tel. (8-600) 63820.

Beržines malkas kaladėmis, 
skaldytas. Atraižas pakais, su-
pjautas. Atveža.

Tel. (8-609) 91007.

Sausas ir nedžiovintas mal-
kas. Turi lapuočių, spygliuočių ir 
mišrių. Nebrangiai, pristatymas 
nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

Kita

9 metų darbinę kumelę.
Tel. (8-672) 57448.

Ūkininkas - svilintas kokybiš-
kas kiaulių puseles ir subpro-
duktų rinkinius. Greitai atveža. 

Tel.: (8-611) 34567, (8-686) 80994.

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, įvairius pašari-
nius miltus, sėlenas. Atveža.

Tel.: (8-611) 47343, 
(8-680) 96778.

Priima (sklypo išlyginimui) birias, 
nekenksmingas statybines me-
džiagas, įvairų gruntą Anykščių 
mieste. 

Tel. (8-685) 47622.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Sėkminga, finansiškai visiškai apsirūpinusi, keliones ir knygas dievinanti Balzako 
amžiaus Džiuljeta ieško savojo Romeo bendram gyvenimo keliui. Jei manai, kad 
mums pakeliui - parašyk apie save, atsiųsk man savo mėgstamiausią Šekspyro 
citatą. Per meilę mūsų prigimtis grakštėja. p. Aistei, p.d. 2534, Vilnius.

Paslaugos

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077. 

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel.: (8-656) 24531, 
(8-672) 15590. 
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anekdotas

lapkričio 7-10 d. pilnatis

mėnulis

šiandien

lapkričio 8 d.

lapkričio 9 d.

lapkričio 10 d.

Ernestas, Rufas, Sirtautas, 
Gotautė, Karina.

vardadieniai

Severijonas, Viktorinas, 
Svirbutas, Domantė, Gotfridas, 
Severinas.

Aurelijus, Paulina, Dargintas, 
Skirtautė, Teodoras, Estela.

Andriejus, Leonas, Vaišviltas, 
Gelvydė, Andrius, Evelina.

oras

3

7

MOZAIKA redaktorei nežinantNNN

sprintas

Anykščių meras Kęstutis Tubis 
kartu su palyda važiavo į Ukrainą 
semtis medinių pilių statybų patir-
ties. O tuo tarpu vos už 30 kilome-
trų nuo Anykščių, Molėtų rajono 
Balninkų miestelyje, medinė pilis 
suręsta jau beveik prieš keturias-
dešimt metų. 

Balninkų pilis nėra didelė, ta-
čiau juk sakoma, svarbu ne ūgis, 
bet smūgis. Balninkų pilis staty-
ta tarybiniais metais, o tuo metu 
Lietuvos istorijos rekonstrukci-
ja buvo nepageidaujama. Tačiau 
gudrus kolūkio pirmininkas part-
komui įrodė, kad tai ne pilis, o 
raganos namelis ant vištos kojos. 
Žinia, tarybiniais metais raganos 
ir vištos buvo retas dalykas, bet 
nedraudžiamas. 

Viena feisbuko komentatorė iš-
dėstė, jog Balninkų tipo pilis pa-

statyta ant vištos kojos yra mobili, 
jai nebaisios jokios nuošliaužos - 
jei tik gruntas nusprendžia palikti 
piliakalnį, pilis eina ieškoti kito 
kalno. 

Vienos Balninkų tipo pilies 
Šeimyniškėlių piliakalniui gal ir 
neužtektų. Reikėtų turbūt kokių 
aštuonių. Jas būtų galima statyti 
etapais, ne visas iš karto. Gal net 
būtų galima sulaukti politikų me-
morandumo, kuriame kiekvienas 
būsimas Anykščių meras įsiparei-
gotų pastatyti po vieną Balninkų 
tipo pilį ant Šeimyniškėlių pilia-
kalnio. Na, žinoma, kiltų šiokia 
tokia grėsmė, jog veiksmas vyks 
kaip senovės Egipte, kur kiekvie-
nas faraonas stengėsi pasistatyti 
didesnę piramidę nei pirmtakas. 
Tačiau konkurencija juk yra pro-
greso variklis.    

Kaimynai seniai turi 
medinę pilį

Balninkų pilis pastatyta iš autentiškų viduramžiams būdingų 
medžiagų - eglinių rastų, viduramžiško betono bei XIII amžiui 
būdingos stogo dangos - šiferio. 

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Prasidėjo 2018 metų prenumerata, 
kurios pagrindinis prizas  - benzopjūklas “Stihl”MS 170.

“Anykštos” kaina, užsisakant pašte, mėnesiui - 7  eurai, metams - 66 eurai.
Neįgaliesiems ir senjorams taikomos nuolaidos. 

Orkestro repeticijoje, dirigentas 
burba nepatenkintas mušamai-
siais:

- Jeigu žmogus visiškai negali 
groti jokiu instrumentu, jam duoda 
dvi lazdeles ir padaro būgnininku!

Iš orkestro teatrališkas šnibžde-
sys:

- O jeigu žmogus ir to nesugeba, 
iš jo vieną lazdelę atima ir jis tam-
pa dirigentu!

 ***

04:50 - Jėga! Dar galiu pamie-
goti.

06:45 - Jau greit keltis...
06:57 - Suskaičiuoju iki trijų ir 

keliuosi! Vienas... Du...
10:40 - Š*das!!!

***

- Mama, mama! Kodėl tėtis po 
lova sėdi?

- Tyliai, dukra! Tėvas namie šei-
mininkas - kur nori, ten ir sėdi.

Krepšinis I. Regionų krepši-
nio lygoje (RKL) rungtyniaujanti 
Anykščių „KKSC – Elmis“ koman-
da patyrė trečiąjį pralaimėjimą iš 
eilės. Vien tik iš anykštėnų suburta 
komanda šeštadienį  59:70 nusileido 
Kauno „Tornado KM“ ekipai. Re-
zultatyviausiai Anykščių krepšinio 
komandos gretose žaidė Tautvydas 
Jodelis, pelnęs 16 taškų. Ramūno 
Šližio treniruojami Anykščių krep-
šininkai šį penktadienį pirmą kartą 
šį sezone į aikštelę išbėgs savo ais-
truolių akivaizdoje. „Nykščio namų“ 
sporto salėje jie bandys parklupdyti 
Rokiškio „Feniksą“.

Krepšinis II. Lapkričio 2-3 die-
nomis „Nykščio namų“ arenoje 
vyko tradicinis krepšinio turnyras 
,,Centro taurė-2017”. Jame daly-
vavo Utenos DSC, Ukmergės SC, 
Biržų KKSC, Molėtų SC ir Anykš-
čių KKSC berniukų (gim. 2007 m. 
ir jaunesnių) komandos. Pirmoje 
dvikovoje mūsiškiai susitiko su 
Molėtų atstovais ir šventė pergalę 
56-29. Paskui anykštėnai 57-16 su-
triuškino biržiečius, 45-25 įveikė 
ukmergiškius,  o lemiamoje kovoje 

38-35 įveikė uteniškius. Anykštė-
nai tapo turnyro nugalėtojais, an-
trąją vietą iškovojo Utenos DSC, 
trečiąją – Ukmergės SC komandos. 
Viso turnyro metu daugiausiai taš-
kų Anykščių KKSC ekipai pelnė: 
M. Niaura – 53, K. Volkovas – 31, 
K. Žygelis – 28, M. Čerškus – 26, 
J. Zlatkus – 21, E. Sriubas – 16, A. 
Vogulis – 9. Pertraukų tarp rung-
tynių metu vyko baudų metimo ir 
vikrumo konkursai, kuriuose nuga-
lėjo ukmergiškis J. Šabliauskas ir 
biržietis K. Kuginys. Naudingiau-
siu turnyro žaidėju Anykščių ko-
mandoje pripažintas M. Čerškus.

Plaukimas. Jaunieji Anykščių 
KKSC plaukikai puikiai pasirodė 
varžybose Lenkijoje. Redo Pivo-
riūno auklėtinis Julius Bačkulis 
iškovojo tris visų spalvų meda-
lius. 50 metrų plaukime jis užėmė 
antrąją, 100 m – pirmąją, 200 m 
– trečiąją vietą. Kitas anykštėnas 
Mykolas Nadvaravičius 100 m 
plaukime taip pat iškovojo prizinę 
antrąją vietą. Varžybose dalyvavo 
plaukikai iš keturių šalių: Lietuvos, 
Lenkijos, Baltarusijos ir Vokieti-
jos. Mūsų šaliai atstovavo Anykš-
čių sportininkai.

Paniekinus Kinijos nacionalinį
himną, už grotų gali tekti 
praleisti iki trejų metų

Už nepagarbą Kinijos naciona-
liniam himnui gali būti baudžiama 
trejų metų laisvės atėmimo baus-
me. Tokią bausmę siūloma įteisinti 
šalies parlamentui pateiktame bau-
džiamosios teisės pataisos projek-
te.

Kinijos baudžiamoji teisė jau 
numato bausmes už nacionalinės 
vėliavos ir herbo išniekinimą, nau-
jienų agentūrai „Xinhua“ sakė par-
lamento teisėkūros reikalų komite-

to pirmininko pavaduotojas Vangas 
Čaojingas (Wang Chaoying).

Kinija jau kurį laiką imasi griež-
tų priemonių, siekdama užtikrinti, 
kad jos piliečiai gerbtų nacionali-
nius šalies simbolius.

Pavyzdžiui, rugsėjį priimtas ki-
tas su nacionaliniu himnu susijęs 
įstatymas numato, kad asmenys, 
parodijuojantys himną arba jį lei-
džiantys „netinkamomis“ progo-
mis, tarkime, per laidotuves arba 
komercinėse reklamose, gali būti 
patraukti baudžiamojon atsakomy-
bėn ir jiems gali grėsti iki 15 parų 
areštas.


