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

Pasak įvykį mačiusių žmonių, 
apie 9 valandą ties „IKI“ parduo-
tuve prie perėjos praleisti pėstįjį 
staiga sustojo lengvasis automobi-
lis, o į jį trenkėsi iš paskos važia-
vęs nedidelis sunkvežimis. Apie 
11 valandą ties autobusų stotimi 
staigiai stabdyti buvo priverstas 
miniveno vairuotojas, mat į perėją 
netikėtai išėjo močiutė. Į minive-
ną rėžėsi „fūra“ su latviškais nu-
meriais. Per abi avarijas žmonės 
nenukentėjo. Ant galinės minive-
no sėdynės sėdėjus paauglė mer-
gaitė atsipirko išgąsčiu, kai lango 
stiklai pabiro į mašinos vidų.  

Abiem atvejais akivaizdžiais 
kaltininkais bus pripažinti sun-
kvežimių vairuotojai, o pėstieji 
yra neabejotinai teisūs. Polici-
jai prie autobusų stoties pildant 
protokolus, į perėją išėjusi mo-
čiutė nesivargino stebėti proce-
so – kaip ėjo, taip ir nuėjo savo 
keliais.  

Paprastai perėjose ypač drą-
siai elgiasi patys nevairuojantys 
asmenys. Mat vairuotojai, tapę 
pėsčiaisiais, suvokia, jog prie 
automobilio vairo nebūtinai sėdi 
... Dievas, kuris visada priima tik 
teisingus sprendimus. 

Svarbiausia – mirti teisiam Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Pirmadienio rytą Anykščiuose įvyko dvi identiškos avarijos – staigiai į perėją išėję pėstieji priver-
tė vairuotojus spausti stabdžių pedalus. Į abu staigiai sustojusius lengvuosius automobilius trenkėsi 
iš paskos važiavęs sunkvežimiai.

Už miniveno važiavęs sunkvežimis nespėjo sustoti ir rėžėsi į pastarąjį automobilį.
Autoriaus nuotr.

Daliai gyventojų gali tekti priverstinai 
išskersti auginamas kiaules Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajone nustatyti jau du afrikinio kiaulių maro atvejai gyventojų kiaulių ūkiuose. Pir-
masis atvejis liepos 4-ąją nustatytas Debeikių seniūnijos Puodžių kaime, antrasis – liepos 9-ąją, 
šeštadienį, Anykščių seniūnijos Elmininkų kaime.

Anykščių valstybinės mais-
to ir veterinarijos tarnybos 
viršininkas Dainius Žioge-
lis minėjo, kad į pavojaus 
zonas pakliuvę kiaulių au-
ginimo kompleksai patirs 
ekonominių sunkumų, nes 
savo produkcijos jie negalės 
realizuoti užsienio šalyse.Anykščių seniūnijos Elmininkų kaime kiaulių ūkyje nustatytas antrasis afrikinio kiaulių maro 

atvejis Anykščių rajone.

Pirkimai. Savivaldybės viešąjį 
pirkimą ant Šeimyniškėlių pilia-
kalnio statyti medinę pilį laimėju-
siai kupiškėnų UAB „Povilo Gur-
klio firma“ ypač sekasi ir kituose 
savivaldybės organizuojamuose 
viešuosiuose pirkimuose. Birželio 
pradžioje UAB „Povilo Gurklio 
firma“ už 11 190 eurų remontavo 
dalį Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos, už 5 604 
eurus – Debeikių pagrindinės mo-
kyklos stogą ir Anykščių seniūnijos 
Naujųjų Elmininkų bendruomenės 
pastatą, už 5 565 eurus – Viešintų 
pagrindinę mokyklą – daugiafunk-
cinį centrą.

Nuostolis. Anykščių miškų urė-
dija skelbia, kad birželio mėnesį 
škvalas Anykščių miškams padarė 
vidutinius nuostolius. Škvalas la-
biausiai nuniokojo miškus Dzūki-
joje ir toliau veržėsi gilyn į Lietuvą 
tarp Vilniaus ir Kauno, o išsikvėpė 
Anykščių ir Panevėžio urėdijo-
se. Anykščių urėdija pateko į nuo 
1000 iki 5000 kietmetrių medienos 
nuostolių patyrusių urėdijų sąrašą, 
o, pavyzdžiui, Druskininkai paty-
rė daugiau kaip 10 000 kietmetrių 
medienos nuostolį.

Vanduo. Liepos 4 dieną Anykš-
čių mieste ir rajone tirtų paplūdi-
mių (Anykščių miesto Šventosios 
upės (Šeimyniškėlių g. ir Dainu-
vos slėnyje) ir ežerų: Rubikių prie 
Kriokšlio, Nevėžos prie Palionio 
k. (Skiemonių seniūnijoje), Alaušo 
(Svėdasų seniūnijoje) bei Viešin-
to (Viešintų seniūnijoje) vanduo 
atitiko Lietuvos higienos normos 
reikalavimus.

Smurtas. Savaitgalį į areštinę 
uždaryta sutuoktinių pora. Polici-
ja praneša, kad sekmadienį 1972 
ir 1977 metais gimusi pora var-
tojo alkoholinius gėrimus ir nau-
dojo smurtą vienas kito atžvilgiu. 
Vyriškiui nustatytas 1,64 prom. 
girtumas. Moteris „pripūtė“ 2,33 
prom.

Donorystė. Nacionalinio trans-
plantacijos biuro duomenimis, 
Anykščių rajone organų donorų 
korteles turi 154 asmenys. Inksto 
ir širdies transplantacijos laukia po 
vieną rajono gyventoją.

Vilkus medžios 
tik išrinktieji

Šokiruojančių elementų neišvengsi
Aldona DAUGILYTĖ, vi-

suomenininkė: „Anykštėnai 
yra išskirtiniai ir dar vienu 
aspektu – svarbu, kad būtų 
kitoniškai...“

Gal dar ne vakaras
Leonas ALESIONKA: „Pa-

sitrauk, krepšini - mes „Kuda-
šiaus nešimo iš Tėvynės“ Eu-
ropos čempionai...“
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spektras

Leidimai medžioti vilkus išduoti 
18-os Anykščių rajono medžiotojų 
būrelių atstovams. Kiekviename 
būrelyje išskirta po kelis “vipi-
nius” medžiotojus, kurie turi teisę 

Vilkus medžios tik išrinktieji
Nepaisant Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio prašymų ir 

šiemet vilkus Anykščių rajone galės medžioti tik konkretūs me-
džiotojai. Taip nusprendė Lietuvos Aplinkos apsaugos agentūra.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

šauti į vilkus, o kiti medžiotojai pa-
matę vilką galės tik pagarbiai jam 
pamojuoti…  Šiemet vilkai Anykš-
čių rajone papjovė jau apie 50 avių. 
Pernai leidimai medžioti vilkus taip 

pat buvo išduoti konkretiems rajo-
no medžiotojams. Nė vienas vilkas 
sumedžiotas nebuvo.

Nušauti vilką medžiotojui yra di-
džiausia garbė. Tačiau, pasak turbūt 
žymiausio Anykščių medžioklės 
specialisto Vlado Maslinsko, norint 
sumedžioti vilką reikia ilgai ir kryp-
tingai dirbti, o tik nedaugelis žmonių 

tam turi noro ir laiko. Išdavus vardi-
nius vilkų medžioklės leidimus, ga-
limybė atsitiktinai sumedžioti vilką 
labai maža, reikia, kad vilkas įkliūtų 
konkretiems, leidimus į jį šauti turin-
tiems medžiotojams. Tuo tarpu dau-
gelis medžiotojų sako, kad apskritai 
per visą savo medžioklės karjerą vil-
ko nėra matę.

Konkursą  organizuos asociaci-
ja „Anykščių šventės“. Anykštėno 
Andriaus Falkausko vadovaujama 
asociacija laimėjo savivaldybės pa-
skelbtą mažos vertės viešąjį pirkimą 
ir įsipareigojo festivalį surengti už 7 
950 eurų. Tarptautinio floristinių ki-

Floristinių kilimų dalyviai nakvos nemokamai Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Dešimtąjį kartą per Anykščių miesto šventę vyksiantis tarptau-
tinis floristinių kilimų konkursas šiemet pažers naujovių.

limų konkurso organizatoriai nuo-
lat keičiasi. Iš pradžių jį organizavo 
pati savivaldybė, pernai – Anykščių 
verslo informacinis centras.

Viena iš konkurso naujovių – 
jo dalyviams bus ne tik iš dalies 
kompensuojamos dalyvavimo 

konkurse išlaidos, tačiau dalyvau-
jantiems iš kitų miestų ar šalių – ir 
nakvynės išlaidos.

Padengti transporto, medžiagų 
ir kitoms su konkursu susijusioms 
išlaidoms savivaldybė konkurso 
dalyviams iš Anykščių rajono mo-
kės nuo 70 iki 100 eurų, atvyku-
siems iš kitų rajonų - 130 eurų, iš 
kitų valstybių – 400 eurų.

Priklausomai nuo floristinio kili-
mo dydžio, dalyviai bus suskirstyti 
į dvi grupes. Nugalėtojams atiteks 
piniginiai prizai nuo 50 iki 400 
eurų.

Pastaraisiais metais tarptauti-
niame floristinių kilimų konkurse 
gausiausiai dalyvauja Anykščių ra-
jono bendruomenės bei nevyriau-
sybinės organizacijos.

Nafta. Pirmadienio prekybos 
metu naftos kainos krito, kaip rodo 
naujausia statistika, gavėjai jau 
prisitaikė prie žemesnių kainų, be 
to, rodikliai informuoja apie atsi-
naujinusį nuosilpį Azijoje. “Brent” 
markės naftos barelio kaina siekė 
46,38 JAV dolerio, t. y. po paskuti-
nės prekybos sesijos sumenko 0,38 
JAV dolerio. JAV išgaunama WTI 
markės nafta kainavo pirmadienį 
0,465 JAV dolerio mažiau - 44,95 
JAV dolerio už barelį. Apie tai pra-
neša “Reuters”. Irane išgaunamos 
naftos kaina Azijos regionui pakilo 
nuo Omano ir Dubajaus rugpjū-
čio vidurkio 0,45 JAV dolerio. Iš 
viso per mėnesį šalyje išgaunamo 
“juodojo aukso” kaina smuko 0,40 
JAV dolerio. Rinkos dalyviai nuro-
do, kad žemesnės kainos susidarė 
dėl perdirbimo gamyklų Azijoje, 
pradėjusių mažinti naujų žaliavi-
nės naftos užsakymų apimtis bei 
ekonomikos nuosmukio regione. 

Traumos. Vilniaus universiteto 
Santariškių klinikų Vaikų ligo-
ninės direktoriaus pavaduotojos 
valdymui vaikų ligų gydytojos dr. 
Sigitos Burokienės teigimu, kie-
kvienais metais vasarą, prasidėjus 
atostogoms, smarkiai padaugėja 
vaikų, patiriančių įvairias traumas 
- lūžius, nubrozdinimus, sumuši-
mus. “Šiltuoju metų laiku per parą 
būna apie 100 traumas patyrusių 
pacientų, nors kitais metų laikais - 
apie 40”, - teigia gydytoja. 

Rusai. Turkijos kurorte Antali-
joje nusileido pirmasis lėktuvas, 
atskraidinęs 189 turistus iš Rusi-
jos, informuoja TASS, remdama-
sis vietos žiniasklaida. Oro linijų 
kompanijos “Rossija” lėktuvas 
skrido tiesioginiu reisu iš Mas-
kvos. Per pastaruosius 8 mėne-
sius - tai pirmoji didelė keleivių 
grupė, keliaujanti su kelionių or-
ganizatoriumi į Turkiją. Kai kurie 
televizijos kanalai surengė tie-
sioginius reportažus apie atvyks-
tančius turistus iš Rusijos, o pasų 
patikros zonoje oro uosto admi-
nistracija rusus vaišino kokteiliais. 

Strasbūras. Dėl dviejų žmonių 
nužudymo nuteisto, tačiau nuo tei-
sėsaugos pareigūnų pasislėpusio ir 
iki šiol nerasto buvusio Kalvari-
jos politiko 42 metų Algirdo Ge-
ležiaus bylos atgarsiai atsirito iki 
Strasbūro. Net 22 metus trunkan-
čios buvusio partijos “Tvarka ir 
teisingumas” Kalvarijos skyriaus 
pirmininko ir savivaldybės tary-
bos nario A. Geležiaus istorijos 
tęsinys - Europos žmogaus teisių 
teisme (EŽTT). Kovoti su Lietuva 
nutarė vienos A. Geležiaus aukų - 
Raimondo Akelio - motina Aldona 
Akelienė. Ji kaltina Lietuvą neužti-
krinus jos sūnaus, kuriam dingimo 
dieną buvo 24 metai, teisės į proce-
sinę gyvybės apsaugą.

Sumažins. Tarptautinė reitingų 
agentūra “Standard and Poors” 
(S&P) perspėjo dėl galimo Aus-
tralijos skolinimosi reitingo suma-
žinimo per dvejus metus. Pasak 
agentūros, neapibrėžti parlamento 
rinkimų, vykusių liepos 2 dieną, 
rezultatai galėjo susilpninti vyriau-
sybės galimybes kovoje su biudže-
to deficitu, informuoja “Reuters”. 
Agentūra sumažino Australijos 
skolinimosi reitingo perspektyvą iš 
stabilios į neigiamą, pranešdama, 
kad jeigu šalies vyriausybei nepa-
vyks pagerinti balanso rodiklių, 
didelė tikimybė, kad skolinimosi 
reitingas bus sumažintas.

Šeštadienį į muziejų rinkosi pėsti ir 
važiuoti. Dažno rankose buvo rank-
darbiai, meno kūriniai, tautodailės 
darbai, kurių parodai vieta specialiai 
buvo paruošta muziejuje atkurtoje 
senovinėje klasėje. Viską net sunku 
išvardinti, kas buvo atnešta į „dei-
mančiukų“ kūrybinę parodą muzieju-
je. Savo metalo darbais pradžiugino 
anykštėnas „kalvių kalvis“ Bronius 
Budreika, medžio drožiniai atkeliavo 
iš uteniškio, mokslininko dr., doc. Ro-
mualdo Šimkūno dirbtuvių, ištekintos 
staklėmis spalvingos medžio tulpės 
- tai svėdasiškio Algimanto Barono 
darbai, o dailiai nupintus Aulelių kai-
mo gyventojo Juliaus Žilio krepšius 
atvežė jo sesuo Aldona Žilytė, kartu 

Devintasis „deimančiukų“ susitikimas Vytautas BAGDOnAs

Liepos 9-ąją Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius, Svė-
dasų krašto (Vaižganto) muziejus ir Vaižgantiečių klubas „Pra-
giedrulys“ organizavo tradicinį  talentų sambūrį „Ieškokime 
„deimančiukų“ savyje ir šalia savęs“. Toks talentingų žmonių su-
siėjimas organizuojamas jau devyneri metai iš eilės, tad visiems 
buvo įprasta ir susitikimo vieta: Kunigiškių I kaime veikiantis 
Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus. 

nepamiršusi ir savo prikeptų nami-
nių „babkų“. Miela buvo žvelgiant į  
svėdasiškės pedagogės Reginos Bal-
čiūnienės darytas gamtos fotografijas, 
kupiškėnių Onos Jėckienės, Zinaidos 
Grigaliūnienės, kunigiškiečių Geno-
vaitės Kovienės, Almos Kuolienės, 
Dovilės Buzėnaitės, svėdasiškių 
Irenos Guobienės, Irenos Jucienės, 
Astos Medinienės, Astos Aleksan-
dravičienės, anykštėnės Laimos Pu-
kenienės, Utenos rajono gyventojos 
Aldonos Saliamonaitės rankdarbius. 
Renginio organizatorius nustebino 
dešimtmečio kauniečio Miko Pe-
trausko piešiniai. Jį paskatino atvežti 
savo darbelius senelis - iš Vaitkūnų 
kaimo kilęs gimtojo krašto nepamirš-

tantis mokslininkas, technikos moks-
lų daktaras doc. Gvidas Kazlauskas. 
Senelis ir kita „palaikymo komanda“ 
Miką atlydėjo į Kunigiškus. 

Pasveikinusi susirinkusius „dei-
mančiukus“ šio renginio organiza-
torė Aldona Bagdonienė pasidžiau-
gė, kad talentų kaskart susirenka vis 
daugiau, galima sambūryje sutikti 
„deimančiukus“ iš Anykščių, Ku-
piškio, Utenos, Rokiškio, Vilniaus, 
Kauno bei kitų regionų. 

Sambūriu džiaugėsi kalbėję sve-
čiai: Lietuvos Respublikos Seimo 
narys Ričardas Sargūnas, Anykščių 
rajono savivaldybės vicemeras Si-
gutis Obelevičius, kraštiečiai moks-
lininkai Romualdas Šimkūnas ir 
Juozas Lapienis. Beje, anykštėnas 
parlamentaras R. Sargūnas atvežė ir 
įteikė Kultūros ministro Šarūno Bi-
ručio padėkos raštus kultūrinių ren-
ginių organizatoriams bei rėmėjams. 
Tokių padėkų nusipelnė Anykščių 
kultūros centro Vaitkūnų skyriaus 

Poetę, žurnalistę, populiarių dainų tekstų autorę, Seimo narę Da-
lią Teišerskytę pristatė, nepagailėjęs jai komplimentų, kraštietis 
mokslininkas dr., doc. Juozas Lapienis.

Nuostabiai atliktomis dainomis pradžiugino balsingųjų uteniš-
kių moterų ketveriukė. 

Autoriaus nuotr.
renginių organizatorė Aldona Bag-
donienė, veikli visuomenininkė Ona 
Jėckienė, tautodailininkas Bronius 
Budreika, Kunigiškių seniūnaitijos 
seniūnaitis Pranas Maišelis, doc., dr. 
Juozas Lapienis, svėdasiškė versli-
ninkė Danutė Kutkienė, šio krašto 
šviesuolė Danutė Peželienė.

 Savo apsilankymu „deimančiu-
kus“ pamalonino ir garsi poetė, žur-
nalistė, kultūros ir visuomenės vei-
kėja, net 400 populiarių estradinių 
dainų tekstų autorė, Lietuvos Respu-
blikos Seimo narė Dalia Teišersky-
tė. Viešnia pasidalijo prisiminimais 
apie patirtus tremties baisumus ir 
perskaitė keletą eilėraščių iš naujo-
sios, tiktai šiais metais išleistos savo 
knygos - užrašų apie tremtį „Ir aš 
ten buvau...“ Po renginio poetė savo 
knygų padovanojo Svėdasų biblio-
tekai ir Svėdasų krašto (Vaižganto) 
muziejui. Atsisveikinta iki kitų metų 
liepos, iki jubiliejinio- dešimtojo 
„deimančiukų“ sambūrio.

Tradiciškai be konkurencijos nuga-
lėjo redaktorės Gražinos Šmigelskie-
nės skiltis. Pirmiausiai skaitę šį tekstą 
nurodė 19,6 proc. balsavusiųjų. 

Po 7,8 proc. skaitytojų balsų surin-
ko interviu su kompozitoriumi Juliu-
mi Aglinsku („Kompozitorius, kuris 
svajojo tapti policininku“), Tautvydo 

Aiškinomės, kurie „Aukštatiško formato“ tekstai  
geriausiai skaitomi 
Tradiciškai pasirodžius naujam žurnalo „Aukštaitiškas for-

matas“ numeriui portale anyksta.lt skaitytojų klausėme, kuriuos 
tekstus  jie skaitė pirmiausiai.

Kontrimavičiaus straipsnis „Namai, 
kuriuose Vienuolis buvo kūdikis“  bei 
Vidmanto Šmigelsko „Be diktofono“.

Penkios publikacijos surinko po 
5,9 proc. balsų. Tai Elvyros Sabalytės 
„Kodėl nepelnytai dulka „Atbulinio“ 
talentas“, Daivos Goštautaitės „Tailan-
dietės gyvenimo maršrutas driekiasi 

per Anykščius“, Gintarės Obelenės 
interviu su muzikantu Tomu Sinickiu 
(„Anykščiai yra Anykščiai“), „13 klau-
simų Giedriui Titeniui“ bei publikacija 
„Vizijose – stiklinis vamzdis po Šven-
tąja...“.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ 
nuo 2007 metų leidžia UAB „Anykš-
tos redakcija“. Šis žurnalo numeris jau 
68-asis. Žurnalas prenumeruojamas 
visoje Lietuvoje, parduodamas visose 
Utenos regiono prekybos vietose, taip 
pat Vilniuje, Panevėžyje, Kupiškyje ir 
Ukmergėje.

-AnYkŠTA 
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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. 

spektras
Desovietizacija. Daugiau nei 

prieš ketvirtį amžiaus atkurtos 
nepriklausomybės rezultatas aki-
vaizdus ir džiuginantis - esame 
laisvi, priklausome demokra-
tinei Vakarų civilizacijai. Kita 
vertus, Lietuvą vis dar purto 
politinės korupcijos skandalai, 
o šalies gerovei dar toli iki eu-
ropinių standartų. Anot istoriko 
ir politiko Arvydo Anušausko, 
daug neigiamų dalykų šalyje 
nulėmė taip ir nebaigta desovie-
tizacija. Prie tokios išvados dr. 
A. Anušauskas priėjo lyginda-
mas naujausios laisvos Lietuvos 
istorijos ypatumus su prieška-
riu, kai mūsų šalis irgi išgyve-
no daugiau nei 20 laisvų metų.  
Festivalis. Į Žagarę jau kitą sa-
vaitę atkeliauja dešimtis tūkstan-
čių žiūrovų sutraukiantis Žagarės 
vyšnių festivalis. Jau dvyliktas, 
kiekvienais metais turintis temą, 
šiemet - “Viskas yra gerai”. Taip, 
pasak festivalio organizatorių va-
dovo, Žagarės regioninio parko 
direktoriaus Mindaugo Balčiū-
no, norėta “pašmaikštauti prieš 
nuolat bambančius ir besiskun-
džiančius”. Net keturias dienas 
bus galima nemokamai žiūrėti 
aukščiausius apdovanojimus 
pelniusių Lietuvos kino, teatro, 
džiazo, klasikinės ir populiario-
sios muzikos laureatų bei žymių 
užsienio šalių atlikėjų pasirody-
mus, stebėti nuotaikingą kaliau-
sių paradą, Baltijos lygos žirgų 
dailiojo jojimo čempionatą...

Kainos. Rio de Žaneiro olimpi-
nių žaidynių atidarymo ceremoniją 
organizuojančios bendrovės gene-
ralinis direktorius Antonijus Abetė 
nurodė, kad renginys kainuos ma-
žiau nei 2012-ųjų iškilmės Londo-
ne. Jis taip pat teigė esąs 100 proc. 
įsitikinęs, kad visi pasiruošimai 
vyks, kaip ir buvo planuota, prane-
ša BBC. Nors Braziliją krečia eko-
nominė krizė, o renginio biudžeto 
lėšos skirstomos itin griežtai, A. 
Abetės specialistų komanda žada, 
kad renginys bus net geresnis ir 
didesnio masto nei Londone 2012-
aisiais. Pastarasis kainavo 40 mln. 
JAV dolerių.

Kyla. Jungtinių Tautų (JT) 
maisto ir žemės ūkio organizaci-
ja (FAO) ketvirtadienį pranešė, 
kad pasaulinės maisto produktų 
kainos birželį augo sparčiausiais 
tempais per ketverius metus dėl 
pabrangusio cukraus ir daugu-
mos kitų produktų. Organizacijos 
rengiamas maisto produktų kai-
nų indeksas birželį, palyginti su 
geguže, išaugo 4,2 proc., prane-
ša naujienų agentūra “Reuters”. 
Maisto produktų kainos tarptauti-
nėse rinkose šiuo metu vos 1 proc. 
mažesnės, lyginant su lygiu, užfik-
suotu prieš metus, praneša FAO.

Sukrėtė. Kraupūs įvykiai sukrė-
tė Kretingą. Brolis sesers namuose 
peiliu subadė du žmones, tik užpuo-
liko buvusiai sugyventinei pavyko 
pasprukti iš namo, kuriame vyko 
egzekucija. Policija sučiupo nusi-
kaltimu įtariamą 67 metų Bronių 
Varkulevičių. Pasak policininkų, 
viskas prasidėjo Muitinės gatvės 
name, kuriame B.Varkulevičius pei-
lio dūriais į krūtinę ir ranką sužalojo 
savo 70-metę seserį ir subadė jos 69 
metų sutuoktinį. Medikų pastangos 
išgelbėti sunkiai sužeistą vyrą bai-
gėsi nesėkmingai, jo žmona gydoma 
reanimacijoje. 

Parengta pagal elTA
nformaciją

@ Ech: „Gerai dar bent, kad yra 
institucijų, kurios pristabdo durnas 
entuziastingas idėjas.“

@ Patarimas: „Ne varnos ir ne 
šarkos komanduoja Anykščiams! 
Pasiųskite jūs tą Varnaitę toli toli ir 
darykite duris kuo gražesnes!”

@ Ne: „Teisingas sprendimas.
Visai netinka mūsų gražiai bažny-
čiai tokios durys.”

@ Nuomonė: „Jeigu žmonės no-
rės ir aukos, durys bus. Biurokratai 

Bažnyčios durų projektas: labiau ambicingas nei reikalingas
Praėjusią savaitę Anykščiuose apsilankiusi Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Var-

naitė sukritikavo Pasaulio anykštėnų bendrijos sumanymą pakeisti Anykščių šv.Mato bažnyčios duris  
meniškomis, kurios kainuotų 200 000 eurų. D. Varnaitė priminė, kad Anykščių šv.Mato bažnyčia yra 
įtraukta į kultūros paveldo objektų sąrašą, be to, esą nereikėtų kopijuoti Telšių katedros idėjos, kur 
panašios durys jau įrengtos. Kaip vertinate tokias Kultūros paveldo departamento vadovės pastabas? 
Ar į jas sumanymo organizatoriams reikėtų atsižvelgti? O gal Anykščiuose už žmonių paaukotus pini-
gus būtų galima įgyvendinti kokią nors kitą idėją, kuri neužkliūtų kultūros paveldo saugotojams?

gali sukliudyti valdžios kvailys-
tėms. Prieš tautą nepapūsi.”

@ ili 0v8: „Tik debilai gali duris 
už 200 000 statyti. Kai gyventojai 
kiti nei valgyti, nei pastogės netu-
ri. 200 000 TAI DIDELĖ SUMA 
DAUGUMA POLITIKŲ NET 
NESUVOKIA TOKIŲ SUMŲ.”

@ Juozas: „Pirma, tai kaina ne-
reali. Antra, toks projektas aiškiai 
disonuos su bažnyčios stilium, ver-
tybėm, aplinka... Trečia, biudžeto 
lėšos durim negali būti naudojamos. 

Pritariu Varnaitei ir siūlau paieškoti 
kitų variantų durims rekonstruoti ar 
pagaminti kitas. Šis projektas man 
primena Vorutos pilies statybą - la-
biau ambicingas, nei reikalingas.”

@ R. Gižinskas: „Bažnyčios 
durų keitimas - tai tikinčiųjų - 
katalikų bendruomenės reikalas. 
Rajone turime ir kitų konfesijų 

žmonių. Merui - mentui patar-
čiau prieš miegą pasiskaityti LR 
Konstituciją, kur aiškiai apibrė-
žiamas Valstybės ir Bažnyčios 
vaidmuo.”

@ Hau: „Pilies butaforija, 
auksinės durys, siūlau atstatyti 
karaliaus Mindaugo karūnavimo 
bažnyčią. Ji ir iš medžio.”

Karamba Bliamba: „Tai Var-
naičia, matyt, tas pats, kaip mūsų 
vietinė Daugilyčia. Visos senos 
panelės nudavatkėję ir kvaištelė-
ję... Tai ant Lajų tako paloja, tai 
ant meniškų bažnyčios durų.... 
Kad tik prieš!!!”

-AnYkŠTA

Šokiruojančių elementų neišvengsi
Šį savaitgalį Anykščiuose vyksiantis festivalis „Devilstone“ gali 

vėl sukelti skandalą. Organizatoriai festivalį užbaigiančia grupe pa-
sirinko skandalingąjį lenkų kolektyvą „Behemoth“, kuris garsėja 
konfrontacija su religija. Grupė vieno pasirodymo metu viešai su-
plėšė Bibliją, o naujausias jų albumas pavadintas „The Satanist“. 
Vaizdo klipuose „Behemoth“ taip pat nevengia provokuoti naudo-
dama krikščionišką ir net apeigų simboliką. 

„Anykšta“ klausė, ar tikitės skandalingų pasirodymų šių metų fes-
tivalyje „Devilstone“, o gal tai greičiau organizatorių bandymas pri-
traukti daugiau žiūrovų? Kaip vertinate tokią festivalio reklamą?

Gal kas  
sumoka?

Aldona DAUGILYTĖ, visuo-
menininkė: 

- Tikrai vertinu neigiamai. Esu 
kalbėjusi su profesoriumi, kuris 
15 metų tyrinėja metalo muzikos 
poveikį jaunam žmogui (kai pra-
sidėjo „Velnio akmens“ festiva-
lis, vyko susitikimai su juo, buvo 
ir Panevėžyje, ir Utenoje). Jis ne 
tik pasakojo, bet ir rodė skaidres, 
surinktą statistiką, pasakojo, kuo 
tai gali baigtis. Kiek nelaimin-
gų atsitikimų, kiek žudymųsi yra 
buvę. Vaikai nesupranta, kad tai 
neigiama informacija, kuri dar 
pristatoma kaip „išskirtiniai pasi-
rodymai“. Neatsakinga taip ardyti 
jaunų žmonių psichiką. 

Kodėl į Anykščius buvo įsileis-
tas šis festivalis, aš nesuprantu. 
Anykštėnai yra išskirtiniai ir dar 
vienu aspektu – svarbu, kad būtų 
kitoniškai, o dar ir pinigus moka, 
kad jame lankytųsi. Negalima taip 
platinti reklamos, neturėtume taip 
daryti.

Baisu, kai puolama bažnyčia, 

kuri jiems nieko blogo nepadarė, 
kam kliudyti tuos, kurie jų nelie-
čia, kas juos verčia tai daryti? Gal 
kas sumoka, kad kuo baisiau būtų 
parodyta bažnyčia, apeigos ir jos 
tarnai?

Svarbu, kaip 
elgiasi

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, nuolatinis festivalio žiūro-
vas:

- Šiuolaikiniame pasaulyje nėra 
nieko nuostabaus, jei pateikiama 
kažkas šokiruojančio, kad atkreip-
ti dėmesį į vieną ar kitą reiškinį 
ar renginį. Ne išimtis ir čia. Kie-
kvienais metais viena ar kita grupė 
turėtų būti tarsi festivalio „veidu“, 
ji visada pristatoma plačiau. Norė-
tųsi padoresnių variantų, bet kažin 
ar tokiam mene jų surasi. Šoki-
ruojančių elementų tikrai nebus 
išvengta, bet į juos, manau, reikia 
žiūrėti ramiai, be susierzinimo, pa-
prasčiausiai – nepatinka, tai nežiū-
rėk. Tokios reklamos yra ne tik mu-
zikoje, pasitaiko ir teatre – visokių 
skandalų išlenda, kad pritrauktų 

dėmesį. Kad Anykščiuose vykstan-
tis „Devilstone“ festivalis sulaukia 
vis didesnio pripažinimo, rodo au-
gantis lankytojų skaičius. Kaip jie 
bebūtų apsirengę, kaip besielgtų, 
nepalieka atstumiančio įspūdžio ir 
kiekvienais metais, manau, Anykš-
čiai juos priims. 

Kaip vertinu tokią reklamą? Rei-
kia mokėti susitaikyti, susigyventi, o 
gal tiksliau toleruoti visokias, kad ir 
iššaukiančias reklamos apraiškas. Aš 
atsiriboju nuo tų, kurios man nepriim-
tinos, bet žinau, jog pasaulis yra toks, 
kad nei žodžio, nei spaudos laisvės 
nereikia varžyti. Žinoma, padorumas 
visada yra gerbtinas ir kartais gaila, 
kad padorumo ribos suprantamos, 
kaip drastiškas bandymas šokiruoti 
lyg ir neperžengiant ribų, bet vis tiek 
visada bus žmonių grupės, kurios 
bus įskaudintos. Manau, kad gyveni-
me reikia pažinti visas puses, bet ne 
būtina jomis sekti. 

Ar esu nuolatinis festivalio lankyto-
jas? Ne tik nuolatinis lankytojas, bet ir 
stovėjau prie festivalio ištakų, nes pir-
masis organizatorių vizitas, kalbantis 
apie festivalio atsiradimą, buvo kaip 
tik mano kabinete, kai dirbau savival-
dybėje. Mes, kartu su Sigučiu Obe-
levičiumi, palaikėme šią idėją, nors 
buvo nuogąstavimų ar nebus iškreip-
tos moralinės normos. Tačiau anykš-
tėnai patys matė – nesvarbu, kaip 
atrodė festivalio dalyviai ar žiūrovai, 
bet jie elgiasi pakankamai priimtinai. 

Tai – reklama

Antanas BAURA, buvęs dviejų 
kadencijų Seimo narys, politikas:

- Aš būčiau linkęs prie varianto, 
kad tai daroma reklamos tikslais, 
kad tai siekis pritraukti kuo dau-

giau žiūrovų. Linkęs manyti, kad 
tai yra viešųjų ryšių akcija. 

Tokia reklama, kai kalbame kon-
krečiai apie „Velnio akmenį“, nėra 
naujas dalykas. Jei pažiūrėti į šią 
kultūrą, tai joje daug kas pasinaudo-
ja tokio tipo reklama, todėl neįžiūriu 
kažkokio išskirtinumo, linkęs reaguo-
ti labai ramiai. Per tiek sezonų, kiek 
vyksta festivalis, tikrai ne pirmas ir ne 
antras tokios reklamos kartas.

Ne anykštėniška 
kultūra

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas:

- Festivaliui nepritariu, solidari-
zuojuosi su kunigo Stanislovo Krum-
pliausko nuomone. Ta kultūra mums 
yra svetima, ji nėra anykštėniška, jis 
ne anykštėniškos kultūros dalis, fes-
tivalis, mano manymu, disonuoja su 
mūsų kultūra. Žinoma, yra norinčių 
eiti, tai jų valia. Jei žmonės eina, va-
dinasi, daliai jų reikalingas. Tačiau 
festivalis sukelia daug nepatogumų 
gyventojams, pavyzdžiui, kai jie užsi-
tveria teritoriją, aš negaliu privažiuoti 
dviračiu prie upės, atrodo, kad toks 
apribojimas patekti prie upės prieš-
tarauja gamtinių išteklių įstatymui. 
Manau, kad skandalai Anykščiams 
garbės neprideda.

Ar tikiuosi skandalų? Sunku pa-
sakyti, jų kiekvienais metais būna, 
tačiau nesidomiu, įvykių jame ne-
seku. Žinoma, kad tai greičiausiai 
reklamos dalis, juk žmonių prisivi-
liojimui į festivalį tokie skandaliu-
kai labai reikalingi.

-AnYkŠTA



  

2016 m. liepos 12 d.SITUACIJA

(Atkelta iš 1 p.)

horoskopas
AVINAS. Jūsų reikalų eiga 

stipriai priklausys nuo kitų žmo-
nių nusiteikimo, palankumo ir 
įvertinimo. Ši diena parodys, kas 
stipresni ir gudresni - jūs ar jūsų 
konkurentai. Jeigu suklydote ir 
dabar tai paaiškėjo, stenkitės iš-
taisyti padėtį.

JAUTIS. Nelengva bus susitar-
ti dėl dalykinių sprendimų. Kaip 
paslaptį sužinotą dalyką panau-
doję savo naudai, galite susikom-
promituoti. Visgi kai kas puikiai 
seksis. Turbūt įgysite stiprų są-
jungininką ar tarpininką.

DVYNIAI. Stenkitės nepasi-
duoti provokacijoms, nes galite 

tapti nusižengimo bendrininkais, 
įsivelti į aferas ir problemas. Nuo-
taiką praskaidrinti turėtų meilės 
laiškas, paskirtas pasimatymas, 
šaunus renginys, pasirodymas ar 
kt. 

VĖŽYS. Plušėsite be didelio 
ūpo. Darbo bus daug, o trukdys 
nenumatyti trikdžiai. Vargu ar 
pavyks sudaryti planuotą sutartį, 
arba padaryti norimą įspūdį per 
dalykinį susitikimą. Tačiau jus 
džiugins meilė, vaikai, sportas. 

LIŪTAS. Galite nemažai nu-
veikti, jei jūsų veikla susijusi su 
ryšiais, spauda, transportu, ko-
mercija. Tačiau kad diena nenuvil-
tų, nereikalaukite per daug iš tų, 
kuriuos mylite ir kurie yra jums 

neabejingi.
MERGELĖ. Derėtų būti itin 

santūriems ir draugiškiems su 
aplinkiniais, nes kitam žmogui 
padaryta skriauda grįš dešimte-
riopai. Komercinius, prekybinius 
sandorius sudarinėkite itin apdai-
riai. Iš draugo gauta informacija 
gali labai padėti. 

SVARSTYKLĖS. Turėsite rū-
pesčių, galbūt, susijusių su nekil-
nojamuoju turtu, indėliais, verslu 
ar pan. Skirtingos nuomonės dar 
labiau sujauks jūsų supratimą 
apie tai, kaip geriau pasielgti. 
Venkite konfliktų, saugokitės 
elektros iškrovos, avarijų.

SKORPIONAS. Naujos idėjos 
ir ateities planai gali paversti šį 

laikotarpį ne tokį nykų. Visgi var-
gu ar labai konkrečiai ką nors su-
tvarkysite. Galimos naujos pažin-
tys, tačiau neskubėkite jų laikyti 
reikšmingomis, tai parodys laikas.

ŠAULYS. Tikriausiai atsiras 
kliūčių, dėl kurių teks koreguoti 
nusibrėžtus planus. Pokalbiai su 
draugais, pažįstamais gali padėti 
jums susivokti situacijoje, tačiau 
to per mažai, kad pavyktų priim-
ti teisingus sprendimus. Labiau 
saugokite vaikus.

OŽIARAGIS. Darbai judės 
nelengvai, nes padaugės nepasi-
tenkinimo, priekaištų, reiklumo. 
Lengva susipykti. Reikės ypatin-
gos kantrybės, jei turėsite reikalų 
su biurokratais, valdininkais. Itin 

saugokitės avarijų, traumų, gais-
ro, elektros iškrovos.

VANDENIS. Kintanti situaci-
ja gali paskatinti skubiai tvarkyti 
dokumentus, juridinius forma-
lumus. Galbūt naujai įvertinsite 
ir santykius su kai kuriais žmo-
nėmis. Gresia avarijos, traumos. 
Nesielkite aplaidžiai darbe ir ne-
žiopsokite gatvėje.

ŽUVYS. Regis, labai rūpės 
kažkokių veiksmų rezultatai, pa-
sekmės. Šis tas paaiškės jau ne-
trukus, gal ir galėsite pasijusti 
laimėtojais. Subtiliau elkitės su 
mylimu žmogumi, vaikais - jie 
bus itin jautrūs.

-elTA

Afrikiniam kiaulių marui ėmus 
plisti gyventojų tvartuose, gali 
būti priimtas sprendimas ligos 
židinio trijų kilometrų apsau-
gos ar net dešimties kilometrų 
priežiūros zonose priverstinai 
išskersti visas gyventojų laiko-
mas kiaules. Tiesa, kol kas Vals-
tybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba oficialių sprendimų nėra 
priėmusi.

Afrikinis kiaulių maras 
plinta gyventojų tvartuose

Antrasis šį mėnesį afrikinio 
kiaulių maro atvejis nustatytas 
Elmininkuose gyvenančios Ja-
ninos Kiselienės tvarte. Moteris 
laikė vieną kiaulę. Manoma, kad 
ligos užkratą ji parsinešė iš lau-
kų. Anykščių valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos viršinin-
kas Dainius Žiogelis „Anykštai“ 
sakė, kad elmininkietė laukuose 
lygino šernų suknistas pievas. 
Afrikinis kiaulių maras į J. Ki-
selienės tvartą galėjo būti par-
neštas ir iš miško, nes po miškus 
dažnai vaikštinėjo jos brolis.

„Pats ūkis buvo labai tvarkin-

Daliai gyventojų gali tekti priverstinai 
išskersti auginamas kiaules

gas, tačiau darbo organizavime 
tvarkos pritrūko“, - situaciją ko-
mentavo D. Žiogelis.

Pirmasis afrikinio kiaulių 
maro atvejis kiaulių ūkyje už-
fiksuotas Debeikių seniūnijos 
Puodžių kaime gyvenančių Bal-
takių ūkyje. Jie laikė dvi kiaules. 
Ligos užkratą galimai parsinešė 
iš netoliese esančios miško teri-
torijos.

Į pavojingiausias zonas 
įtrauks šešias seniūnijas

Anykščių valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos virši-
ninkas D. Žiogelis „Anykštai“ 
sakė, kad maždaug po dviejų 
savaičių turėtų būti nustatytos 
afrikinio kiaulių maro pavojaus 
zonos. Pirminiais duomenimis, 
į pavojingiausią zoną paklius 
Andrioniškio, Anykščių, Skie-
monių, Debeikių, Svėdasų bei 
Viešintų seniūnijos.

Trijų kilometrų afrikinio 
kiaulių maro židinio apsaugos 
zonose, kuriose labiausiai tikė-
tina, kad gyventojams gali tekti 
priverstinai išskersti auginamas 
kiaules, Debeikių seniūnijoje 

patenka 8 ūkiai su 17 kiaulių, 
Anykščių seniūnijoje – 15 ūkių 
su 62 kiaulėmis. Valstybinei 
maisto ir veterinarijos tarnybai 
priėmus sprendimą, jos privalėtų 
būti paskerstos. Anot D. Žioge-
lio, kai kurie kiaulių laikytojai, 
siekdami išvengti afrikinio kiau-
lių maro, kiaules skerdžia savo 
iniciatyva tiek trijų kilometrų 
apsaugos, tiek ir dešimties kilo-
metrų priežiūros zonose.

Gaus kompensacijas

Ūkininkams, kurie dėl afriki-
nio kiaulių maro bus priversti 
kiaulininkystės atsisakyti, yra 
mokamos piniginės kompensa-
cijos. Jų dydis yra kintamas ir 
už vieną kiaulę siekia maždaug 
60 – 80 eurų. Tiesa, labai svarbu, 
kad laikomos kiaulės būtų dekla-
ruotos.

„Visi į trijų kilometrų apsau-
gos zoną patekę gyventojai savo 
kiaules yra deklaravę. Buvo 
tokių mažų klaidelių, senyvo 
amžiaus žmonės gal ir pamiršo 
vieną kokį ketvirtį deklaruoti, 
bet viskas tvarkoje“,  - sakė D. 
Žiogelis, ramindamas, kad vi-

siems šiems kiaulių augintojams 
nuostoliai, priėmus sprendimus 
kiaules skersti priverstinai, bus 
padengti.

Ragina kiaules deklaruoti, 
tikrins ūkius

Anykščių valstybinė maisto 
ir veterinarijos tarnyba taip pat 
visus kiaulių laikytojus ragina 
nedelsiant iš naujo deklaruoti 
kiaulių laikymo vietas ir laiko-
mų kiaulių skaičių jose.

Deklaruoti kiaulių laikymo 
vietas ir kiaulių skaičių  galima 
atvykus į Anykščių valstybinę 
maisto ir veterinarijos tarnybą, 
kreipiantis  į privačius veterina-
rijos gydytojus ar seniūnijas.

Ekstremalių situacijų komi-
sijos posėdyje Anykščių vals-
tybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos viršininkas D. Žiogelis 
sakė, kad po to, kai kiaulių ūkyje 
nustatytas afrikinio kiaulių maro 
atvejis, Anykščių rajone bus 
kruopščiai tikrinami visų rajono 
gyventojų ūkiniai pastatai.

„Jau yra išvažiavusios koman-
dos ir jos eina trijų kilometrų 
spindulio zona bei tikrina visus 
kiaulių augintojus, kurie yra ne 
tik užregistravę, bet ir tai darę 
per metus. Kartu su seniūnijo-
mis bus tikrinama ir ką turi kiti 
gyventojai, nes paskutiniai atve-
jai rodo, kad žmonės kartais ir 
pamiršta per pusmetį, kad reikia 
deklaruoti kiaules arba visiškai 
to neprisimena. Gyvename šiek 
tiek tokiais laukiniais laikais“, 
- apie ūkininkaujančius anykštė-
nus kalbėjo D. Žiogelis.

Gyventojų ūkių tikrinančių 
specialistų, anot D. Žiogelio, 
išties laukia nelengva užduotis, 
neretai tenka susidurti su žmo-
nių pasipriešinimu.

„Neįsileidžia. Tenka pasitelkti 
ir policiją. Ji saugo mūsų ins-
pektorius, kad jų neprimuštų“, 
- pasakojo D. Žiogelis.

Anykščiams siūlo specialią 
įrangą

Afrikinis kiaulių maras Anykš-
čių rajone yra išplitęs septyniose 
seniūnijose iš dešimties. Nuo 
šios ligos nugaišusių šernų ne-
rasta tik Kurklių, Kavarsko ir 
Traupio seniūnijose, tačiau anot 
D. Žiogelio, tai tik laiko klausi-
mas, kada ši liga išplis visame 
rajone. Valstybinė maisto ir ve-

terinarijos tarnyba Anykščiams 
netgi yra pasiūliusi nuo maro nu-
gaišusių šernų deginimo įrangą. 
Ekstremalių situacijų komisijai 
vadovavęs savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
tojas Saulius Rasalas juokavo, 
kad kairiajame Šventosios upės 
kranto take pastačius tokį apara-
tą, miestas turėtų dar vieną atrak-
ciją. Beje, šia tema linkę juokauti 
net ir patys anykštėnai. D. Žioge-
lis pasakojo, kad kažkas sugebė-
jo šalia Laimės žiburio pastatyti 
įspėjamąją lentelę apie afrikinio 
kiaulių maro grėsmes, matyt, taip 
norėdami pagąsdinti į Anykščius 
atvykstančius turistus...

Afrikinio kiaulių maro apsaugos  
zonoje (3 km spinduliu nuo ligos 
židinio) draudžiamas  kiaulių ju-
dėjimas ir vežimas visuomeni-
niais ir privačiais keliais, išskyrus 
kiaulėms, tranzitu vežamoms ke-
liu ar geležinkeliu jų neiškraunant 
ar nesustojant. Draudžiamas kui-
lių spermos, kiaušialąsčių ar em-
brionų iš apsaugos zonoje esančių 
ūkių išvežimas be Anykščių vals-
tybinės maisto ir veterinarijos tar-
nybos leidimo įvežti arba išvežti 
kitus ūkinius gyvūnus iš kiaulių 
laikymo vietos.

Taip pat draudžiama  išvežti 
kiaules iš ūkio, kuriame jos lai-
komos, kol nepraėjo bent 40 die-
nų nuo užkrėstų ūkių pirminio 
valymo, dezinfekavimo, o prirei-
kus - ir apdorojimo insekticidais 
pabaigos, pašaliniams asmenims 
ir transportui draudžiama lanky-
tis kiaulių ūkiuose; draudžiamos 
parodos, turgūs, įskaitant ūkinių 
gyvūnų surinkimą ir išvežimą.

Apie visas nugaišusias ar ser-
gančias kiaules ūkyje turi būti 
nedelsiant pranešta Anykščių 
valstybinei maisto ir veterinarijos 
tarnybai arba veterinarijos gydy-
tojui.Apie kiaulių skerdimą savo 
reikmėms privalu ne vėliau kaip 
prieš 3 dienas informuoti privatų 
veterinarijos gydytoją, kuris iš pa-
skerstų kiaulių nemokamai paims 
kraujo ir organų (blužnies, inksto, 
antryklinių arba žarnų pasaito lim-
finių mazgų) mėginius ir pristatys į 
Anykščių valstybinę maisto ir ve-
terinarijos tarnybą  afrikinio kiau-
lių maro tyrimui. 

Kiekvienam į kiaulių ūkį atvyks-
tančiam ar iš jo išvykstančiam as-
meniui privaloma laikytis atitinka-
mų higienos reikalavimų, kad būtų 
sumažintas afrikinio kiaulių maro 
išplitimo pavojus.

Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis, gyventojai rajone laiko apie 1 
000 kiaulių. Dar 21 000 kiaulių kriuksi kiaulių auginimo kompleksuose.

jono jUneViČiAUs nuotr.
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Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

Suvažiavimo vieta - kadaise 
visoje Lietuvoje garsi unikalių 
medžio skulptūrų sodu, liaudies 
meistro Zenono Valuntos sodyba. 
Pušų ir eglių ūksmė, vis dar už-
silikę mistiškų, gamtos jėgų veik 
sunaikintų, vis kitokiomis for-
momis, kitokia dvasia bylojančių 
skulptūrų siluetai. Ten briedis, ten 
šokyje sustingusios gervės, toliau 
muzikantai ir šokėjai, pušų šakose 
išdykaujančios beždžionės...

Pradžioje buvo didžioji pradžia, 
kai šviesiame, pušų bei eglių ra-
mybės apsuptame kieme, karališ-
kai rausvuojančios Aukštaitijos 
vėliavos fone į garbės krėslą buvo 
pasodinta tikriausia kaimo žvaigž-
dė, šimtametė Bronė Valuntienė. 
Jai - ąžuolo lapų vainikas, gėlės 
ir žodžiai gražiausi dar kartą, juk 
visi šie metai jai ir mums jubi-
liejiniai. Keletu klausimų bandė 
jos ilgo ir laimingo gyvenimo 
paslaptis atskleisti, taip pat iš Va-
luntų klano kilusi tinklapio www.
butenai.lt kūrėja ir administratorė 
Giedrė Rekašienė bei šių eilučių 
autorius. 

Senoji į klausimus atsakinėjo 
visai paprastai, diplomatiškai ir 
išmintingai - visi jai geri buvo, su 
niekuo nesipykdavusi, ir vyras jos 
labai geras buvęs, ir mergaitės, ir 
jų vaikai bei vaikų vaikai - geri, 
geri, geriausi. 

Gyvenime blogų žmonių taip 
pat nesusitikusi. Valganti ji viską, 
ką globojanti dukra pateikia, jo-
kių paslapčių nėra, sveika tebesi-
jaučia ir gyvens, dar ilgai gyvens. 
Visiems butėniečiams ir čia su-
sirinkusiems palinkėjo sveikatos 
ir ne trumpesnio nei šimto metų 

Susitikę butėniškiai pagerbė  
Valuntų giminę Raimondas GUOBIS

Viename iš didžiausių Svėdasų seniūnijos kaimų, Butėnuose, savo gyvenamąją vietą deklaruoja 
85 žmonės, o išeiviai iš šio kaimo pasklido plačiai. Jau tradicine tampančios Butėnų dienos - kaimo 
suvažiavimo šių metų šūkis buvo „Kaip išgyventi 100 metų“, o ji buvo skirta senai, istorinei Valuntų 
giminei atsiminti ir pagerbti. Tai lėmė įvykis balandyje, kuomet kaimo gyventojai Bronei Valuntienei 
sukako šimtas metų. Šeštadienį Butėnuose buvo smagu ir įdomu.

gyvenimo. Kilstelėjo ranką, tarsi 
laimindama, nusišypsojo... Nu-
skambėjo „Ilgiausių metų“ ir buvo 
pakeltos taurės šampano.

Nuo pat XX amžiaus pradžios 
stipresnės prigimties ir palankesnio 
likimo žmonės gyvendavo labai il-
gai. Aštuoniasdešimtmečiai, devy-
niasdešimtmečiai, bet šalia metrikų 
knygose minimi ir visai kūdikiais ar 
kelių metų tesulaukę ir mirę. Iš tie-
sų, pasak dokumentų, mūsų kaime 
tai tik du žmonės išgyveno daugiau 
negu šimtą metų - būdamas 102 
metų 1952 m. kovo 5 d. pasimirė 
Jurgis Kazlauskas, sūnus Mykolo, o 
štai 1967 m. mirė Anelė Baronienė, 
sulaukusi 97 m. Mūsų karta prisime-
na gana daug devyniasdešimtmečių 
- tai Kastutė ir Liuda Žvirblytės iš 
Motiejučių kiemo, Ona Pakštienė, 
Uršulė Budreikienė, Karolina Žvir-
blienė, Emilija Janulienė, Zenonas 
Valunta, jo žmona  Bronė, Vincas 
Mikėnas, Vitoldas Baronas, Elena 
Valuntienė, Janė Tamošiūnienė.

Valuntų giminės valanda su ban-
dymais išaiškinti pavardės kilmę. 
Gal iš lotyniško žodžio „valentis“, 
reiškiančio sveikas, stiprus, gyvuo-
jantis, kodėl ir anapus upės į Šven-
tąją įtekantis upelis Valinta vadina-
mas. Valuntai buvo vieni pirmųjų 
kaimo gyventojų, jau XVIII am-
žiaus dvaro inventoriuose minimas 
Jokūbas Valunta bei jo sūnus To-
mas. Apie 1840 m. kaime gyveno 
dvi Valuntų šeimos - Andriaus ir 
Juozapo, kurio sūnus Dominykas 
ir buvo iki dabarties laikų kaime 
išlikusių Valuntų protėvis. Feliksas 
pateko į Vaižganto raštus kaip nai-
vuolis, nesupratęs caro valdininkų 
kėslų ieškant slaptosios „daraktori-

nės“ mokyklos. Šio sūnus ir buvo 
garsusis liaudies meistras Zenonas 
Valunta, per keliolika žiemų su-
kūręs virš 200 unikalių skulptūrų, 
pats išgarsėjęs ir mūsų kaimą iš-
garsinęs. Prisimintas meistro gy-
venimas, jo aistra ne tik kurti, bet 
ir lankytojus sutikti. Savaitgaliais 
geriausiu kostiumu apsirengęs su-
tikdavo net iki dešimties ir daugiau 
grupių ekskursantų, atvykusių au-
tobusais. Vėlyvuoju sovietmečiu 
sulaukęs valdžios pažadų, kad pa-
saulyje analogų neturinčius darbus 
menotyrininkai  konservuos, idant 
jie išliktų ateities kartoms. Pasi-
juto tarsi apgautas, o vėliau ranka 
numojęs be didesnio širdagraužio 
matė, kaip jo puikusis sodas palen-
gva nyksta...

Šventės ritmą perkirto pertrau-
kėlė. Valuntų giminės vardu kal-
bėjo Lidija Valuntaitė - Vileniš-
kienė, šypsojosi pritardamos jos 
seserys Birutė ir Virginija, kalbėjo 
jau minėta G. Rekašienė, moky-
toja Aldona Murmienė, ir visi su-
sirinko žiūrėti kino. Anykštėnas 
Aloyzas Janušis rodė 1971 m. su-
kurtą, festivaliuose laurus pelniusį 
dokumentinį filmą apie meistrą Z. 
Valuntą. Kiek daugiau nei dešimt 
minučių taupių, konkrečių ir labai 
daug pasakančių vaizdų. Tyla vaiz-
dams išblėsus ir gyvas pokalbis su 
kūrėju. Kas buvo taip, kas kitaip, 
kaip viskas vyko ir pavyko. Teko 
šį filmą bei kadrus iš paskutiniųjų 
meistro gyvenimo metų rodyti du 
kartus, kadangi iš berželių kamie-
nų suręsta pavėsinė vienu metu 
visų žiūrovų nesutalpino. 

Improvizuota atminties eks-
kursija po sodą, kurioje eks-

kursijų vadovais tapo drožėjo 
dukterys ir dar keli, vertingų 
atsiminimų turintys, piliečiai. 
Vis stabtelėjant ten, kur kadaise 
tupėjo iš Šventosios atbėgęs ir 
medį pagraužęs bebras,  paukš-
čių kaimelis, kurio puošniausia-
me namelyje gyveno viršininkas, 
nes kaip ir žmonių pasaulyje, 
taip ir paukščių karalystėje, be 
valdžios - palaida bala...

Valandėlę dar teko skirti rim-

tiems reikalams - įvyko Butėnų 
kongresas, kuriame buvo aptarti 
svarbiausi reikalai, paskelbti dar 
šiemet vyksiančių renginių anon-
sai. Bendruomenės pirmininkė 
Lendrina Meškauskaitė tarėsi dėl 
bendrų namų remonto galimybių, 
aš gi pakviečiau savosios kartos 
butėniečius kapinių visuomeninia-
me kalnelyje pastatyti paminklą 
artėjančiam Lietuvos respublikos 
šimtmečiui. 

Šampano taurę už Butėnus ir butėniečius kelia šimtametė Bronė 
Valuntienė.

Proginiais Zenono Valuntos medinio zoologijos sodo saldainiais 
Lidija Vileniškienė vaišina giminaitę Giedrę Rekašienę.

Autoriaus nuotr.

Smagu jaunystės dienas prisiminti. Iš kairės - Kęstutis Žvirblis, 
Alfredas Baronas, Nijolė Baronaitė, Rimanta Žvirblienė ir Bi-
rutė Valuntaitė.

Po sėkmingo „interviu“: Butėnų „žvaigždė“ Bronė Valuntienė, Giedrė Rekašienė ir šių eilučių autorius. 

Savaitgaliais į Anykščius te-
beplūsta poilsiautojai ir turistai. 
Pastebėjau, kad miesto centre 
ne tik autromobilių spūstys, 
tačiau ir kavinėse lėkštės sriu-

bos ar puodelio kavos gali tekti 
palaukti kelias valandas. Pati 
įsitikinau. Tuo tarpu tereikia 
nuvažiuoti į kavinę Pušyno mi-
krorajone ar kurią kitą miesto 

Vienose kavinėse spūstis, kitos – pustuštės
pakraštyje esančią ir pamatysi-
te, kad ten jokių eilių nebūna. 
Taigi, matyt, mūsų miesto sve-
čių informacija apie kitas mies-
to kavines nepasiekia, o gal tų 

kavinių savininkai ir nesuinte-
resuoti, kad pasiektų?

Audrina lAPAsinskienĖ, 
anykštėnė
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PASTABOS PARAŠTĖSE

Luka PETRAITYTĖ, gimusi 06 25
Nedas POVILAVIČIUS, gimęs 07 02 

 pro memoria
Anykščių mieste
Vladislovas DIDŽIULIS, gimęs 1929 m., mirė 07 01
Debeikių seniūnijoje
Bronė GOGELIENĖ, gimusi 1922 m., mirė 07 01
Svėdasų seniūnijoje
Liongina MATIUKIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 07 04
Traupio seniūnijoje
Emilija SAVICKIENĖ, gimusi 1942 m., mirė 07 05
Troškūnų seniūnijoje
Leonas PETRONIS, gimęs 1942 m., mirė 07 10 
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Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
po NATO vadovų pasitarimo, kal-
bėdama  žiniasklaidai apie NATO 
susitikimo rezultatus, švytėdama 
pasakė: „Gavome viską, ko no-
rėjome. Galime nebijoti“. Estijos 
portalas Uudised.err.ee nufilma-
vo, kaip D.Grybauskaitė praeida-
ma pamojo estų žurnalistams, lyg 
kviesdama pokalbiui, bet kiek  
greičiau prie jos priėjo kita žurna-
listė - ne lėtapėdžiai estai. Na at-
sitik tu man taip, kad, pasirodo, ji 
buvo dirbanti Rusijos televizijos 
kanalui „Rossija“ ir norėjo prezi-
dentę pakalbinti NATO viršūnių 
susitikime Varšuvoje. Gi estams 
beliko nufilmuoti, kaip mūsų 
drąsioji ir kietoji prezidentė, vos 
pamačiusi ant tos žurnalistės mi-
krofono užrašą „Rossija“, ištarė: 
„Rossija? Ne, ne“. Papurtė galvą 
ir nuėjo. Pabėgo? Žurnalistė ban-
dė sekti iš paskos, tačiau D. Gry-
bauskaitė į ją nereagavo. Vaizdo 
įrašą, kur gi ne, estai išplatino 
plačiai. Ten, kam įdomu, ir pama-
tysite bei išgirsite, ar nuskambė-
jo lietuviškas „ne, ne“ ar rusiškas 
„net, net“. Pasimetė ponia Dalia 
ir akivaizdžiai praleido progą vi-
sai Rusijai ir pasauliui pasakyti: 
„Ei Putinai, aš tavęs nebebijau!“ 
ir net parodyti jam „tautinę špy-
gą“. Neparodė. „Išaugome iš to 
laikmečio, kai turėjome bijoti, 
kaip Rusija reaguos“, – pabrėžė 
prezidentė D.Grybauskaitė, kai 
prieš tai ji kalbėjo kitiems žurna-
listams. O prieš Rusijos TV – nei 
miau, nei kukū. Jau aš tai tokios 
progos nebūčiau praleidęs. Jau 
aš tai būčiau išdėjęs viską ir apie 
rusiškas bites ir apie ES medų su 
agurkais! O mūsų “Warrior prin-
ces”, mūsų „lietuviškoji Ksena“, 
ėmė ir supasavo… Ai jai jai! Ar 
visada, pamažu baigiantis pre-
zidentiškai kadencijai,  leistina 
baigtis ir moteriškai valstybės 
vadovo tvirtybei? 

Ir ne pirmą kartą ji supasuoja. 
Latvių žurnalistą  dar 2015 gegužę 
glumino D. Grybauskaitės reakcija 
per interviu. Tada skambėjo: „Su 
iš anksto nesuderintais latvių žur-
nalisto klausimais nesusidorojusi 
prezidentė Dalia Grybauskaitė su-
laukė ne tik patyčių Lietuvoje bei 
Latvijoje, bet ir sukėlė diskusijų 
bangas dėl žodžio laisvės. Ar pre-
zidentė iš žurnalistų gali reikalauti 
iš anksto suderinti interviu klausi-
mus ar juolab reikalauti iškirpti ne-
visiškai vykusius savo atsakymus? 
Kodėl, regis, paprasti klausimai D. 
Grybauskaitę taip išmušė iš vėžių? 
Taip buvo stebimasi po praėjusį 
antradienį Latvijos nacionalinės te-
levizijos parodyto žurnalisto Gun-
daro Rėderio interviu su Lietuvos 
vadove. Apie Rytų partnerystę D. 
Grybauskaitę klausinėjęs latvis in-
terviu pabaigoje pokalbį pakreipė 
apie tos pačios lyties asmenų par-
tnerystę ir sulaukė netikėtos pre-

Gal dar ne vakaras
zidentės reakcijos. Pareiškusi, jog 
Lietuvoje tai nėra aktuali tema, D. 
Grybauskaitė nesutiko leistis į dis-
kusiją ir susierzino, kad žurnalistas 
pateikia klausimus, kurie nebuvo 
iš anksto suderinti. Dar didesnė 
įtampa kilo, kai G. Rėderis neatly-
žo ir ėmė klausinėti apie prekybos 
centro „Maxima“ griūtį Rygoje ir 
Lietuvos krepšininkus.“

O paklausti Lietuvos Respu-
blikos prezidentę Dalią Grybaus-
kaitę yra apie ką! Lietuvoje gy-
ventojų mažėjimas pernai buvo 
didžiausias iš ES valstybių! Pasi-
trauk krepšini - mes „Kudašiaus 
nešimo iš Tėvynės“ Europos 
čempionai! Eurostatas skelbia, 
kad Lietuvoje 2015-aisiais ben-
dras gyventojų skaičius mažėjo 
sparčiausiai iš visų Europos Są-
jungos (ES) valstybių. Europos 
statistikos agentūros duomeni-
mis, Lietuvoje 2016-ųjų sausio 
pirmąją buvo 2 mln. 888,6 tūkst. 
gyventojų – lyginant su 2015-ųjų 
sausiu, gyventojų sumažėjo 32,7 
tūkstančio. Pagal 
rodiklį, tenkantį 
tūkstančiui gy-
ventojų, jų per 
metus sumažėjo 
11,3 – tai yra di-
džiausias gyven-
tojų mažėjimas tarp visų ES vals-
tybių! Antroje vietoje su neigiamu 
8,7 rodikliu tūkstančiui gyvento-
jų yra Latvija, trečia – Kroatija 
(-8,2). Statistikos departamentas 
skelbia, kad Lietuvoje šių metų 
birželį gyveno kiek daugiau nei 
2 mln. 872 tūkst. gyventojų. O 
štai gyventojų skaičius vien Ki-
jeve:  2,804 milijonų (2013 m.) 
JT organizacijos duomenimis. Ir 
dar nesigėdijame vadintis Valsty-
be!  Pagal mirtingumą, Lietuvą ir 
Latviją iš ES valstybių lenkia tik 
Bulgarija (15,3). Mažiausias mir-
tingumas registruojamas Kipre 
(6,2), Airijoje (6,4) bei Liuksem-
burge (6,9). Jei Rusijos TV (ir ne 
tik) paklaus tokio bėgimo iš Lie-
tuvos priežasčių - ką prezidentei 
prieš pasaulį atsakyti? Juk ne pa-
propagandinsi, kad Rusijos prezi-
dentas Putinas lietuvius iš jų tė-
vynės veja... Niekas tuo nei dabar 
tiki, nei rytoj patikės. Skystoka ta 
lietuviškoji - antirusiškoji propa-
ganda... O juk, kaip paaiškėjo, 
net pati JAV ruošia ir apmoko kai 
kuriuos  Lietuvos (ir Ukrainos) 
žurnalistus, kaip ir ką reikia rašy-
ti, kad priešpastatyti save rusiš-
kai propagandai. Ir ne kokia nors 
„tiotia Maša“ apie tai prakalbo. 
Taigi ne. Tokius pareiškimus JAV 
Senate padarė kandidatės į JAV 
ambasadorius Lietuvoje ir Ukrai-
noje,  Anne Hall ir Mari Janovich 
Tikiuosi, kad pavardes teisingai 
užrašiau. Kaip čia išeina, ar mes 

negabūs mokiniai esame, kad ta 
mūsų „tautiškai - antirusiška“ 
propaganda tokia primityvi? Man 
įdomu: o tai tie „apmokymai“ už 
kieno pinigus ir kur, JAV amba-
sadoje ar „Daukanto aikštėje“ 
vyksta? Kas apmoka tuos moky-
mus ir kiek jie JAV atsieina? Ar 
Anykščių žiniasklaida ten irgi 
dalyvauja? Na, kiek JAV kainavo 
Maidanas pats Barakas Obama 
viešai prasitarė, o kokie pinigai ir 
į kieno kišenes nugula čia? Keba-
bui užsidirba? Ne CŽV pinigėliai 
kartais? Ar tik ne šitų „mokyto-
jų“ pamokinti mes ir šaukiame 
„rusai puola!“, „Putinas jau rytoj 
užsmaugs!“? Tokius ir panašius 
propagandinius šedevrus žeria-
me. Drausdami Rusijos TV pro-
gramas ir iš žiūrovų reikalaudami 
už jas mokėti apsijuokėme prieš 
visą ES. Kvailus draudimus teko 
panaikinti. Ar šita vis aršėjanti 
gąsdinimo Rusija propaganda rei-
kalinga tam, kad mes, įbauginti 
Lietuvos piliečiai, nesipriešinda-

mi nuolankiai 
p r i t a r t u m e 
augančioms 
karinėms iš-
laidoms ir 
NATO plė-
trai? Nerė-

kautume „Janki, mauk  namo!”? 
Hm, o kas toliau? 

Bet grįžkime prie prezidentės D. 
Grybauskaitės darbo. Štai „Osval-
das“ internete Prezidentės darbą 
komentuoja taip: „Žmogus dirba 
savo darbą, tačiau jos vadovavimas 
yra keistas. Kodėl mes, būdami to-
kie maži, taip dažnai išsišokame 
tarp dviejų didelių politinių jėgų 
- Rusijos ir Vakarų? Manyčiau, 
mes turėtume daugiau palaikyti 
draugišką poziciją su abiem pu-
sėmis. Reikėtų užimti neutralesnę 
poziciją“. 

Komentatorius „Vytautas“ ko-
mentuoja antraip: „Protinga mo-
teris. Visi iki tol buvę prezidentai 
buvo vyrai, bet jie nesitvarkė taip, 
kaip ji. Prezidentė turi tokią griežtą 
ranką, kad tie, kurie pas ją ateina, 
nors ir šypsosi, matosi, kad jos 
bijo. Dalia Grybauskaitė sakė, kad 
per pirmąją kadenciją nespės pada-
ryti to, ko ji nori. Tikiu, kad per at-
einančius penkerius metus ji atkurs 
ekonominę gerovę“.

Manyčiau, kad prezidentės 
darbą turėtų atspindėti rezultatai. 
Gerėjantis žmonių gyvenimas, 
didėjančios  pensijos ir žilagal-
viai Lietuvos piliečiai, kurie 
oriai, ne skurde, ne nepritekliuo-
se, bent jau kaip graikų pensinin-
kai, džiaugiasi savo gyvenimu. 
Didėja algos, neauga kainos, 
nežeminantis atlyginimas neveja 
iš tėvynės jaunų, darbingų, išsi-
lavinusių Lietuvos piliečių. Gera 

ir taikinga, abipusiai naudinga 
užsienio politika tiek su rytais, 
tiek su vakarais užtikrina taiką, 
neutralumą, klestėjimą. Kad taip 
bus tikėjomės, kai Baltijos ke-
lyje stovėjome. Ar taip yra? Kai 
D.Grybauskaitę dar pirmą kartą 
rinkome tikėjomės, kad kas jau 
ne kas, o ES komisarė ekono-
miką tai sutvarkys! Kur jau ne... 
Kaip krizėje, taip krizėje. Viskas 
brangsta, tik ne mes. Tirpsta ir 
antrosios prezidentės kadenci-
jos metai, trupa mėnesiai,  byra 
dienos. Ar man geriau gyventi 
patapo per tuos D.Grybauskaitės 
prezidentavimo metus? Taigis 
kaipgis, kur jau ne... O tau, skai-
tytojau?

„Dar ne vakaras. Dar ne vaka-
ras...“ - dainuoja Laima Vaikulė 
ir man, ir prezidentei D. Gry-
bauskaitei, ir visiems ją mėgs-
tantiems...  O kita garsi Latvi-
jos aktorė  Vija Artmane, savo 
atliekamu vaidmeniu viename iš 
kinofilmų paaiškina, kaip svarbu 
išlaikyti pauzę tiek scenoje, tiek 
ir gyvenime! Pauzę politikoje 
šiandieną reikėtų ypač pabrėžti. 
Kitaip, anot Michailo Gorbačio-
vo, galimas karas. „Buvęs SSRS 
prezidentas M.Gorbačiovas kalti-
na NATO: jie ruošiasi puolamie-
siems veiksmams! (BNS 2016 
m. liepos 9 d.) Buvęs Sovietų 
Sąjungos prezidentas Michailas 
Gorbačiovas, matęs šaltojo karo 
pabaigą, šeštadienį griežtai kri-
tikavo NATO dėl įtampos santy-
kiuose su Rusija eskalavimo šią 
savaitę vykstančiame viršūnių 
susitikime Varšuvoje“. „NATO 
šalių lyderiai penktadienį Varšu-
voje nusprendė sustiprinti Aljan-
so pajėgas Lenkijoje, Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje, – visos jos 
turi sienas su Rusija. Maskva 
anksčiau šiais metais pranešė 
perkelsianti daugiau savo dali-
nių, taip pat dvi naujas divizijas, 
arčiau savo vakarinių sienų. “Pa-
sak naujienų agentūros „Inter-
fax“, M. Gorbačiovas sakęs, kad 
„NATO pradėjo rengtis eskala-
vimui iš šaltojo karo į karštąjį“. 
„Visa retorika Varšuvoje tiesiog 
šaukte šaukia apie savo siekį vos 
ne skelbti karą Rusijai. Jie tik 
kalba apie gynybą, bet iš tikrųjų 
ruošiasi puolamiesiems veiks-
mams“, – sakė M. Gorbačiovas.

„Gavome viską, ko norėjo-
me. Galime nebijoti“, – tvirtino 
D.Grybauskaitė. O taiką ar gavome? 
Taikiniu netapsime? Karo tikrai ne-
bus? Tos prakeiktos eurokainos nu-
stos galų gale Lietuvoje augti? Ar tik 
ne nuo šitų nepatogių klausimų, ku-
riuos, tikėtina, galėjo užduoti ir TV 
„Rossija“ žurnalistė, pabėgo, dažnai 
Raudonąja Dalia pravardžiuojama, 
Lietuvos prezidentė? 

Ką tik paskelbė, kad Lietuva 
dėl rekordinės emigracijos spar-
čiausiai traukiasi visoje Europos 
Sąjungoje. Net ir šalies valdžia 
kreipėsi (kažkodėl) į gyventojus, 
prašydama patarimo, kaip stab-
dyti emigraciją. Na, į šį klausimą 
valdžiai būtų paprasčiau atsakyti 
kitu klausimu – o kaip jūs suge-
bėjote sukelti tokią emigraciją? 
Pašalinkite priežastis, ir žmonės 
nebevažiuos kitur. Galbūt reikėtų 
pagalvoti, kad ne infrastruktūra, 
keliai ir dangoraižiai yra šalies 
turtas, o jos žmonės? Kas gali pa-
sakyti, kad Lietuvoje nėra pinigų, 
kai tiesiami nauji keliai už šimtus 
milijonų eurų? Pažįstamas sta-
tybininkas paskaičiavo, kad kai 
kurių kelių kaina yra tokia, kad jis 
už tuos pačius pinigus sugebėtų 
pastatyti tokio paties ploto namo 
dviejų aukštų „dėžutę“. Arba kaip 
nėra pinigų, jeigu kariuomenė 
perka kastuvėlius už milijonus?  

Vis dėlto kai kurios gudresnės 
savivaldybės jau šiek tiek žvelgia 
ir į žmogų.  Štai, Šakių rajono ta-
ryba nusprendė, jog vienkartinė 
200 eurų pašalpa iš savivaldybės 
biudžeto nuo kitų metų gali būti 
skiriama kiekvienam gimusiam 
vaikui.  Skaičiuojama, kad per 
metus vienkartinėms kūdikio 
gimimo pašalpoms prireiks iki 
60 tūkst. eurų, nes naujagimių 
skaičius per metus Šakių rajone 
neviršija trijų šimtų. Taigi, paly-
ginus su Anykščiais, vaikų Ša-
kiuose gimsta dvigubai daugiau, 
tai ko jie čia taip rūpinasi? Aišku, 
žingsnis daugiau simbolinis, bet 
vis dėlto, tai jau yra požymis, 
kad žmonėmis rūpinamasi. Ar ne 
džiaugsmas, kai į Anykščius grįž-
ta gyventi jauni žmonės? Tiesa, 
reikia pasakyti, kad dažnas iš jų 
gyvena „ant vienos kojos“, t.y. bet 
kada gali pakelti sparnus ir iške-
liauti, jeigu situacija pasikeis. Aš 
bent manau, kad jei nebus pana-
šių iniciatyvų kaip Šakiuose, mes 
ir toliau pralaimėsime demografi-
nį karą. 

Apie  
iniciatyvas

linas BiTVinskAs

leonas AlesiOnkA

...Pasitrauk, krepšini - 
mes „Kudašiaus nešimo iš 
Tėvynės“ Europos čempio-
nai...

gimė
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perka

įvairūs

siūlo darbą ieško darbo

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, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,20 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,10 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Organizuojame visų kategorijų vairavimo mokymo kursus 
(informacija tel. (8-657) 72987). 

Vykdome papildomus vairavimo kursus pažeidusiems KET. 
Būtina išankstinė registracija tel. (8-657) 68156,

Liudiškių g. 29, Anykščiai UAB “Jonroka”

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-600) 29417.

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

Tel.: (8-682) 18972, 
(8-600) 63820.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių 
butą. Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Sodybą, namą, sodybvietę, že-
mės - miško sklypą gražesnėje 
vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Skubus automobilių supirki-
mas.

Tel. (8-674) 04540.

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

Tel. (8-646) 17715. 

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taiso automatines skalbimo ma-
šinas, televizorius, šaldytuvus kli-
ento namuose.

Tel. (8-689) 44559.

Paslaugos

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm  skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Stogų dengimas, visi skardinimo 
darbai, įdėklų gamyba ir montavi-
mas, karkasinių pastatų statyba, 
pamatų įrengimas. 

Tel.: (8-603) 62258, 
(8-627) 25989.

Smulkina, šienauja pievas.
Tel. (8-608) 51317.

Kasimo darbai mini ekskava-
toriumi. Vandentiekio, kanaliza-
cijos, nuotekų, kabelių klojimas, 
pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Smulkina senas, apleistas pie-
vas. Didelę ir aukštą žolę bei 
nedidelius medelius, paverčia 
mulču. Darbus atlieka visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-606) 78072.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sunkve-
žimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

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

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius augin-
ti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel.: (8-603) 40316, (8-609) 00890.

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

parduoda

Nuolat ūkininkas parduoda 

mėsinių kiaulių skerdieną 

40-50 kg tik kaimiškai svilintos 

dujomis. Atvėsinta, subproduk-

tai. Pristatome nemokamai ir 

greitai. 

Tel.: (8-686) 80994, 

(8-611) 34567.

Karvę.
Tel. (8-620) 35448.

Zeimerį malkoms ir lentoms pjau-
ti (10 kW variklis).

Tel. (8-699) 29773.

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, pašarinius miltus, sėle-
nas. Pristato nemokamai ir greitai.

Tel. (8-611) 47343.

Spalius apšiltinimui. Supakuoti. 
Pristato.

Tel. (8-663) 53216.

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

Tel.: (8-600) 63820, 
(8-617) 20473. Reikalingas  

E kategorijos  
vairuotojas, darbui 

Lietuvoje. 
Tel.: (8-698) 46745, 

(8-686) 23411.

Reikalingas autošaltkalvis -  
suvirintojas. 

Tel.: (8-698) 46745, 
(8-686) 23411.

Baldų gamybos įmonei 
Anykščiuose UAB “Lagesa” reika-
lingi: siuvėjas (-a) ir kiti darbuoto-
jai (-os).

Tel. (8-616) 93759.

Socialinės įmonės statuso sie-
kianti medienos apdirbimo įmonė 
ieško staliaus staklininko su patirti-
mi darbui Anykščiuose. Pirmenybė 
teikiama dalinį darbingumą (neįga-
lumą) turintiems kandidatams. 

Tel. (8-671) 51617.

Buhalterės darbo. Tvarko 
visą apskaitą, pateikia visas 
reikalingas deklaracijas vals-

tybės intitucijoms. 
Tel. (8-686) 19431.

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

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

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

Kita

Brangiai - juodojo ir spalvotojo 
metalo laužą. Klientui pageidau-
jant išsiveža. 

Tel. (8-682) 69308. 
Kupiškis, UAB “Tormeta”.

Bendrovė - grūdus, kviečius, 
miežius, rapsus.

Tel. (8-680) 85841.
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Jau kone tris dešimtmečius gy-
vuoja Svėdasų krašto (Vaižganto) 
muziejus, įkurdintas restauruotame 
istorijos paminkle – buvusios Ku-
nigiškių pradžios mokyklos pastate. 
Kadangi šioje pradžios mokykloje 
mokėsi ir būsimasis lietuvių litera-
tūros klasikas, visuomenės veikėjas 
kanauninkas Juozas Tumas – Vaiž-
gantas, 1929 metais, minint jo 60-
ąsias gimimo metines, mokykla 
buvo pavadinta Vaižganto vardu. 
Įsteigus muziejų, pagal senas foto-
grafijas buvo pagaminta ir iškaba 
su užrašu: „Kunigiškių kanauninko 
Juozo Tumo-Vaižganto vardo pra-
džios mokykla“. 

Jeigu Svėdasų seniūnijoje būtų 
tiktai vienas vienintelis kaimas 
Kunigiškių pavadinimu, viskas 
būtų aišku. Tačiau seniūnijoje yra 
dvi vietovės tokiu pat pavadinimu. 
Todėl, siekiant išvengti painiavos, 
vieni Kunigiškiai buvo pavadin-
ti pirmaisiais, kiti – antraisiais. 
Ta vietovė, esanti Malaišos upe-
lio kairiajame krante, už aštuonių 
kilometrų į šiaurės vakarus nuo 
Svėdasų, važiuojant Rokiškio link, 
yra Kunigiškių I kaimas. Tuo tar-
pu kaimas, įsikūręs Šventosios 

Pasiklydę tarp kaimų pavadinimų...
dešiniajame krante, už devynių 
kilometrų į pietryčius nuo Svėdasų 
Utenos kryptimi, yra Kunigiškių 
II-asis.

Taigi, Svėdasų krašto (Vaižganto) 
muziejus yra Kunigiškių I kaime, pa-
čiame Anykščių ir Rokiškio rajonų, 
Svėdasų ir Kamajų seniūnijų „paru-
bežyje“. Ir dėl to neturėtų kiltų kokių 
nors nesusipratimų, neaiškumų. 

Deja, deja... Kadangi skirtinguose 
informacijos šaltiniuose galima su-
rasti skirtingas nuorodas, painiavos 
neįmanoma išvengti, dėl ko piktinasi 
iš kitų Lietuvos vietovių atvykstan-
tys ir turintys bereikalingai klaidžioti 
muziejaus lankytojai.

Štai internetinėje „Vikipedijoje“ 
nurodoma, kad muziejus veikia Ku-
nigiškių II kaime. „Įmonių katalogo 
118” paieškoje pateikiami duomenys 
byloja, kad šis muziejus yra Kunigiš-
kių I kaime. Elektroniniame Anykš-
čių krašto vietovių žinyne nurodomas 
Kunigiškių I kaimas. „Info.lt“ svetai-
nėje nurodoma, kad Svėdasų krašto 
muziejus veikia Kunigiškių kaime. 
Toks pat kaimas įrašytas ir Lietuvos 
turizmo įmonių kataloge. Aplanky-
ti Kunigiškių kaime esantį muziejų 
kviečia ir interneto svetainės „Poilsis 

ir mes.lt“, „Mokslobaze.lt“, „Moky-
tojas.lt“, Anykščių turizmo informa-
cijos centro svetainė ir kiti informa-
ciniai šaltiniai. Tuo tarpu interneto 
svetainė „Svedasai. Katalogas/ Maps.
lt“ nurodo, kad muziejus veikia Ku-
nigiškių II kaime. Tą patį faktą byloja 
ir elektroninė Enciklopedija Lietuvai 
ir pasauliui „Lietuvai.lt“. Svetainė 
www.visalietuva.lt/ru rusų kalba taip 
pat visuomenei paskleidžia žinią apie 
Kunigiškių II kaime veikiantį muzie-
jų. Svetainės www.atradau.lt,www.
geltoni.lt/imones byloja priešingai: 
čia teigiama apie Kunigiškių I kaime 
esantį muziejų.

Ir tai tik dalelė internete surastų 
duomenų, bylojančių apie tą patį 
muziejų, bet...esantį skirtinguose kai-
muose.

Prie visos šios painiavos prisidėjo 
ir kelininkai. Prie įvažiavimo į kaimą 
prieš kurį laiką buvo įrengtas mėly-
nos spalvos informacinis ženklas su 
nuoroda „Kunigiškiai“. O štai visai 
neseniai atsirado dar ir baltos spal-
vos nurodantieji ženklai, kuriuose 
juodu ant balto užrašytas Kunigiškių 
pavadinimas. 

Štai ir kyla teisėtas klausimas: 
„Taigi, po galais, kuriame iš tikrųjų 
kaime veikia šis muziejus“?

Prie arabų šeicho rūmų susto-
ja autobusas, pilnas pagyvenu-
sių moteriškių. Šeichas klausia 
savo sekretoriaus:

- Turistai?
Sekretorius:
- Ne. Čia jūsų uošvienės atva-

žiavo į svečius. 

***

Ateina į klasę Petriukas su iš-
tinusia lūpa. Draugai teiraujasi, 
kas jam atsitiko.

- Plaukiojom su tėvu valtimi 
po ežerą, ir man ant lūpos nutū-
pė vapsva.

- Ir ji tau įkando? - susidomė-
jo draugai.

- Ne, nespėjo, - papurtė galvą 
Petriukas, - tėvas ją irklu užmu-
šė.

***

Žmona rausiasi spintoje:
- Petrai! - šaukia ji vyrui. - 

Prieš savaitę nupirkau knygą 
apie ilgaamžiškumą, o dabar ne-
sugebu rasti.

- Nesirūpink, - ramina vyras, 
- aš ją išmečiau. Labai jau tavo 
motina ja susidomėjo...

Aktyviai plintant afrikiniam kiau-
lių marui, imtasi įvairių prevencinių 
priemonių, dauguma kurių skatina 
žmones vaikščioti po miškus. Pavyz-
džiui, už rastą nugaišusi šerną imta 
mokėti pinigus, medžiotojams nuro-

Kiaulių maras – rusų darbas
dyta užkrėstus plotus nuolat tikrinti. 
Žodžiu, žmonės tiesiog skatinami 
kuo daugiau vaikščioti po miškus.

Aišku, vaikštant po mišką, ku-
riame gyvena infekuoti šernai, 
tikimybė pasigauti maro bakteriją 

ir ją perduoti kiaulėms didesnė nei 
sėdint prie televizoriaus. Kiaulių 
augintojai piktinasi, kad preven-
cinės priemonės, kurios atsisuka 
kitu galu, yra vištų augintojų arba 
rusų darbas. Vištoms ir rusams dėl 

mūsų kiaulių maro galvos neskau-
da, juolab kad jis afrikinis. Tačiau, 
jei yra provokacija, tai reikia susi-
rasti ir kaltųjų. Vištas kaltinti lo-
bizmu yra saugu, rusus kuo nors 
kaltinti – politiškai korektiška.      

Naująja Britanijos ministre 
pirmininke greičiausiai taps T. 
Mei

Pirmadienį konservatorių par-
tijos komiteto, organizuojančio 
rinkimus į partijos lyderio postą, 
pirmininkas Grehemas Bradis 
(Graham Brady) pranešė, kad 
Teresa Mei (Theresa May) lieka 
vienintele kandidate tapti naująja 
Britanijoje valdančiosios konser-
vatorių partijos lydere, praneša 
naujienų agentūra “Reuters”.

G. Bradis oficialiai pasisakė 
praėjus vos kelioms minutėms po 
to, kai Andrėja Lydsom (Andrea 
Leadsom) atsiėmė savo kandida-
tūrą. Savo pranešime jis tiksliai 
neapibrėžė, kada T. Mei pradės 
vadovauti, tačiau pasakė, kad for-
malios procedūros, padėsiančios 
patvirtinti T. Mei konservatorių 
partijos lydere ir naująja Jungti-
nės Karalystės ministre pirminin-
ke, įvyks “labai greitai”. 

Kai T. Mei bus patvirtinta kon-
servatorių partijos lydere, ji auto-
matiškai taps Britanijos premjere, 
pakeisiančia dabartinį ministrą 
pirmininką Deividą Kameroną 
(David Cameron). 

JAV gynybos sekretorius su 
neskelbtu vizitu atvyko į Iraką

JAV gynybos sekretorius Ešto-
nas Karteris (Ashton Carter) pir-
madienį su neskelbtu vizitu atvy-
ko į Iraką. Sostinėje Bagdade jis 
ketina susitikti su Irako premjeru 
Haideru al Abadžiu (Haider al 

Abadi) ir aptarti kovą su „Islamo 
valstybės” (IS) džihadistais, pra-
neša agentūra AFP.

Be kita ko, bus kalbama apie 
planuojamą Mosulo atsikovoji-
mą. Tai paskutinysis didelis IS 
kontroliuojamas miestas.

Tai jau ketvirtasis E. Karterio 
vizitas Irake nuo kadencijos pra-
džios 2015 metų vasarį. Jis su-
rengtas praėjus dviem dienoms 
po dar vienos karinės pergalės 
kovoje su IS: šeštadienį Irako ka-
riuomenė iš IS atsikariavo karinių 
oro pajėgų bazę, esančią į pietus 
nuo Mosulo. Premjeras savaitgalį 
pareiškė, kad šis aerodromas gali 
tapti svarbia baze atsikovojant 
Mosulą.

Birželio gale irakiečių ginkluo-
tosios pajėgos iš IS atsiėmė Falu-
džą. 

Lietingose kartingo lenktynė-
se Lenkijoje - užtikrinta lietu-
vio G. Grinbergo pergalė

Lenkijos “Rok Cup Poland” 
kartingo čempionato 12-ajame 
etape, vykusiame Torunės tra-
soje, 13-mečiai lietuviai Gustas 
Grinbergas ir Danielius Vavilo-
vas užėmė atitinkamai pirmąją ir 
septintąją vietas.

“Gusto penkta, o Danieliaus 
dešimta vieta kvalifikacijoje 
nebuvo tai, ko mes tikėjomės. 
Tai pačios blogiausios iškovo-
tos starto pozicijos viso sezono 
metu, o žinant didelį čempionato 
konkurencijos lygį, buvo labai 
sunku tikėtis kilimo į aukštesnes 

pozicijas lenktynių metu, tačiau 
nei lenktynininkai, nei koman-
da nenuleido rankų. Pusfinalyje, 
po labai įtemptos kovos su var-
žovais, abu lenktynininkai kilo 
aukštyn. G. Grinbergas finišavo 
trečiojoje vietoje, D. Vavilovas 
- septintojoje. Beje, vėl reikėtų 
pažymėti fantastiškus Danieliaus 
startus. Jau po pirmo posūkio 
jis iš dešimtosios vietos pakilo į 
penktąją”, - pasakojo komandos 
vadovas Viktoras Turkevičius 
(Wiktor Turkiewicz).

Prieš pat finalą trasą nuskalbė 
lietus, tad lenktynėse tikėtasi ne-
tikėtumų. Startavo lietuviai gana 
atsargiai, tačiau vėliau negailėjo 
varžovų. Pirmojo rato pabaigoje 
G. Grinbergas jau buvo antro-
joje vietoje, o D. Vavilovas - 
penktojoje. Į lyderio poziciją G. 
Grinbergui pavyko prasibrauti 
penktajame rate, bet jo varžovas 
Marcinas Zajancas tame pačiame 
rate vėl pakilo į pirmąją vietą, 
tačiau devintajame rate Lietuvos 
lenktynininkas atakavo dar kartą 
ir iki paskutinio, 16-ojo, rato ne 
tik neužleido pirmosios vietos, 
bet ir atotrūkį nuo persekiotojo 
padidino iki 7 sek.

D. Vavilovas finale finišavo 
septintas. Po 12 Lenkijos “Rok 
Cup” čempionato etapų G. Grin-
bergas išlieka lyderiu. Jis arti-
miausią varžovą Adrianą Janickį 
lenkia 45 taškais. D. Vavilovas 
užima penktąją poziciją.

Paskutiniai du čempionato eta-
pai įvyks pirmą rugsėjo savaitga-
lį. 

Kanados premjeras lankosi 
Ukrainoje

Pirmadienį Kanados premjeras 
Džastinas Triudo (Justin Trude-

au) pirmą kartą atvyko oficialaus 
vizito į Ukrainą. Jo metu politikas 
susitiks su Ukrainos prezidentu 
Petro Porošenka, rašo naujienų 
agentūra AP.

Dėl dvejus metus besitęsiančių 
separatistų kovų Ukrainos rytuo-
se, Kanadoje apsigyveno nemažai 
ukrainiečių. Be to, Otava yra vie-
na iš pagrindinių Kijevo rėmėjų 
šiame kare. 

Tikimasi, kad Kanados prem-
jeras ir Ukrainos prezidentas pa-
sirašys susitarimus dėl laisvosios 
prekybos bei karinio bendradar-
biavimo. 

Vyriausybė išsikėlė tikslą 
Lietuvą 2018 m. atvesti į “tur-
tingųjų klubą”

Vyriausybė išsikėlė tikslą ir 
numatė priemones, kurias įgy-
vendins, siekdama, kad Lietuva 
2018 metais taptų neoficialiai 
“turtingųjų klubu” vadinamos 
bendradarbiavimo ir plėtros or-
ganizacijos (EBPO) nare.

“Mums labai svarbu kuo grei-
čiau įstoti į EBPO ir Lietuvos 
tikslas, kurį suformulavo Vyriau-
sybė, tapti visaverčiais nariais 
2018 metais. Buvo galutinai pa-
tvirtintas priemonių planas sto-
jimo į EBPO”, - sakė Premjeras 
Algirdas Butkevičius. 

Pradėti stojimo į EBPO proce-
są Lietuva buvo pakviesta 2015 
m. birželį, o šiemet sausį įteiktas 
pradinis memorandumas.

Dėl griežtų reikalavimų 
EBPO narėmis gali tapti tik itin 
stiprios ekonomiškai, skaidrios 
ir inovatyvios valstybės. Šiuo 
metu šis prestižinis pasaulio 
ekonominis klubas iš viso vie-
nija 35 šalis.


