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

1923 m. Malaišiuose buvo 
14 kiemų su 105 gyventojais. 
Dabar - vos kelios sodybos ir, 
pasak Svėdasų seniūnijos se-
niūno pavaduotojo Rolando 
Pajarsko, kaime gyvena tik 
dvi moterys garbaus amžiaus - 
Bronė Dagienė su dukra Milda 
Juškiene. 

Tačiau Vaižgantą menantys 
Malaišiai gausiai lankomi po-
ilsiautojų, čia vyksta kraštiečių 
šventės ir keli kraštiečiai žada 
sugrįžti į Malaišius gyventi.

Malaišių pasaulio paveikslai

Modernia, prieš pat Antrąjį karą statyta troba besirūpinantys Kęstutis Leonardas ir Vilija Antanėliai 
mano kada nors čia apsigyventi. 

Pomidorus augins ant kvarcinio 
smėlio klodų

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Audriaus Juškos žieminių šiltnamių ūkyje vėl statybos. Montuojami dar 6 hektarai šiltnamių, 
statoma nauja biokuro katilinė. 

Po būsimais šiltnamiais žemės gelmėse slypi kvarcinio smėlio klodai, dėl ko prieš leidimą statyti 
šiltnamius buvo nusiteikusi bendrovė „Anykščių kvarcas“, statybas ant žemės gelmėse slypinčių 
turtų draudžia Žemės gelmių apsaugos įstatymas. Atkaklus, tačiau nešnekus ūkininkas jau pradėjo 
žieminių šiltnamių statybas, nors statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumo klausimą dar 
nagrinėja teismas. 

Ūkininkas Audrius Juška 
statydamas žieminius šiltna-
mius ant kvarcinio smėlio 
klodų, gal šiek tiek ir rizi-
kuoja, tačiau kas žino, kas 
bus po 10 – 20 metų? Žieminiai šiltnamiai Vikonių kaime užims 10 hektarų.

Raimondas GUOBIS

Audrius ZUZEVIČIUS, 
MV GROUP Production AB 
„Anykščių vynas“ gamybos 
direktorius: „Pernai metai dėl 
atidaryto Lajų tako Anykš-
čiams buvo anšlaginiai“.

Svėdasiškiai 
pagerbė savo 
Ganytoją

Verslas jaučia Lajų tako bumo atoslūgį Į antrą pusę 
persiritusią 
javapjūtę 
smukdo lietūs

Vilkai. Po ilgokos pertraukos 
Anykščių rajono ūkininkus nu-
skriaudė vilkai. Po pirmadienio 
nakties Anykščių seniūnijos Bi-
kūnų kaimo ūkininkas rado 10 
papjautų avių. Ūkininkas neteko 
beveik pusės savo bandos. Aptva-
ras - visai šalia namų.

Konkursas. Šią savaitę turė-
tų vykti konkursas Andrioniškio 
seniūno pavaduotojo pareigoms 
užimti. Jame ketina varžytis penki 
pretendentai.

Rekonstruos. Šią savaitę vyks 
Anykščių Miško, Rašytojų ir Mu-
ziejaus gatvių atkarpų rekonstruk-
cijos viešieji pirkimai. Rekonstruk-
cijos turėtų prasidėti dar šiemet.

Ramu. Ilgąjį Žolinės savaitga-
lį Anykščiuose galima pavadin-
ti ramiu. Ugniagesiai gelbėtojai 
Anykščiuose vyko tik į vieną iš-
kvietimą – šeštadienį gesinti užsi-
degusio namo. Gaisro metu veran-
doje išdegė apie 1 kvadratinį metrą 
medinių dailylenčių po palange, 
suskilo stiklas. Policija praneša 
taip pat apie vieną įvykį - sekma-
dienį apie 21.38 valandų Anykščių 
rajone, eismo įvykio metu sužaloti 
du Kupiškio rajono gyventojai. 

Sambūris. Rugpjūčio 20 d. 16 
val. įvyks Debeikiečių bendrijos 
sambūris „Visada, visada namo su-
grįšim...“

Atostogaus. Dvi dienas – ketvir-
tadienį ir penktadienį – Anykščių 
rajono valdymas lieka vicemero 
Sigučio Obelevičiaus ir adminis-
tracijos direktorės pavaduotojo 
Sauliaus Rasalo rankose. Meras 
Kęstutis Tubis atostogauja iki rug-
pjūčio 26 d., o Veneta Veršulytė 
nuo rugpjūčio 18 iki 31 d. 

Konkursas. „Anykšta“ kviečia da-
lyvauti konkurse „Vasaros dovanos“. 
Fotografuokite augalus, rekordinio 
dydžio grybus bei daržoves... Trims, 
įspūdingiausias nuotraukas arba pa-
sakojimus atsiuntusiems dalyviams, 
įteiksime 3 mėn. „Anykštos“ lai-
kraščio prenumeratas. Siųskite adre-
su: anyksta@anyksta.lt arba UAB 
„Anykštos redakcija“, Vilniaus g. 
29, LT-29145, Anykščiai. 
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spektras

Ž. Ovsiukas teigė prisiiman-
tis visą atsakomybę už Lietuvos 
plaukikų komandos pasirodymą 
olimpiadoje, taip pat asmeniškai 
ir už G. Titenio rezultatus. Da-
bar jau buvęs G. Titenio treneris 
„puse lūpų“ kalba apie tai, kad 
šis plaukikas greičiausiai treni-
ruosis su kažkuria Europos ko-
mandos.

Pasak Ž. Ovsiuko, G. Titenis 
buvo vienintelis jo treniruojamas 
plaukikas. Vis dėlto treneris yra 

Skiriasi Žilvino Ovsiuko ir Giedriaus Titenio keliai Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Po nesėkmingų Lietuvos plaukikų pasirodymų Rio de Žaneiro 
olimpinėse žaidynėse Žilvinas Ovsiukas palieka Lietuvos plauki-
mo rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas. Jis taip pat pranešė, 
kad daugiau nebetreniruos ir savo atrasto „perliuko“ Giedriaus 
Titenio – jam bus ieškomas naujas treneris.

Nuo mažens Giedrių Titenį treniravęs Žilvinas Ovsiukas atsi-
sveikina su savo auklėtiniu.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

įsitikinęs, kad šiam perspektyviam 
plaukikui, kuriam, nors olimpiado-
je ir nepasisekė, dar gali pademons-
truoti puikius rezultatus. Tik tam 
reikalinga ne treniruotis vienam, 
„virti savose sultyse“, o priklausyti 
bent 3-4 plaukikų komandai, kur 
vienas plaukikas „patemptų“ kitą. 

Birželio pabaigoje Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro di-
rektoriumi tapęs Ž. Ovsiukas pla-
nuoja nuo šiol „visą save“ atiduoti 
naujoms pareigoms.

„Kalbėjau apie tai, kad Anykš-
čiuose galėtų atsirasti lietuviškas 
„disneilendas“. Nors parkas ir at-
sidarė Palangoje, bet ten tėra par-
keliukas. Idėja lieka, tik proble-
ma, kad tokiai idėjai įgyvendinti 
reikia labai labai turtingo „dėdės“. 
Kai buvau Briuselyje, buvau susi-
tikęs su Eftelingo parko kūrėjais 
Olandijoje, tai jie iš karto pasakė, 
kad jei jūs norėtumėte kažką pa-
našaus įkurti, tai investicijos turė-
tų prasidėti kažkur nuo 30 milijo-

Pasakų parko idėja dar nepalaidota
Palanga atidarė interaktyvų lietuviškų pasakų parką su pasa-

kų tematikai skirtomis skulptūromis, galimybe pasiklausyti įgar-
sintų pasakų. 

Interaktyvaus pasakų parko idėją dar prieš kelis metus kėlė 
tuometinis Anykščių rajono meras, dabartinis vicemeras Sigutis 
Obelevičius. „Anykšta“ politiko teiravosi, ar palangiškiai neap-
lenkė anykštėnų?

Vicemeras Sigutis Obelevi-
čius teigia, kad svajoti apie 
lietuviškų pasakų parką – 
„disneilendą“ visada galima.

nų eurų“, - apie tai, kad Palangos 
pasakų parko idėja yra kitokia, nei 
Anykščių, kalbėjo S. Obelevičius.

„Olandijoje parką kūrė privati-
ninkas, iš pradžių kartu su savi-
valdybe, bet ji vėliau pasitraukė. 
Pamažu lipdė, ir parkas dabar per 
metus sutraukia po milijoną – pu-
santro milijono lankytojų. Kūrėjai 
patys sakė, kad parkas atsiperka. 
Tokia investicija nebūtų į „balą“, 
tačiau rasti tokių investuotojų ti-
krai nėra lengva“, - apie idėją kal-

bėjo vicemeras.
„Žinoma, reikia labai dirbti. 

Dabar su Ukraina prasidėjo rim-
tesnis darbas, kas ten žino, juk 
ten ir yra milijardierių, kurie no-
rėtų saugiau investuoti pinigus. 
Niekada nesakiau, kad neįmano-
ma, nors sutinku, kad šansų yra 
mažai. Visada sakiau, kad tai yra 
šiek tiek idėja fix, bet ji įmanoma. 
Tik gailiuosi, kad, kai iškilo idė-
ja, neužregistravom „Lietuviškų 
pasakų parkas“ vardo“, - idėjos 
nelaidojo S. Obelevičius.

„Žinoma, ir toks parkelis gerai, 
bet tai ne tai, apie kokį mąstėm, tai 
ne „disneilendas“, kuris, būtų pirmas 
ir vienintelis Rytų Europoje, neabe-
joju, kad pasisekimas būtų milžiniš-
kas“, - svarstė konservatorius.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Kleboną sveikino bažnyčios 
choristai, Anykščių kultūros cen-
tro Svėdasų skyriaus meno mėgė-
jų kolektyvas, Svėdasų seniūnijos 
seniūnas Valentinas Neniškis, „Ca-
ritas“ organizacijos, svėdasiškių 
bendruomenės bei kitų organizaci-
jų atstovai, parapijiečiai.

 Po sveikinimų, gausybės gėlių 
puokščių įteikimo ceremonijos, 
jaukioje, šventiškai Žolinių proga 
išpuoštoje bažnyčioje  nuvilnijo 
darniai traukiama klebonui skirta 
giesmė „Ilgiausių metų“. 

Dėkodamas visiems jį pasvei-
kinusiems, kun. Vydas Juškėnas 
pabrėžė, kad pati geriausia dova-
na jam, kaip ir kiekvienam kuni-
gui, tai tikinčiųjų pamaldumas, 
dvasingumas, nuoširdus bažny-
čios lankymas, meilė ir pagarba 
Visagaliui.  

Kunigystės Svėdasuose dešim-
tmečio jubiliejų pažymintis klebo-
nas V. Juškėnas pasidžiaugė, kad 
tarnystės Dievui ir žmonėms misi-
ją vykdo jau aštuoniolika metų. 

Gimęs ir augęs Utenoje, dar te-
besimokydamas vidurinėje moky-
kloje, jis panoro savo gyvenimą 
susieti su kunigyste. 1998-aisiais, 
užbaigęs Kauno tarpdiecezinę ku-
nigų seminariją jis Utenoje buvo 
įšventintas į kunigus

Svėdasiškiai pagerbė savo Ganytoją
Žolinių šventė rugpjūčio 15-osios rytmetį iškilmingai paminėta 

Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje šv. Mišiomis, 
kurias aukojo parapijos klebonas kun. Vydas Juškėnas. 

Po Šv. Mišių aukos kun. V. Juškėno laukė maloni staigmena : para-
pijiečių sveikinimai jo kunigystės Svėdasuose dešimtmečio proga. 

Vytautas BAGDONAS

Kad Svėdasų krašto žmonės gerbia kleboną, įrodo faktas, kad 
praėjusiais metais jam buvo įteikta Svėdasų seniūnijos ir aso-
ciacijos Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ įsteigta Vaižganto 
mažoji premija „Už nuopelnus Svėdasų kraštui“ (tokio įvertini-
mo sulaukė kol kas tiktai septyni žmonės).

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Šarvuočiai. Kitą pirmadie-
nį, rugpjūčio 22 dieną, Krašto 
apsaugos ministerijoje (KAM) 
planuojama pasirašyti sutar-
tį dėl pėstininkų kovos mašinų 
„Boxer“ įsigijimo. Tokį spren-
dimą KAM Gynybos resursų 
taryba (GRT) priėmė antradie-
nį, išklausiusi Pėstininkų kovos 
mašinų darbo grupės pranešimą 
apie pėstininkų kovos mašinų 
pirkimo derybas ir jų rezultatus.  
Lietuva iš Vokietijos ir Nyderlan-
dų koncerno ARTEC iš viso pirks 
88 „Boxer“ šarvuočius: 84 iš jų 
bus skirtos kovinėms užduotims 
vykdyti, 4 - vadovaujančiam per-
sonalui. Šarvuočiais bus aprūpin-
ti du „Geležinio vilko“ brigados 
batalionai. Pirmieji šarvuočiai 
Lietuvą turėtų pasiekti 2017 m.

Nepatenkintas. Lietuvos plau-
kimo federacijos (LPF) prezi-
dentas Tomas Kučinskas nėra 
patenkintas mūsų šalies atsto-
vų pasirodymu Rio de Žaneiro 
olimpinėse žaidynėse, bet tikisi, 
kad ateityje bus pergalių. Rio de 
Žaneire Lietuvos plaukikai liko 
be medalių, tik du sportininkai 
pateko į finalus. Septintąją vietą 
moterų 100 m plaukimo krūtine 
rungtyje užėmė Londono olim-
pinė čempionė Rūta Meilutytė, 
o vyrų 50 m plaukimo laisvuoju 
stiliumi finale aštuntas liko Si-
monas Bilis. Už finalų borto liko 
Danas Rapšys, Giedrius Titenis, 
Andrius Šidlauskas ir estafetės 
komanda.

Finansavimas. Po tragiškai pa-
sibaigusio iškvietimo dėl smurto 
artimoje aplinkoje Telšių rajone, 
kai žuvo kelių patrulis, Lietu-
vos policijos profesinės sąjungos 
(LPSS) pirmininkė Roma Katinie-
nė siūlo kalbėti apie finansavimo 
policijai didinimą bei pareigūnų 
praktinių įgūdžių tobulinimą. Pa-
sak R. Katinienės, panašios ne-
laimės kaip Tryškių miestelyje 
nutinka dėl problemų aukščiausiu 
institucijų lygiu. „Pirmiausia, ne-
galima turėti labai gero policinin-
ko su tinkamu taktiniu pasirengi-
mu, techniniu aprūpinimu, jeigu 
tam nėra skiriamas pakankamas 
finansavimas. Nuo 2008 metų fi-
nansavimas policijai buvo suma-
žintas drastiškai. Jis šiandien žiū-
rint į technologijas, pasirengimą, 
reikalavimus policijos pareigū-
nams yra mažinamas, todėl natū-
raliai policijos pareigūnas negali 
dirbti už minimumą“ – kalbėjo R. 
Katinienė. 

Lengvatos. Aktyvios Lietuvos 
pacientų organizacijos prašo kuo 
skubiau keisti Pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymą ir pradėti tai-
kyti lengvatinį 5 proc. pridėtinės 
vertės mokestį (PVM) nekom-
pensuojamiems receptiniams 
vaistams. Siekdamos atkreipti 
Seimo narių dėmesį į būtinybę 
keisti Pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymą pacientų organizacijos 
ragina pasirašyti tai skatinančią 
peticiją. Šiuo metu nekompen-
suojamiems receptiniams vais-
tams taikomas 21 proc. PVM 
tarifas didina galutinę vaisto 
kainą. Dėl to negalėdami įsigyti 
brangių gydytojo paskirtų vaistų 
šalies pacientai tik dėl kainos yra 
priversti gydytis senesnės kartos, 
pigesniais vaistais, kurių veiks-
mingumas neretai yra žymiai ma-
žesnis, arba apskritai atsisakyti 
reikalingo gydymo.

Pirmoji V. Juškėno kunigystės 
vieta buvo Svėdasų Šv. Arkange-
lo Mykolo parapija, kur jam teko 
atlikti vikaro pareigas ir darbuotis 
su tuometiniu ilgamečiu parapijos 
klebonu, Anykščių dekanato deka-
nu kun. Vladu Rabašausku. 

Po vienerių sėkmingo ganytojiš-
ko darbo metų Svėdasuose jaunas 
kunigas V. Juškėnas buvo perkeltas 
į Zarasų kraštą, kur septynetą metų 
tarnavo Salako Švč. Marijos Sopu-
lingosios parapijoje.

 Na, o po Salako vėl sekė kun. 
Vydui Juškėnui jau gerai pažįstami 
Svėdasai. Taip pat kun. Vydas Juš-
kėnas dar rūpinasi ir Debeikių Šv. 
Jono Krikštytojo parapija.   

2016-08-15 apie 9 valan-
dos 30 minučių pastebėta, kad 
yra dingęs be žinios Anykščių 
miesto gyventojas Ramūnas 
Kulvinskas, gimęs 1975 me-
tais.

Buvo apsirengęs tamsia ne-
peršlampama striuke, tamsiai 

Dingo be žinios

mėlynomis džinsinėmis kel-
nėmis, avėjo juodus užvarsto-
mus batus. Nešiojasi juodos 
- raudonos spalvų kuprinę. 
Asmenis, pastebėjusius Ramūną 
Kulvinską ar žinančius jo buvi-
mo vietą, prašome pranešti tele-
fonu (8-693) 98420 arba 112.

Policija prašo pagalbos dingusio be žinios asmens paieškose
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Anšlaginiai 
metai jau buvo

Audrius ZUZEVIČIUS, 
MV GROUP Production AB 
„Anykščių vynas“ gamybos di-
rektorius: 

- Moraliai aš dėl to gyvenu ge-
riau, nes matau mieste gyvybę, 
judėjimą ir tai yra smagu.

„Anykščių vynas“ verslui tu-
rizmas jokios tiesioginės įtakos 
neturi. Gal kažkiek naudos buvo 
pernai, nes žmonės, vykdami ap-
žiūrėti Lajų tako, aplankydavo ir 
kitus Anykščių objektus, dažniau 
užsisakydavo mūsų įmonėje vyno 
degustaciją. Tačiau šiemet vyno 
degustacijų paklausa sugrįžo į 
ankstesnių metų lygį. Pernai me-
tai dėl atidaryto Lajų tako Anykš-
čiams buvo anšlaginiai, tačiau 
šiemet turistų srautai nuslūgo ir 
yra taip, kaip buvo anksčiau.

Pasirinkta turizmo kryptis gali 
palaikyti tokių miestelių, kaip 
Anykščiai, gyvastį, tačiau tikrai 
negali nei atgaivinti, nei prikelti 
merdėjančio miesto. Atgaivinti 

Verslas jaučia Lajų tako bumo atoslūgį
Baigiasi antroji vasara, kai esame turistiniu miestu. Geru oru Anykščiuose sunku rasti laisvą vietą 

kavinėse, o savaitgaliais gatvėse kartais būna net ir spūstys. 
Tačiau ar dėl turistų, užplūdusių Anykščių Lajų taką ir Kalitos kalno atrakcijas, anykštėnams 

pasidarė geriau gyventi? Ar jaučia iš to naudą verslas, kuris tiesiogiai nesusijęs su turizmu?

miestą gali tik pramonė. Reikia 
pripažinti, kad, deja, Anykščiuo-
se nėra nieko tokio, kas skatintų 
čia atvykti turistą iš Tailando ir 
palikti čia pinigus.

Teikė pagalbą 
ispanų turis-
tams

Vytautas GRUDZINSKAS, 
autoserviso savininkas:

- Jaučiame naudą verslui iš to, 
kad dabar daugiau žmonių atva-
žiuoja į Anykščius. Savaitgalyje 
štai suteikėme techninę pagalbą 
turistams, važiavusiems iš Ispa-
nijos. Parsitempėme jų automo-
bilį į servisą, suremontavome. 
Neseniai panašią paslaugą teikė-
me žmonėms iš Mažeikių. 

Mielai išplėstume verslą, pri-
imtume naujų darbuotojų, tačiau 
Anykščiuose trūksta specialistų. 
Jei priimi kokį iš darbo biržos, tai 
paklaustas, ką moka dirbti, daž-
nai sako, kad nemoka nieko, bet 

išmoks, tačiau prašo atlyginimo 
ne mažesnio, kaip 1000 eurų. 

Aš manau turizmas yra gerai, 
tačiau Anykščiams reikia pramo-
nės. Turizmas - sezoninis dalykas, 
o gyventi, mokėti algas reikia ir 
rudenį, ir žiemą, ir pavasarį. Iš 
turizmo, deja, neuždirbame tiek, 
kad už tektų visiems metams.

Vasara - didysis 
aktyvatorius 

Rita KRIPAITIENĖ, Anykščių 
rajono vartotojų kooperatyvo 
valdybos pirmininkė ir admi-
nistracijos direktorė:

- Vasaromis visada jaučiamas 
prekybos pagyvėjimas. Ypač tose 
parduotuvėse, kurios yra arčiau 
ežerų, arba didesnių kelių. Tačiau, 
kad pernai ar šiemet dėl turistų 
būtų išaugusi mūsų apyvarta nega-
lėčiau pasakyti. Kiekvieną vasarą 
prekyba suintensyvėja. Manau, 
Lajų tako atidarymas nepadarė 
jokio pastebimesnio poveikio par-
davimams. Pardavėjai kalba, kad 
sustoja žmonės su „kitokiom pi-

savaitgalio diskusija

X – man: „Anykščiai verti tu-
ristinio, pažintinio, laisvalaikio 
praleidimo, bet ne kurorto miesto 
statuso. Kurorto vardas priklauso 
tik Lietuvos Pajūriui: Kuršių Neri-
jai, Palangai, Šventajai, Giruliams, 
etc. Apsilankyti Anykščiuose jau 
rekomendavau ne vienam drau-
gui, pažįstamam, giminaičiui, nes 
per paskutinius devynerius metus 
mūsų miestas smarkiai pakeitė 
savo išvaizdą, išgražėjo. Tiesa, ši 
vasara nebuvo kažkuo ypatinga, 
galbūt net atvirkščiai - pastebimai 
sumažėjo turistų srautas. O kai ne 
kuriuos šviežiai išdygusius tiek 
verslo, tiek biudžetinius projektus, 
ko gero būtų galima palyginti su 
Naujaisiais Vasiukais“.

Jau užtenka: „Kai prasidėjo pa-
nevėžiakų irstymasis baidarėmis, 
jau tada visos gražesnės Švento-
sios pakrantės buvo suniokotos ir 
nusiaubtos. Kad plaukia baidarės 
išgirsti iš daugiaaukščių matų dar 
ilgai iki jom pasirodant. Per didelė 

Kai kurie projektai – Naujieji Vasiukai
Šio savaitgalio diskusijoje internetiniame naujienų portale 

www.anyksta.lt skaitytojus kvietėme diskutuoti apie šios vasaros 
turistinio sezono rezultatus. Koks sezonas buvo Anykščiams? Kas 
pasiekta, ko dar trūksta? Ar apsilankyti Anykščiuose rekomen-
duotumėte savo viršininkui ir verslo partneriams iš užsienio? Ar 
Anykščiai jau verti kurorto vardo?

“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. 

kaina, kaip už kelių žmonių naudą. 
Taip ir vertinu“.

Anykštėnė: „Jokios naudos 
mums, anykštėnams, iš tų turistų. 
Nors šiemet gal ir mažiau tų žmonių 
buvo. Yra daug gražesnių miestelių, 
kuriuos verta aplankyti, na o čia ap-
leistų pastatų, netvarkingų gatvių, 
merdintis miestelis ir tiek...“

Tomas, atsakymas į komenta-
rą Anykštėnė: „Aplankyti gal ir 
verta kitus miestelius, bet ar ten 
yra ką veikti? Todėl ten niekas ir 
nevažiuoja. Gerbiama ponička pa-
sakyk kuriame dar Lietuvos mieste 
yra vienoje vietoje kartodromas, 
normalus baseinas, bobslėjus, kal-
nų slidinėjimo centras, žirgynai, 
lajų takas, normalūs dviračių takai, 
begalės gerų kaimo turizmo so-
dybų, normalūs viešbučiai ir SPA 
centras? Šiuo atveju mes konku-
ruojame tik su Druskininkais ir ne 
kuo daugiau. Nuvažiuokite rudenį 
ar žiemą į Palangą, Šventąją, pa-
matysite, kaip ten nyku ir nėra ką 

veikti. Na, o dėl netvarkingų ga-
tvių, apleistų pastatų, tai panašu, 
kad tu toliau Kavarsko nebuvai 
iškišus nosies, nes nematei Kauno 
gatvių ir jų senamiesčio, Naujosios 
Akmenės, Skuodo ir t.t“.

Pasakok, atsakymas į komen-
tarą Tomas: „Tarp kitko - Skuo-
das man labai patiko tvarkingumu 
ir jaukumu. Tad nepasakok nesą-
monių“.

Geriau, atsakymas į komen-
tarą Tomas: „Patylėt apie kaimo 
sodybas, nebent pats tokią turit, 
sodybos ypač kainos atžvilgiu ir 
kokybes, mano manymu, daug pa-
trauklesnės Molėtuose, Zarasuose 
netgi Trakuose, nors Vilnius daug 
arčiau“.

Vicka, atsakymas į komenta-
rą Geriau: „Ar bandei bent karta 
užsisakyti sodybą Anykščių rajo-
ne 10-20 žmonių grupei? Viskas 
rezervuota keliems mėnesiams į 
priekį. Jeigu taip viskas blogai, tai 
kodėl nėra laisvų vietų“?

Nu jo: „Neblogai, estetiškai su-
tvarkytas miestukas, nors matyti, 
kad turtingų žmonių Anykščiuo-

se negausu. Reikia pripažinti, kad 
Gasiūnienė buvo gera architektė. 
Atleido tokį kūrybišką, iniciaty-
vų žmogų tikrai be reikalo. Mane 
ypač džiugina bažnyčios apžvalgos 
bokštas, A. Baranausko dienoraščio 
paminklas, biblioteka, paupys“.

Turiu svečių: „Parodžiau labi-
rintą, karstykles, roges, bažnyčios 
bokštą, Burbiškio dvarą ir apžval-
gos bokštą šeimai iš Latvijos. Jie 
su vaikais, tai atsisakė važiuot kitur. 
Rytoj keliaus iki lajų tako ir arklio 
muziejaus. Per vieną dieną visko 
neapžiūrėjo. Patiko ir jiems, ir man, 
nors esu anykštėnas ir daugelį kartų 
visa tai mačiau. Šauni buvusi rajono 
valdžia, kad tiek daug padarė. Ka-
žin ką padarys šitoji“?

Pritariu: „Komentarui apie bai-
darininkus. Manau, kad baidarių 
nuomotojai privalėtų užtikrinti, kad 
bent jau alkoholio ir stiklinės taros į 
plaukimą baidarininkai neimtų, nors, 
suprantu, kad tai būtų neįgyvendina-
ma. Bet išeities reikia ieškoti“.

(komentarų kalba netaisyta,- 
red. past.)

niginėm“ negu vietiniai, jie perka 
brangesnį mineralinį vandenį ar 
alų, tačiau tik tiek.

Rajonas daug padarė plėtodamas 
turizmą, todėl keisti šios pasirink-
tos krypties, matyt, jau nebereikė-
tų. Kita vertus, ar į tokį miestelį 
kaip Anykščiai gali ateiti didesnė 
pramonė? Abejoju. Fabrikai stato-
mi ten, kur yra daug darbo jėgos, 
arčiau didesnių miestų. Todėl ma-
nau, kad rajono valdžiai reikėtų 
tęsti darbą pasirinkta kryptimi.

Nuperka 
keramikos, 
augalų

Eugenija SUDEIKIENĖ, floris-
tė, gėlių salono „Lanka“ savininkė:

- Mūsų finansinės padėties tu-
ristai nepakeitė, tačiau jaučiame, 
kad mieste lankosi iš kitur atvykę 
žmonės. Jie užsuka ir į „Lanką“, 
nuperka augalų, keramikos. Tokių 
žmonių nėra labai daug, tačiau vis 
tiek nauda mūsų verslui iš jų yra. 

Asmeniškai man patinka judė-
jimas mieste, malonu klausytis 
svetimų dialektų. Aš manau, rajo-
nas pasirinkdamas turizmo vysty-
mo kryptį, pasielgė teisingai. 

-ANYKŠTA

Nuomonė. Užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius sako, kad 
Vyriausybėje sprendimą dėl korup-
ciją įtariamo Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos (VMVT) 
vadovo Jono Miliaus priims rem-
damasis faktais, nors pripažįsta, 
kad šis jau turėjo atsistatydin-
ti. „Aš tikiuosi, kad bus pateiktas 
ne tik klausimas, bet ir tam tikri 
faktai, ir juos įvertinus tada bus 
galima spręsti. Čia gi kalbama apie 
piktnaudžiavimus tarnyba, kaip aš 
suprantu, apie įtarimus korupcija 
ir panašius dalykus, ir turi būti la-
bai aiškiai pateikta ta informacija, 
ir tada bus sprendimai“, - sakė L. 
Linkevičius. 

Pratybos. Elektroninių praty-
bų kūrėjai skaičiuoja, kad šiemet 
Lietuvoje elektronines pratybas 
naudos 4 kartus daugiau moky-
klų nei praėjusiais mokslo me-
tais. Prekybininkai pastebi, kad 
mokymosi skaitmenizavimas 
daro įtaką ir apsipirkimui prieš 
rugsėjo pirmąją. Vis jaunesniems 
mokyklinukams perkami išma-
nūs įrenginiai, daugiau dėmesio 
skiriama mokymosi vietos įren-
gimui namuose.Iš karinių oro pa-
jėgų bazės Irane antradienį pakilę 
Rusijos karo lėktuvai įvykdė ke-
lis antskrydžius prieš džihadistų 
grupuotes karo niokojamoje Siri-
joje. Tai paskelbė Rusijos gyny-
bos ministerija. „Rugpjūčio 16 
d. bombų pilni bombonešiai Tu-
22M3 ir Su-34 pakilo iš Hameda-
no karinių oro pajėgų bazės (Ira-
no Islamo Respublika) ir įvykdė 
oro antskrydžius prieš teroristi-
nių grupuočių „Islamo valstybė“ 
(IS) ir „Jabhat al Nusra“ taikinius 
Alepo, Deir ez Zoro ir Idlibo 
provincijose“, - rašoma gynybos 
ministerijos išplatintame praneši-
me, cituojamame Rusijos naujie-
nų agentūrų.

Kompensacija. Vienas iš žlugu-
sio banko „Snoras“ akcininkų Vla-
dimiras Antonovas per Maskvos 
miesto arbitražo teismą siekia iš 
Lietuvos prisiteisti 557 mln. eurų. 
„Kaip ir spaudoje buvo rašyta, 
Teisingumo ministerija yra gavusi 
Rusijos Federacijos piliečio V. An-
tonovo ieškinį. Ieškinio suma yra 
per 40 mlrd. Rusijos rublių, kas 
grubia konversija verčiant šios die-
nos kursu yra per 557 mln. eurų. 
Ieškinys yra pateiktas Maskvos 
miesto arbitražo teismui“, - sakė 
teisingumo viceministras Paulius 
Griciūnas.

Infliacija. Didžiosios Britanijos 
Nacionalinė statistikos tarnyba 
(NST) pranešė, kad dėl smuku-
sios svaro sterlingų vertės šalyje 
importo kainos išaugo labiausiai 
per ketvertą metų, vartotojų kai-
nų indeksas taip pat pakilo. Liepą 
vartotojų kainų indeksas pakilo 
nuo 0,5 iki 0,6 proc. Ekonomistai 
prognozavo, kad indekso rodikliai 
nekis. Importo kainos išaugo 4,3 
proc. - kilimas fiksuotas pirmą 
kartą per pastaruosius 32 mėne-
sius, be to, toks kainų šuolis di-
džiausias nuo 2011 m. Oficialieji 
išaugusios infliacijos rodikliai lai-
komi pirmaisiais „Brexit“ padari-
niais šalies ūkiui. Nors visi spren-
dimo išstoti iš Europos Sąjungos 
(ES) padariniai paaiškės laikui 
bėgant, jau paskelbti darbo rinkos 
rodikliai, kritusios mažmeninės 
prekybos apimtys ir nedžiuginan-
tys finansų sektoriaus duomenys 
rodo, kad reikalai prastėja. 



  

2016 m. rugpjūčio 17 d.SITUACIJA

tautos balsas
Savo nuomonę išsakykite 

paskambinę į 
„Anykštą“ 

(8-381)  5-82-46,  

Kai paimu į rankas „Anykštą“, 
atspėkite, ko pirmiausiai ieškau? 
Neatspėjote...

Pirmiausiai ieškau Lino Bi-
tvinsko „Asmenukės“. Tos ke-

Vyšnia ant torto
lios eilutės ne tik aktualios, bet ir 
šmaikščios, ironiškos ir itin vaiz-
dingos. O jau apie nenugalimą 
runkelį – viršūnė. Kelias minutes 
negalėjau sulaikyti smagaus juo-

ko (Ačiū autoriui, sakoma, kad 
juokas ilgina gyvenimą).

Ten kiekvienas sakinukas – 
mažas perliukas, todėl atsivertus 
„Anykštą“ tos „Asmenukės“ - kaip 

vyšnia ant torto, kurią pačią pirmą 
ir nusignybu. 

Linkiu autoriui neišsenkamos 
versmės jo įvairialypėje kūryboje.

Birutė

(Atkelta iš 1 p.)
Kalbinamas apie statybas A. 

Juška buvo nešnekus. „Nėr čia ką 
rašyt, kai pastatysime, pakviesiu“, 
- sakė ūkininkas, tačiau paliudijo, 
kad nauji šiltnamiai užims 6 hek-
tarų plotą. Jiems šildyti statoma ir 
galinga biokuro katilinė. 

A. Juškai užsimojus plėsti šil-
tnamių ūkį, paaiškėjo, kad po 
būsima šiltnamių teritorija žemės 
gelmėse glūdi šiuo metu neeks-
ploatuojami kvarcinio smėlio 
klodai. Kvarcinį smėlį kasanti ir 
flotuojanti bendrovė „Anykščių 
kvarcas“, savaime aišku, neprita-
rė statyboms toje vietoje, tokios 
pozicijos, kad kvarcinis smėlis 
svarbiau už pomidorus ir agur-
kus, laikėsi ir geologai. Pasak AB 
„Anykščių kvarcas“ generalinio 
direktoriaus Eugenijaus Andrie-
jausko, jei kvarcinio smėlio kar-
jeras bus eksploatuojamas dabar-
tiniu tempu, jo dar užteks 15 – 20 
metų, o kur bus kasamas smėlis 
tolimoje ateityje, kol kas neaišku. 

Vis dėlto leidimas žieminių šil-
tnamių statyboms, reikia manyti,  
buvo išduotas, ne gi be reikiamų 
dokumentų ūkininkas ryžtųsi pra-
dėti tokio masto statybas? Juk Že-
mės gelmių apsaugos įstatymo 21 
straipsnio 3 – ioje dalyje rašoma, 
kad: „Nenaudojami žemės gelmių 
ištekliai turi būti apsaugoti nuo 
veiksmų, bloginančių jų kokybę, 

Pomidorus augins ant kvarcinio smėlio klodų
gavybos sąlygas, nuo teritorijos 
užstatymo ar kitų veiksmų, truk-
dančių žemės išteklius naudoti 
ateityje“. 

„Anykštos“ žurnalistui apie šią 
situaciją pasiteiravus Valstybinės 
teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcijos prie Aplinkos minis-
terijos, inspekcijos vyriausioji 
specialistė Vida Aliukonienė at-
sakė, kad šiltnamių statybą Viko-
nių kaime leidžiančių dokumentų 
išdavimo teisėtumą nagrinėja 
teismas. „Yra galimybė teismų 
procesą baigti taikos sutartimi. 
Šiuo metu aptariamos galimos 
sutarties sąlygos, iš kurių vienos 
esmė neišvengiamai būtų tokia, 
kad statytojas įsipareigoja atsi-

radus poreikiui naudoti žemės 
gelmių išteklius žemės sklype 
(gavus Lietuvos geologijos tar-
nybos prie aplinkos ministerijos 
arba kitos kompetentingos vals-
tybinės institucijos reikalavimą 
dėl žemės sklypo atlaisvinimo ir 
parengimo žemės gelmių išteklių 
naudojimui), savo sąskaita, ne vė-
liau kaip per 12 mėnesių, pašalins 
nuo žemės sklypo visus statinius, 
sutvarkys statybvietę bei pašalins 
bet kokias kitas kliūtis, kurios 
trukdytų žemės gelmių išteklių 
naudojimui. Būtų numatyta ir at-
sakomybė už sutartinių įsiparei-
gojimų nesilaikymą“, - „Anykš-
tai“ atsakė V. Aliukonienė. 

Buvęs LR Seimo narys, Anykš-

čių rajono Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Antanas Baura neslepia 
džiaugsmo, kad žieminių šiltnamių 
ūkis plečiamas ir užims dešimties 
hektarų plotą. Pasak A. Bauros tai 
dešimtys naujų darbo vietų Anykš-
čių krašto gyventojams, o parduo-
tuvėms šviežios lietuviškos daržo-
vės. „Dabar tik 35 procentus rinkos 
tenkina lietuviškuose šiltnamiuose 
užaugintos daržovės, tad plėsti jų 
ūkį perspektyvu“, - pastebėjo A. 
Baura. 

Verstis šiltnamine daržininkys-
te A. Juška pradėjo beveik prieš 
du dešimtmečius nuo vos kelių 
arų dydžio šiltnamių. Prieš de-
šimtmetį ūkininkas su Europos 
Sąjungos parama pastatė 2 hek-

Šalia jau veikiančių šiltnamių ryškėja būsimos biokuro katilinės kontūrai. 
Autoriaus nuotr. 

tarų šiltnamius, beje, 2006 – ai-
siais tapęs konkurso „Metų ūkis“ 
nugalėtoju. Jam su žmona Rūta 
verstis šiltnamine daržininkyste 
sekėsi, tad 2013 – aisiais ūkinin-
kas šiltnamių plotą padvigubino, 
pasistatė naują modernią katilinę 
jiems šildyti.   

Jau šiuo metu ūkininkas yra 
vienas iš stambesnių rajono darb-
davių, šeimininkauja 4 hektarų šil-
tnamiuose, o baigus statybos dar-
bus šiltnamių ūkis padidės iki 10 
– ies hektarų. Šiltnamius montuoja 
Lenkijos bendrovė „Agrocur“. 

Pasak ūkininko, jau veikiančiuo-
se šiltnamiuose auginamais pomi-
dorais ir agurkais prekiauja visi 
Lietuvos prekybos tinklai. 

„Pienininkus smukdo žemos 
pieno supirkimo kainos, kiaulių 
augintojus – afrikinis kiaulių ma-
ras, o augalininkyste užsiimančius 
ūkininkus - gamta“, - taikliai paste-
bėjo A. Baura. Jo nuomone, tokie 
lietingi orai ne tik neleidžia nuimti 
derliaus, tačiau prastėja grūdų ko-
kybė, o ūkininkai, kurie neturi savo 
grūdų džiovyklų, dar patiria ir nuos-
tolius, turi mokėti už priimamų grū-
dų džiovinimą. Jau akivaizdu, kad 
derlius šiemet gerokai prastesnis 

Į antrą pusę persiritusią javapjūtę 
smukdo lietūs
Vakar kalendoriuje buvo šv. Rokas, javapjūtės pabaiga, tačiau, pasak Anykščių rajono Žemės ūkio skyriaus vedėjo Antano Bauros, javapjūtė 

vos pervirto į antrą pusę. Nuimti derlių trukdo kasdien pliaupiantis lietus. Dėl užsitęsusios pjūties ūkininkai patiria nuostolius.

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

už pernykštį. Ūkininkams lietaus 
reikėjo šiemet sausringą gegužės ir 
birželio mėnesį. Tačiau gamta lie-
taus atseikėjo dabar, kai jo mažiau-
sia reikia.  

Anykščių seniūnijos ūkininkas 
Dalius Raškevičius - vienas lai-
mingųjų, kuriam jau pavyko nuimti 
visą grūdinių kultūrų derlių. „Java-
pjūtę pradėjau liepos 23 – iąją žie-
minių rapsų laukuose. Jų ir derlius 
buvo neblogas, byrėjo apie 3 tonas 
iš hektaro, - sakė 280 hektarų nu-

kūlęs ūkininkas. – Dar liko nukulti 
74 hektarus pupų, jos dar bręsta“. 
Skirtingai nei pernai, kai grūdai 
nuo kombaino keliaudavo supirkė-
jams, šiemet grūdus teko džiovinti. 
Ūkininkas džiaugiasi, kad turi savo 
grūdų džiovyklą ir taip išvengia pa-
pildomų išlaidų. 

Troškūnų seniūnijos ūkinin-
ko, Anykščių rajono tarybos nario 
Raimondo Balsio situacija kur kas 
sudėtingesnė. Jam reikia nupjauti 
apie 400 hektarų žieminių kviečių, 

kvietrugių, vasarinių miežių, žirnių, 
o pjūtis tik įpusėta. „Nėra pjūčiai 
tinkamų dienų. Jeigu tik pradžiūsta, 
lekiam į laukus, jei vėjas javus iš-
džiovina vakarop, pjaunam ir nak-
tį, - sakė R. Balsys. – Neturim savo 
grūdų džiovyklos, tad ir taip prie 
žemų supirkimo kainų dar patiriame 
nuostolius dėl grūdų džiovinimo“.

O tie nuostoliai ne tokie ir maži. 
Už 1 tonos grūdų drėgmės sumažini-
mą 1 proc. ūkininkams tenka mokėti 
apie 3,30 euro. Tačiau dabar visus 

grūdus reikia džiovinti, o kai ku-
rių drėgmę reikia sumažinti beveik 
dvidešimt procentų. Taip ūkininkai 
nuo tonos grūdų dar praranda apie 
15 eurų.

Javapjūtę tik įpusėjo ir bene di-
džiausia rajone Žemės ūkio bendro-
vė „Elma“, turinti per 800 hektarų 
pasėlių. Jos vadovas Vytautas Sriu-
bas neslėpė apmaudo dėl kasdien ly-
jančio lietaus ir neleidžiančio baigti 
pjūties. Pasak jo, grūdų kokybei 
lietus dar nespėjo pakenkti, tačiau, 
kas žino, kas laukia ateityje. „Sunki, 
sudėtinga javapjūtė. Burbiškio kal-
velėse kombainai buksuoja, - sakė V. 
Sriubas. - Šiemet visus grūdus tenka 
džiovinti. Naudojam grūdų džiovy-
klą Burbiškyje, kitus vežame į eleva-
torių, kur iš jų pašalinama perteklinė 
drėgmė“.   

Pradžiūvus į javų laukus išvažiuo-
ja 6 „Elmos“ bendrovės kombainai. 

Nors šiais laikais ūkininkai nelin-
kę tikėti Septynių miegančių brolių 
mitu, tačiau šiemet, ko gero, šis mi-
tas pasiteisins su kaupu. Neva, jeigu 
liepos 10 – ąją lyja, tai lis septynias 
dienas ar ir visas septynias savaites. 
Šiemet liepos 10 – ąją, pasak gam-
tos reiškinius stebinčio burbiškiečio 
Alvydo Diečkaus, būta ir saulės, ir 
lietaus. 

Etnologai Septynis brolius tapati-
na su legenda apie septynis brolius 
kankinius, stačiusius šventovę Ki-
jeve, užmigusius ir miegančius iki 
šiol, o astronomai - su tądien dangu-
je trumpam pasirodančiu iš septynių 
žvaigždžių sudarytu Sietynu. 

Artimiausių dienų sinoptikų pro-
gnozės ūkininkų, deja, neguodžia. 
Šiandien lis visur ir beveik visą 
dieną, palynos ir kitom savaitės 
dienom. 

Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Antanas Baura sako, kad ra-
jone javapjūtė tik tik pervirto 
į antrą pusę. 

Ūkininkas Dalius Raškevi-
čius javapjūtę jau baigė, liko 
tik pupos. 

„Elmos“ žemės ūkio bendro-
vės vadovas Vytautas Sriubas 
sako, kad šiemet javapjūtė 
sudėtinga ir sunki.

Anykščių rajono tarybos narys 
ūkininkas Raimondas Balsys 
patiria nuostolių ir dėl to, kad 
tenka mokėti už kiekvienos par-
duotos grūdų tonos džiovinimą. 
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(Atkelta iš 1 p.)

Malaišių pasaulio paveikslai

Kaimo istorija

Malaišiai istoriniuose dokumen-
tuose buvo paminėti tuoj po Lietu-
vos karalystės valdovo, pirmojo ir 
paskutiniojo mūsų karaliaus Min-
daugo vainikavimo, tuomet, kai jis 
atsidėkodamas už vertingą paslaugą 
užrašė svetimiesiems didelius plotus 
žemių, daugiausia Sėloje. 1255 m. 
surašytame dovanų Livonijos ordinui 
dokumente buvo paminėti Malaišiai, 
Taurožė, Latava, Viešinta - daugiau-
siai upelės, kurių vagos tapo naujomis 
valstybių ribomis. Tad Malaišiai gali 
pagrįstai didžiuotis gyvavę jau Min-
daugo karalystės užuomazgoje.

Lemtį pranašavo gimimo diena

Vaižgantas čia gimė 1869 m. rug-
sėjo 8 - ąją - Švč. Mergelės Marijos 
gimimo dieną. Motina, pakėlusi jį su 
pirmapradžiu, evangelijos džiaugsmo 
pilnomis ašarų akimis, teisingai prata-
rė, kad šis jos kūdikis labiausiai tiks 
Dievui ir žmonių išganymui tarnauti. 
Taip ir atsitiko. Kiek jis gėrio savo pa-
mokslais, savo raštais visai Lietuvai 
pasėjo. Imkim tad ir skaitykime svar-
biausiąjį jo kūrinį - Lietuvos nepri-
klausomybę pranašaujančią epopėją 
„Pragiedruliai“.

Vaikystės šviesa, dienos, metai 
praleisti kartu su tėveliais, gyvenimo 
paslaptis ir gerumus pažinti padėjo. 
Kelionės į Svėdasus, bažnyčios šven-
tumas, santykiai su žydais, kaimynai, 
jų charakteriai, istorijos papasakotos 
ir sugalvotos, senos ir tuomet be-
simezgančios, sielas audrinančios, 
džiaugsmus ir skausmus dovanojan-
čios. Popšutės kalnelio šviesa, Juo-
džiaus kelmas su senosios Lietuvos 
paslaptimi, knygnešių ir karžygių 
takai. Nedidelis, bet pilnas paslapties, 
magijos didžiosios upelis Malaiša, 
kaip magnetas visai dienai berniūkš-
čius pritraukiantis - žaisti, žuveles 
gaudyti, vilioti. Vėliau aprašys šitos 
mažos, linksmos tėkmės monus. Ta 
laukų šviesa, gumbuotumas - kalnai 
kalneliai, kurių šešėlius tirpdydama 
pakildavo nuo piliakalnio saulė. Nu-
tįsdavo ilgi šešėliai, kurie sutirpdavo 
bundančios dienos šviesoje. 

Dėdės ir dėdienės 

Skaičiau apie juos, tuos nuosta-
biausius žmones, Vaižganto raštuo-
se, kai kaimas gyvybingas buvo, kai 
jame amžiaus pradžioje gausiose 
šeimose apie 100 žmonių gyveno. 
Apie jų darbštumą, jautrumą, kar-
tais tiesiog neįmanomą nuolankumą. 
„Mykoliuk šen, Mykoliuk, ten...“, 

„Kai noriu rimtai dirbu, kai nenoriu 
- tinginiauju...“ Didžią laimę pajauti, 
kuomet verti vagą po vagos, kuomet 
prie šėmų jautelių prisiglaudi, kuo-
met užsirišęs gražiausią šaliką eini į 
bažnyčią ir skausmo širdies sugautas 
užsuki į karčemą... Dėdžių likimas, 
nuolankumas, kad mylimos mergai-
tės netenki, kad ir mylimai už nemy-
limo išeinant. Aistros pragaištingoms 
ir nelaimes suartinančios, prie Dievo 
kreipiančios. Tas pasaulis, rodosi, 
plasta čia, šiuose laukuose, senojoje 
ūlyčioje, mirguojančioje vasaros ūks-
mėje. 

Dar kai ką prisimenu. Tikriausius 
dėdes ir tikriausias dėdienes - Marijo-
ną Baronaitę, Antaną Grižą, jo seseris 
Aliutę ir Valiutę, bei tolimesnio vien-
kiemio gyventoją Liudą Budreikai-
tę, pas kurią kadaise užsukęs laižiau 
agurku gramdydamas iš gilios lėkštės 
ką tik išsuktą medų. Pasaulis kvepėjo 
pirmapradžiu smilkumu, kažkur toli 
toli čirškė svirpliai, baigėsi rugpjūtis 
ir rodėsi niekur niekur nereikėjo sku-
bėti... 

Papšutės skrydis ir liepos 
šventovė 

Kuomet eini laukeliu ir žvelgi 
vakaruosna, ant aukštos kalvos 
besistiepiantis Popšutės šilkelis 

atrodytų skrieja danguosna, kyla 
link baltais kamuoliais banguo-
jančio į begalybes debesyno. Kaip 
tada suskeldėjęs smėliu atmiežtas 
molžemis - seniai seniai buvo ne-
liję, tarp skalų besistiepiantys gri-
kių daigai ir laukuose paslaptimi 
stūksanti sena liepa. Iš tiesų ne tik 
ji pati pūpsanti neregėtu gamtos 
dieviškumo vainiku, bet šalia jos 
dar kupeton sužaliavusios keletas 
jaunų liepaičių. Pats tikriausias go-
jus, kur gali būti, mąstyti, dangaus 
ir žemės galybes garbindamas. 

Senojoj ūlyčioj 

Šulinio akis, taip saugiai prideng-
ta, susmukusi į laužą Baronų troba, 
įdžiuvęs, veik skambantis nuo žings-
nių kelelis, ilga pajuodusi troba su 
lentute, kurioje įrašas, kad čia lankėsi 
Vaižgantas. Kur tik jis čia nesilankė? 

Pačioje gi Tumų sodyboje tvora ap-
juostame sodelyje Juozo Tumo - Vaiž-
ganto paminklas. Buvo laikas, kai jis 
buvo visai ant žemės padėtas, galėjai 
prieiti, paliesti, prisiglausti, paglostyti 
veidą, plaukus, nors ir akmeninius... 
Po to kėlė vis aukštyn ir aukštyn tą 
akmeninį rašytojo biustą. Dabar jau 
nepasieksi. Ąžuolėlis taip pat nuosta-
bus, Vaižganto ąžuolas. 

Visai šalia - Antanėlių troba - jau 
naujoviška, prieš pat paskutinį karą 
statyta, impozantiškom kolonom 
paremta veranda.

Prie sovietų keletą metų čia vei-
kė aštuonmetė mokykla ir tik apie 
1961 m. Kunigiškiuose pastačius 
patogesnius mūrinius rūmus persi-
kėlė ten. 

Gerai čia vasarą, pripažįsta Kęs-
tutis Leonardas Antanėlis, nuolat iš 
Žemaitijos atvažiuojantis. Taip jau 
susiklostė, kad net Žemaitijon liki-
mas nubloškė - darbavosi ten ir gam-
tosaugininku, ir cemento gamykloje. 
Tvarkosi po truputį, vis iš Naujosios 
Akmenės su žmona, kitais artimai-
siais atvažiuodami - gal kada ir vi-
sam laikui apsigyvens, juk palengva 
jau visus patogumus baigia įsirengti.

Rimantė - vis pamenu rimto rim-
to veido jos tėvelį, dažnai prabylan-
tį nuoskaudomis sovietinei valdžiai 
- skriaudė, nesiskaitė su žmonėmis 
paprastesniais, valdžios paragavę ir 
jos gavę. Elena visuomet kukli, tyli. 
Nebėra jau šitų žmonių. 

Net ir Antano dukra Rimantė 
atrodo tokia kitokia, tarsi būtų tą 
įgimtą linksmumą gyvenimo skaus-
muose ir netektyse pametusi. Suka 
medų - nėra kada nei pasikalbėti, 
nes lietus viską sutrikdytų...

Senosios Grižų gimines palikuonė Rimanta Adomonienė su pirmųjų 
vasaros žiedų medučio koriu.

Plenero stovyklos, skirtos Kajetono Sklėriaus 140 m. metinėms, dalyviai gražiausių vaizdų surado 
istorinėje etnografineje Malaišių ūlyčioje. 

Senasis Malaišių kaimas.

Garbiojo kraštiečio Juozo Tumo - Vaižganto biustas nūnai iškel-
tas aukštai, o kadaise buvo tiesiog ant žemės.

Autoriaus nuotr.
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 Lošimas Nr. 1062
Skaičiai: 18 37 47 74 53 13 35 21 55 11 38 40 28 68 29 67 58 44 

02 43 15 27 48 07 61 03 14 69 08 23 25 52 12 50 31 39 36 33 01 63 
54 66 26 46 60 73 59 45 06 49 04 20 70

Papildomi prizai
0337244 3000 Eur 0030403 3500 Eur 0428332 Automobilis 

“Renault Clio” 0217040 Automobilis “Toyota Rav4” 029*046 Dviratis 
“Minerva” 024*332 Hamakas “Tonga” 033*079 Išmanusis tele-
fonas “LG” 0375762 Kelialapis į Kiprą 0318069 Kelialapis į Kretą 
0268225  Kelialapis į Maljorką 026*468 Kepsninė “Mustang” 
03**787 Lagaminas “Comfort” 004*226 LED televizorius “Philips” 
0465003 Motoroleris “Mosca Fava” 0382750 Motoroleris “Mosca 
Fava” 032*129 Pakvietimas į TV studiją 019*818 Pakvietimas į TV 
studiją 020*302 Pakvietimas į TV studiją 016*553 Pakvietimas į TV 
studiją 0130544 Porinis kelialapis į Palangą 0257701 Porinis kelia-
lapis į Palangą 0158566 Porinis kelialapis į Palangą 0001180 Porinis 
kelialapis į Palangą 0162788 Porinis kelialapis į Palangą 0054011 
Pretendentas į butą 011*082 Trintuvas “Bosch”

Apie  
taupymą

Linas BITVINSKAS

pro memoria

gimė

horoskopas
AVINAS. Galite užmegzti naudin-

gus ir įdomius ryšius. Pasižymėsite 
gera nuovoka, apsukrumu, būsite lin-
kę flirtuoti, provokuoti. Galite išleisti 
pinigų savo įvaizdžiui gerinti. Regis, 
tai pasiteisins.

JAUTIS. Nemažai įspūdžių patirsi-
te, jeigu leisitės į kelionę, viešnagę arba 
ją planuosite. Geras metas susitikimams 
su draugais, gerbėjais. Kai kas iš jų gali 
konkrečiai patarti rūpimu klausimu. 

DVYNIAI. Intriguojamų, dvipras-
miškų pasiūlymų ar komplimentų 
tikriausiai sulauksite iš neabejingai 
nusiteikusių asmenų. Kažkoks suma-
nymas gali įdomiai realizuotis. Regis, 

tam išleisite nemažą sumą pinigų.
VĖŽYS. Regis, galėsite pasidžiaugti 

romantišku polėkiu, kūrybiniu įkvėpi-
mu. Išnaudokite šį potencialą ir veiklo-
je, ir asmeniniuose santykiuose. Būtų 
puiku, jei daugiau laiko praleistumėte 
su mielais jums žmonėmis, partneriu.

LIŪTAS. Šis laikotarpis turėtų būti 
nenuobodus. Galite gauti meilės laiš-
ką, intriguojamą pasiūlymą. Tikėtina 
įdomi viešnagė arba svečias. Nepa-
gailėkite šypsenų, komplimentų bran-
giems jums žmonėms. 

MERGELĖ. Šis laikotarpis ypač 
globos menininkus ir įsimylėjėlius. 
Gali atsiskleisti kažkokie jūsų talen-
tai, kilti naujų idėjų, minčių bei planų. 
Tikriausiai sulauksite komplimentų ir 

kitokių dėmesio ženklų iš priešingos 
lyties asmenų. 

SVARSTYKLĖS. Gali tekti dau-
giau padėti namiškiams, artimiesiems, 
todėl pramogos, malonumai nuslinks į 
antrą planą. Būkite dosnesni, palepin-
kite tuos, kurie šalia jūsų.

SKORPIONAS. Bus lengva pri-
sitaikyti ir susitaikyti. Padidės jūsų pa-
trauklumas, komunikabilumas. Meilėje 
būkite nuoširdūs ir jausmingi. Galimas 
smagus nuotykis, malonus susitikimas. 

ŠAULYS. Galbūt įsigysite kažką 
savo buičiai papuošti arba patys pasi-
reikšite kaip menininkai, kūrėjai. Sek-
sis tvarkyti piniginius, komercinius, 
verslo reikalus, prekiauti. 

OŽIARAGIS. Susitiksite su žmo-

nėmis, iš kurių galite tikėtis ir draugiš-
kos pagalbos, ir romantiškų akimirkų. 
Tik nesistenkite bet kokia kaina lai-
mėti to, kas jums nepriklauso. Galima 
netikėta žinia ar netolima kelionė.

VANDENIS. Laimės suteiks slap-
tos svajonės, gražūs prisiminimai. 
Puoselėsite slaptus meilės planus. Pa-
sirūpinkite sveikata, grožiu. Tik nesi-
leiskite įpainiojami į intrigas. Venkite 
išgertuvių, saugokite sveikatą.

ŽUVYS. Metas bus kupinas susiti-
kimų, pažinčių ir įspūdžių. Būtų gerai, 
kad neignoruotumėte artimų žmonių 
poreikių. Nederėtų atsisakyti padėti 
kam nors iš jų, jei to iš jūsų bus tiki-
masi.

-ELTA

Seniai seniai, labai seniai, kai mūsų 
dar buvo net trys milijonai, Marijo-
nas Mikutavičius mums prisakė ne-
sikankinti dėl medalių ir nutilo. Ne, 
ne amžiams, bet vis rečiau ir rečiau 
skambėjo jo daina eteryje, tačiau ne-
dingo be pėdsako. Kas ne kas, o aš tai 
ramus ir šaltas kaip marmurinė statula 
ir dėl medalių nesikankinu. Nesu jokio 
sporto sirgalius, nesu jokio sporto ži-
novas ir tokio nevaidinu. Nepasiduodu 
žiniasklaidos ir perkaitusių nuo mūsų 
„įpatriotinimo“ žurnalistų propagan-
dai, todėl man gerai. Man pakanka 
žinoti, kad futbolas tai yra tada, kai ka-
muolį kojomis spardo tol, kol į vartus 
įspiria. O tada į gatves pasipylę sirga-
liai, iš tos laimės įkaušę, vieni kitiems 
snukius „gražina“. Krepšinis bus tada, 
kai aukšti bernai kamuolį rankomis 
mėto į krepšį kiauru dugnu. Jei patai-
ko, tai sirgaliai irgi staugia ir kaukia iš 
laimės. Jie retkarčiais taip pat, kaip ir 
futboliniai, vieni kitiems kimba į atla-
pus ir snukučius pasilygina. Negirdė-
jau ir nemačiau, kad susipliektų kokie 
nors sirgaliai dėl dailiojo čiuožimo, 
jojimo, teniso ar moterų „rapyravimo-
si“, gimnastikos ar šuolių žiemą nuo 
tramplino. Bet aš labai ir nepergyvenu. 
Pasiskaitau žiniasklaidos puslapius, 
pasižiūriu TV, „pasidelfinu“, „pasi-
gūglinu“ ir man pakanka. Štai brangi 
tautinė, antirusiškai-propagandinė 
žiniasklaida ilgai ir nuobodžiai kalė 
man į smegenis eilinį propagandinį 
„cvieką“ tvirtindama, kad mūsų lietu-
viškoji auksinė žuvelė Rūta Meilutytė, 
kuriai tereikia tik ranką ištiesti ir ji, lyg 
nuo „Makxima“ lentynų visokiuose 
čempionatuose ir olimpiadose laisvai 
prisirinks tiek ir tokių medalių, kiek 

Nesikankink dėl medalio!
ir kokių panorės. Tik vieną vienintelę 
kliūtį reikia pašalinti! Na tą rusę, Ju-
liją Jefimovą. Kad žuvelei nekenktų. 
Žinoma, kala man ta žiniasklaida, visi 
rusai, o ypač prezidentas Putinas, yra 
pabaisos, bet ta jų Jefimoma tai siaubų 
siaubas! Jūs tik pažiūrėkite: ši Rusijos 
plaukikė yra tris kartus buvusi Olimpi-
nių žaidynių prizininkė, keturis kartus 
Pasaulio čempionė, tris kartus Europos 
čempionė, nusipelniusi Rusijos sporto 
meistrė... O nuo 2011 metų ji gyvena ir 
treniruojasi JAV. Jau dešimtą olimpinį 
medalį iškovojo savo tėvynei. Atlai-
kyti šitokį pjudymą, iškęsti ir laimėti 
teismus, iki paskutinių minučių tam-
pomais nervais sulaukti leidimo daly-
vauti RIO olimpiadoje ir joje startuoti 
ne kiekvienas galėtų. Nežinau kodėl, 
bet ir mūsų tautinė „žuvelė“, vietoje 
to, kad susikauptų, treniruotųsi, įgytų 
jėgų startams po traumos - irgi prie 
J.Jefimos pjudymo prisidėjo. Kokie 
gi rezultatai? Ogi tokie: Aukso medalį 
iškovojo olimpinį rekordą pagerinusi 
19-metė amerikietė Lilija King. An-
trąją vietą (sidabras) užėmė 24-erių 
metų rusė Julija Jefimova, o trečiąją 
– 25-erių metų amerikietė Keiti Meili. 
Gi Rūtai Meilutytei nepavyko apginti 
net turėto olimpinės čempionės vardo! 
Lietuviškoji auksinė žuvelė, 19-metė 
plaukikė, Rio de Žaneiro olimpinių 
žaidynių moterų 100 m plaukimo krū-
tine rungtyje užėmė tik septintąją vietą. 
Ir niekur kitur nesublizgėjo. Kitaip sa-
kant – namo. Lietuvą atstovavusiems 
kitiems plaukikams taip gerai „sekėsi“, 
kad plaukė ne ką geriau už kirvius. Na 
atsiprašau, bet taip man, neišmanėliui, 
pasirodė. Po tokio „kirviško“ pasiplau-
kiojimo net rinktinės vyriausias trene-
ris Ž.Ovsiukas atsistatydino. Nesikan-
kink dėl medalio! O jau atrodė, kad 
tiek prisirinksime Rio medalių, kad 
nors vežimu Lietuvon vežk... Ir bokse, 
ir tenise, ir dviračiuose... Tik kol kas tai 
kaip namo, taip namo. Kas su bronza, 
kas su sidabru, daugiau be nieko.

Jei aš būčiau ne Lietuvos pilietis, 
jei koks nors Tasmanijos gyventojas 
būčiau, tai imčiau ir įsijungčiau TV, o 
ten pakliūčiau tiesiai į pačią varžybų 
pradžią. Obana! Krepšinis. Brazilai ir 
kažkokia ten Lithuania. Išbėga, prista-
tomos komandos. Ne, Hakos niekas 
nešoka... Na ir prasideda! Kad taip kas 
pultų taršyti brazilus, istorija neprisi-

mena. Kad pastarieji taip bejėgiškai 
pasimetę blaškytųsi, lyg vos pirmus 
mėnesius tebūtų tą krepšinį žaisti iš vis 
pradėję... Ne, pagalvojau, čia ne „lithu-
anai“ skriaudžia, čia gi JAV „Drymty-
mai“! Tik jie pajėgūs taip siausti aikš-
tėje, tik jie gali į tokią neviltį stumti ir 
paniką aikštėje varžovams kelti. Kokie 
„lithuanai“?! Ir kodėl „Drymtymai” 
jais apsimeta? Ir taip net du kėlinius 
vargšai brazilai buvo malami į miltus. 
Bet atėjo trečiasis kėlinys ir staiga vi-
sas „drymtymiškumas“ ėmė bliūkšti. 
Net 30 taškų turėta persvara tirpte tir-
po... Kas darosi su geriausia JAV sva-
jonių komanda, pagalvojau? Jų juodu-
kai taip nubalo, taip apkiauto, kad net 
blondinais virto. Ir žaidžia kaip tikri 
„blondinai“... Atėjo ketvirtasis kėlinys, 
tai brazilai jau ir visai atsigavo, ir tik 
vos vos, per Mery  plauką pralaimėjo. 
(Rašoma, kad kai labai jau reikėjo, 
prabilo Domantas Sabonis ir Lietu-
va pasiekė nervingą pergalę Rio žai-
dynių starte – 82:76). Aha, viskas man 
aišku. Pusę laiko - du kėlinius - pava-
rė persirengę ir blondinais persidažę 
amerikonai. Pamalė atsakančiai tuos 
brazilus ir išvažiavo palikto Kentukio 
viskio butelio į kruizinį laivą užbaigti, 
o jau kitus du kėlinius paliko „lithu-
anams“ brazilus pribaigti... 

Bet brazilų Dievas yra! Nuo to 
aukšto Rio kalno jis viską girdėjo ir 
viską regėjo. Ir sukūrė tokį keršto pla-
ną – chuliganą, kad net o jo joi.

-Mano vaikai, ispanai,- tarė visaga-
lis. Jus net du kartus sumalė tie (ex) 
pagonys lietuviai, pralaimėsite trečiąjį 
– ir jūs, krikščioniškos Europos čempi-
onai, važiuosite namo. Idalgo Pau Ga-
soli, tu būsi tuo dalgiu, kuris parodys 
lietuviams jų vietą ir privers juos taip 
stabiliai žaisti, kad treneriui Jonui Kaz-
lauskui nebūtų pradžioje ant rinktinės 
pikta, o paskui gėda. Atėjo ir tau laikas 
siuntinėti  „riebius linkėjimus“ Rimui 
Kurtinaičiui. Kaip tarė brazilų Dievas, 
taip ir įvyko. Pau Gasolis su visa įpy-
kusia Ispanijos rinktine prieš Lietuvą 
atsiteisė, sparnus išskleidė. Lietuva 
bejėgiškai, net penkiasdešimčia taškų, 
klupo prieš Ispaniją – 59:109. Monte-
suma ir inkai apsivertė karstuose.

Oi Marijonai, aš tikrai nesikankinu 
dėl tų medalių! Nei aš ką tame sporte 
išmanau, nei kieno nors sirgalius esu. 
Taip, prisipažinsiu, man malonu, kai 

saviškiams kur nors sekasi. Ar moksle, 
ar mene, ar medicinoje, ar kosmose, ar 
žemės ūkyje, sporte... Net ir krepšinyje. 
Tik va niekaip aš, senas sporto diletan-
tas, nesuprantu, ką tame Rio šiuo metu 
veikia mūsų tautinis Gasolis, mūsų 
„raptorsinis“ uteniškis Jonas Valančiū-
nas? Oriai papuošalu sėdi? O gal  „rink-
tinės barzda“ dirba? Javtokas irgi ką...?

„Kas Lietuvai?! Nei gynybos, nie-
ko!“ – girdėjęs (15min.lt) aprašo, kad 
šitaip šaukdami stebėjosi užsienio 
žurnalistai. Jei M.Kalnietis pelno 19, 
M.Kuzminskas 17, V.Kariniauskas 
6, D.Sabonis ir A.Juškevičius 
po 5, J.Mačiulis 4, P.Jankūnas, 
A.Kavaliauskas ir M.Grigonis po 2,  
tai J.Valančiūnas (žaidęs 19 min., 0/6 
met., 10 atk. kam.), R.Javtokas (per 11 
min.) ir R.Seibutis (per 11 min.) taškų 
nepelnė. Mantas Kalnietis nebeišlai-
kys ir su širdgėla išsakys: „Negerbia-
me nei savęs, nei tų, kurie nemiegojo 
Lietuvoje“.

Aš neišmanau krepšinyje ir jo plo-
nybėse, o todėl pasitikiu Jonu Kaz-
lausku ir manau, kad šiandieną jis 
geriausiai žino, ką ir kaip reikia daryti 
su rinktine, kad žaidimas nebūtų toks 
nestabilus, banguojantis tarp kraštuti-
numų, kad kietas komandinis rinktinės 
žaidimas niekam neleistų taip pasime-
tinėti ir ištižti, kaip Lietuvos rinktinė 
kartais sugeba. 

O gal iš tikrųjų Ispanijos karalienė 
už tokį susimovimą pažadėjo visą Lie-
tuvos rinktinę aprūpinti iki gyvos gal-
vos ispaniškais pomidorais, o karalius 
dar ir vyno tiems pomidorams užgerti 
pridėjo? Gero alaus tai gi mes ir patys 
turime! Ai, nieko aš neišmanau tame 
krepšinyje, todėl visaip man kartais ir 
rodosi. 

Tačiau vieną aš tvirtai žinau. Jei gali 
tu, krepšininke, žaisti svetur taip, kad 
tau už tai mokami milijonai, tai kas gi 
atsitinka čia, olimpinėje rinktinėje, kur 
netolygus žaidimas, kritimai ir kilimai 
yra ir nesuprantami, ir nepateisinami. 
Nes kaip negali gydytojas pusę gydy-
mo pradėjęs energingai ir kvalifikuotai 
staiga nustoti domėtis ligoniu, o savo 
abuojumu, nepateisinamai sumenkė-
jusia kvalifikacija jam tik kenkti, lygiai 
taip ir aukšto lygio sportininkas atsto-
vaudamas valstybę, negali apkiausti. 
Arba tegu važiuoja jis atgal į tuos savo 
profų klubus ir kala ten sau tuos dide-
lius milijonus! Išaugs kiti. Velniop tie 
medaliai! Bet aš vis gi manau, kad verta 
kovot ligi galo dėl savo ir net dėl Tėvy-
nės garbės, nors mūsų jau seniai nebe 
trys Marijono apdainuoti milijonai. 

Lietuviai yra taupi tauta. Be 
abejo, tai teigiamas bruožas. 
Lietuviai taupo pinigus juodai 
dienai, taupo elektrą, vandenį, 
malkas. Kai kurie taupo net ir 
vienkartinius maišelius. Dar 
kiti stengiasi taupyti ir sveika-
tą. Sakykim, stengiasi mažiau 
dirbti ir judėti. Todėl poilsį su-
vokia kaip nejudėjimą ir buvi-
mą vienoje vietoje. Be abejo, 
iš sovietmečio išėjusiai kartai 
poilsis visų pirma susijęs su 
sėdėjimu kavinėje, prie stalo 
su giminėmis ar tiesiog laikas 
prie televizoriaus, nes fizinis 
darbas vis dar asocijuojasi su  
vargu.

 Žmogus sukurtas taip, kad 
judėtų. Šiuo požiūriu mes tu-
rime suprasti, kad niekaip 
nesutaupysime nei sąnarių, 
nei kraujagyslių, nei širdies. 
Netgi atvirkščiai – turbūt ne-
rastum gydytojo, kuris teigtų, 
kad judėti ir sportu užsiimti 
nesveika.

Vienas iš būdų, kaip palai-
kyti gerą savo fizinę ir psi-
chinę formą yra ne kas kita, 
kaip atsiplėšti iš savo įprastos 
aplinkos ir praleisti laiką akty-
viai judant gamtoje. Žinoma, 
ne visi domisi šiaurietišku ėji-
mu ar meditavimu atsisėdus po 
medžiu. Bet visiems yra seniai 
patikrintas ir paprastas būdas, 
kaip išlikti fiziškai sveikam -  
tiesiog turėti sodybą ar daržą 
užmiestyje.

Pastaruoju metu vis pasi-
girsta kalbų, kad „neapsimo-
ka, darbo daug, išlaidų daug“. 
Kitaip sakant, praktiški lietu-
viai mato taupymo galimybę 
- nieko nedaryti. Žinoma, ga-
lima ir nieko nedaryti, tačiau 
ar ilgam? Kiek žmogus gali 
ištverti sėdėti prie televizo-
riaus ir išlikti sveikas? Na, 
galima pasakyti, kelionės į 
užsienį, poilsis kur nors Tur-
kijoje. Tačiau reiktų paklausti, 
ar tai nėra išlaidos, jeigu jau 
kalbame apie tai, kas apsimo-
ka ir kas ne? Išvažiuojame, 
išleidžiame per tam tikrą lai-
ką) sumą pinigų, o toliau vėl 
11 mėnesių pasmerkiame savo 
organizmą sėdėjimui prie te-
levizoriaus. Aišku., sėdėdami 
vėl taupome kitų metų išvy-
kai. Praėjus keletui metų jau 
galėsime suskaičiuoti, ką mes 
sutaupėme. Pasirodo, nieko...

Leonas ALESIONKA

Debeikių seniūnijoje
Valerija RAŽANSKIENė, gimusi 1939 m., mirė 08 13

Anykščių mieste
Veronika AVILTIENė, gimusi 1933 m., mirė 08 14
Algimantas STANIŪNAS, gimęs 1959 m., mirė 08 09

Jaunius MERKYS, gimęs 08 07
Domas JAKAVIČIUS, gimęs 07 22
Miglė DAGYTė, gimusi 08 02
Amelija ŠIMėNAITė, gimusi 08 04
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perka

parduoda

įvairūs

siūlo darbą

Nekilnojamasis turtas

Tvarkingą sodybą Rubikiuose. 
Sklypas 35 a. Mūrinis namas, ūki-
nis, garažas . Sodas, kūdra, puši-
nėlis. Kaina 36000 Eur. 

tel. (8-616) 81292.

Kita

Nuolat ūkininkas - mėsinių kiau-
lių skerdieną 40-50 kg tik kaimiš-
kai svilintos dujomis. Atvėsintos, 
subproduktai. Pristato nemokamai 
ir greitai. 

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

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

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

Gaminame ir 
montuojame 
paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
tvarkome kapavietes. 
30 metų patirtis. 
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

Speciali akcija ! 
Regisruokis į vairuotojų mokymo kursus iki 2016 
m. rugpjūčio 22 d. ir teoriją mokykis nemokamai. 

Registracija tel. 8 657 68156 arba   UAB “Jonroką” 
Liudiškių g. 29, Anykščiai.

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”

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-08- 18 10.30 val. at-
liks kadastrinius matavimus sklypo, proj. Nr.692-1, esančio Šlynynės 
k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav. Kviečiame dalyvauti ribų ženkli-
nime gretimų žemės sklypų, kad. Nr.3464/0004:87, Nr.3464/0004:18 
savinino Alberto Antano Karvelio turto paveldėtojus ar jų įgaliotus 
asmenis, Raimundą Bagdzevičių, Laimą Dovliašaitę Konig, Angelę 
Birutę Šilinskienę ar jų įgaliotus asmenis. 

Kontaktinė informacija: Ignalina, Ateities g. Nr.18A, per 10 dienų 
po paskelbimo spaudoje. tel. 8-386- 52167, alma.rukiene@vzf.lt

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-08- 18 10.00 val. at-
liks kadastrinius matavimus sklypui, kad. Nr. 3470/0004:92, esančiam 
Sausalaukės k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav. Kviečiame dalyvauti 
ribų ženklinime gretimo žemės sklypo kad. Nr. 3470/0004:461, savi-
ninką. 

Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 28-2, Anykščiai LT-29117, tel. 
863024248, bernardas.baravykas@vzf.lt

Paslaugos

Rugpjūčio 26d. Į Anykščius atvyksta  
angiochirurgas E. Vitkus iš Vilniaus, 
kuris atlieka kraujotakos tyrimus pa-
cientams sergantiems :

 ● Galvos smegenų kraujotakos ne-
pakankamumų.

 ● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligo-
mis.

Tyrimas mokamas.
Skambinti  nuo 16 iki 18val.   
Tel. (8-698) 33653

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, 
šaldytuvus,

šaldiklius. Garantija iki 2m., pensi-
ninkams - nuolaidos.

Vyksta į rajonus. 
Tel. (8-644) 45610.

Kloja trinkeles. Ilgametė darbo pa-
tirtis, suteikia garantiją.

Tel. (8-648) 11907.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Socialinės įmonės statuso sie-
kianti medienos apdirbimo įmo-
nė ieško staliaus staklininko su 
patirtimi darbui Anykščiuose. 
Pirmenybė teikiama dalinį dar-
bingumą (neįgalumą) turintiems 
kandidatams. 

Tel. (8-70) 077882.

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.

Nekilnojamas turtas

Namą ar sodybą poilsiui ir gyve-
nimui. 

Tel. (8-698) 49854

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

Tel. (8-670) 37592.

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

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

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-606) 78072.

Veža žvyrą bei įvairius krovinius iki 
6t su savivarčiu. Taip pat parduoda 
stambias lapuočių atraižas ir malkas. 

Tel.(8-683) 57655. 

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. 
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų, 
kabelių klojimas, pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Remontuoja dyzelinius kuro siur-
blius, purkštukus traktoriams, auto-
mobiliams. Nuomoja autobokštelį. 

Tel. (8-682) 36806.

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

Išnuomoja sodybą Kuniškių km., 
3km iki Anykščių.

Tel. (8-611) 31078.

Lapuočių malkas (skaldytas ir ka-
ladėlėmis), pristato nemokamai.

Tel. (86-13) 11010.

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, (8-628) 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 

4,45 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,25 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

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

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

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.

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

Tel. (8-680) 41510.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

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

Automobiliai

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.

Skubiai automobilius.
Tel. (8-674) 04540.

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

Tel. (8-646) 17715.

Kita

Kviečius, miežius, kvietrugius.  
Atsiskaito,  išsiveža. 

Tel. (8-614) 24950.

Kviečius, rapsus, žirnius, pupas, 
kvietrugius, miežius, grikius, avi-
žas. 

Tel. (8-638) 71971.

Bendrovė - grūdus, kviečius, 
miežius, rapsus, žirnius. 

Tel. (8-680) 85841.

IEŠKOME

Minkštų baldų gamybos įmonė 
ieško baldų apmušėjų, surinkė-
jų-pakuotojų, porolono klijuotojų, 
pjaustytojų, stalių.

Darbo vieta
Anykščių r. sav., Skiemonių 

sen., Katlėrių k.
Darbas 2 pamainomis.
Reikalavimai
- Darbštumas.
- Stabilumas.
- Be žalingų įpročių.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku mokamą nuo darbo re-

zultatų priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.
Atlyginimas
Derybų klausimas
Priklauso nuo rezultatų
Su perspektyva didėti

Kontaktinis telefonas
Gamybos vadovas Anykščiuose 

Mindaugas Linkevičius
8 615 50830
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Hiacintas, Jacintas, Saulenis, 
Mažvilė, Jackus.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Elena, Mantautas, Gendvilė, 
Ilona.

Emilija, Argaudas, Tolvina, 
Boleslovas, Balys.

Bernardas, Tolvinas, Neringa, 
Nemunas.

oras

+11

+16 redaktorei nežinant

NNN

Važiuoja Petriukas autobusu. 
Staiga prie jo prieina kontrolierius 
ir sako:

- Jūsų bilietėlis?
- Mano bilietėlis?
- Ką, jūs sergat?
- O jūs daktaras?
- Jūsų bilietėlis?
- Mano bilietėlis?!
- O jūs ruošiatės išsisukti iš si-

tuacijos!? Daugiau žodžių nežino-
te?!

- Žinau, siurblys!
- Aš kontrolierius!
- O aš santechnikas.
- Pas jus visi namie?
- O jūs į svečius norite?!
- Jūsų bilietėlis?
- Mano bilietėlis!...
- Kiškis?
- O jūs vilkas?!
- Jūsų bilietėlis?
- O kam jis jums?
- Na aš tik pažiūrėsiu...
- Tai nusipirkit ir žiūrėkit sau...
- Jūsų bilietėlis!!!!!!
- Mano bilietėlis?! O, štai mano 

stotelė!

MOZAIKA

Siužetų peržiūrų skaičiai išskirti-
niai – jei Anykščių turizmo sezono 
atidarymą antradienio duomenimis 
buvo peržiūrėję 1893 vartotojai 
(siužetas buvo pastebėtas respubli-
kinės žiniasklaidos), tai kitų filmu-
kų skaičiai sunkiai paaiškinami: 
antrasis pagal populiarumą siuže-
tas „Derliaus šventė obuolinės“ 

Domėjimasis Anykščių rajono savivaldybe - 
išskirtinis

per metus peržiūrėtas 172 kartus, 
trečias – per keturis mėnesius 132 
peržiūras surinkusi vienerių metų 
sukakčiai buvimo valdžioje pažy-
mėti skirta rajono vadovų spaudos 
konferencija, o paskutinėje, ketvir-
toje vietoje siužetas apie apžvalgos 
aikštelę Anykščių bažnyčios bokš-
te. Siužetas žiūrėtas 44 kartus per 

Anykščių savivaldybė turi susikūrusi savo kanalą „youtubėje“. 
Kanale galima pažiūrėti keturis vaizdo siužetus apie savivaldybę 
ir Anykščius.

dvejus metus.
Savivaldybės kanalas turi net 

septynis prenumeratorius!
Palyginimui, kontraversiškai 

išgarsėjęs Troškūnų seniūnijos 
gyventojas Vaidotas Grincevičius, 
pasivadinęs vardu Whydotas, su-
kūręs teisėsaugos dėmesio susilau-
kusią dainą „Šėtone, prašau“, su 
ja sulaukė daugiau, nei 2 milijonų 
200 tūkstančių peržiūrų. Whydoto 
kanalą prenumeruoja per 134 tūks-
tančius prenumeratorių.

Lietuvos metų medį rinksi-
me iš dvylikos kandidatų

Šiemet pirmą kartą surengto 
Lietuvos metų medžio atrankos 
konkurso vertinimo komisija jau 
paskelbė 12 medžių, kurie var-
žysis antrajame etape. Dauguma 
jų - ąžuolai. Tai Alkų ąžuolas, 
Rykantų (Viktoro Bergo) ąžuo-
las, Bradesių ąžuolas, Elmės še-
šiakamienis ąžuolas, Gudlaukio 
ąžuolas, Jurgio Bielinio ąžuolas, 
Stelmužės ąžuolas ir Vienybės 
ąžuolas Žeimelyje. Dalyvauti 
konkurse taip pat atrinkta Pa-
pilės penkiolikakamienė liepa, 
Darželių kaimo drevėta pušis, 
Raganos uosis ir Raganų eglė-
Raganų šluota.

Dalyvauti konkurse buvo pa-
teiktos 53 paraiškos. Pagal jo 
nuostatus vienas pareiškėjas ga-
lėjo siūlyti tik vieną medį. Lie-
tuvos metų medį rinks visuome-
nė, nuo rugsėjo 5 d. iki spalio 
10 d. balsuodama elektroninėje 
erdvėje. Lietuvos metų medis 
bus paskelbtas spalio 17 dieną. 
Jis kitąmet dalyvaus Europos 
metų medžio konkurse. 

Europos metų medžio kon-
kursas čekų iniciatyva pradėtas 
rengti 2011 metais. Tuomet Eu-
ropos metų medžiu buvo išrink-
ta rumunų Lelicenio liepa, 2012 
m. - vengrų Felsomocsolado lie-
pa, 2013 m. - vengrų Egerio pla-
tanas, 2014 m. - bulgarų Sliveno 
guoba, 2015 m. - estų ąžuolas 
Saaremos saloje, šiemet - ven-
grų Bataszeko ąžuolas.

Lietuvos metų medžio atran-
kos konkurso tikslas - ne tik 
išrinkti Metų medį, kuris atsto-
vaus mūsų šaliai Europos metų 
medžio konkurse, bet ir pagerbti 
kitus vertingiausius šalies me-
džius, skleisti informaciją apie 
juos kaip regiono savitumo ir 
patrauklumo dėmenis.

Lenkijoje aktyvistai pradėjo 
kasinėjimo darbus, tikėdamie-
si rasti paslėptą nacių traukinį 
su lobiu

Ieškodama mįslingo nacių 
traukinio, vokiečių ir lenkų ko-
manda penktadienį Lenkijos pi-
etvakariuose pradėjo kasinėjimo 
darbus, praneša agentūra AFP.

Mes atitvėrėme teritoriją ir 
pradėjome šalinti brūzgynus, 
žurnalistams sakė aktyvistų ko-
mandos atstovas Andžejus Gai-
kas (Andrzej Gaik). Jis su ko-
legomis spėja, kad per Antrąjį 
pasaulinį karą netoli Valbžycho 
po žeme buvo paslėptas šarvuo-

tas ir galbūt lobių prikimštas 
nacių traukinys.

Kalnakasybos akademijos 
Krokuvoje ekspertai, ištyrę te-
ritoriją, gruodį atmetė galimy-
bę, kad po žeme yra paslėptas 
traukinys. Tuo tarpu požeminio 
tunelio egzistavimo dėl anoma-
lijų teritorijoje jie neatmetė.

„Traukinys nėra adata šieno 
krūvoje - jei jis čia yra, mes jį 
rasime, - sakė A. Gaikas. - Jei 
rasime tunelį, tai taip pat bus 
sėkmė. Traukinys galbūt pa-
slėptas tunelyje”.

Mėgėjai tyrinėtojai nori į 
žemę šešių metrų gylyje iškas-
ti tris štolnes, kurių kiekvienos 
ilgis sieks šimtą metrų. Teritori-
joje dirba apie 60 žmonių.

Darbus finansuoja patys akty-
vistai ir rėmėjai. Lenkijos ins-
titucijos nesutiko prisidėti prie 
projekto.

Lenkijoje jau daug dešimtme-
čių netyla gandai apie du din-
gusius nacių traukinius, pilnus 
aukso, papuošalų ir meno kūri-
nių. 2015 metų rugpjūtį lenkas 
Piotras Koperis (Piotr Koper) 
ir vokietis Andrėjas Richteris 
(Andreas Richter) paskelbė po 
tyrinėjimų georadarais radę 
įrodymų apie vieno tokio trau-
kinio egzistavimą. P. Koperis 
dabar lenkų stočiai TVP sakė, 
kad kasinėjimo darbai jau kitos 
savaitės ketvirtadienį suteiks 
aiškumo.

Neabejojama, kad naciai ne-
toli Valbžycho aplink Ksiažo 
pilį karo belaisviams buvo nu-
rodę įrengti milžinišką požemi-
nę tunelių sistemą. Teritorijoje 
turėjo būti įrengta būstinė Adol-
fui Hitleriui (Adolf Hitler) rezi-
dencija. 

Kanų paplūdimiuose už-
drausta dėvėti “burkinius” - 
visą kūną dengiančius maudy-
mosi kostiumėlius

Prancūzijos Kanų kurorto pa-
plūdimiuose uždrausti visą kūną 
ir galvą dengiantys, musulmo-
nių moterų dėvimi maudymo-
si kostiumai. Toks sprendimas 
priimtas dėl su saugumu susi-
jusių priežasčių, rašo naujienų 
agentūra AP.

Draudimas dėvėti vadina-
muosius burkinius, įsigaliojęs 
per patį vasaros sezono įkarštį, 
priimtas šalyje vis dar tvyrant 
įtampai po išpuolių Nicoje ir 
katalikų bažnyčioje šiaurės va-
karų Prancūzijoje.

Kanų miesto meras Davidas 
Linaras (David Lisnard) išleido 

potvarkį, kuriuo paplūdimyje 
draudžiama dėvėti drabužius, 
kuriais rodoma nepagarba “se-
kuliarizmui”. Jis pridūrė, kad 
“akivaizdus savo religinės pri-
klausomybės demonstravimas 
Prancūzijai ir jos religiniams 
objektams esant teroristų išpuo-
lių taikiniais, gali sukelti grės-
mę viešajai tvarkai”.

Miesto rotušės atstovas teigė, 
kad šis potvarkis, įsigaliojantis 
nuo rugpjūčio, galioja į burki-
nius panašiems maudymosi kos-
tiumėliams. Pažeidėjams gresia 
38 eurų bauda. 

Niujorko policija sulai-
kė vyrą, mėginusį užkopti į 
Trampo dangoraižį

Niujorko policija sulaikė 
vyrą, tik su virve ir siurbtu-
kais mėginusį užkopti į Trampo 
dangoraižį Manhatane, praneša 
BBC.

Darbuotojai iš stiklinio 58 
aukštų dangoraižio fasado išė-
mė dalį stiklų, kad sutrukdytų 
jaunuoliui užkopti dar aukš-
čiau.

Policijos pareigūnai sugriebė 
jaunuolį šiam pasiekus 21 aukš-
tą ir įtraukė į pastato vidų.

Šis pastatas - Respublikonų 
partijos kandidato į preziden-
tus Donaldo Trampo (Donald 
Trump) būstinė. Jis ir gyvena 
šiame pastate, tačiau įvykio 
metu buvo išvykęs iš Niujorko.

Policijos teigimu, alpinistas 
- su D. Trampu norėjęs susitik-
ti dvidešimtmetis jaunuolis iš 
Virdžinijos valstijos. Pareigūnų 
manymu, jaunuolis nesiekė nie-
kam pakenkti.

Interneto svetainėje “YouTu-
be” savaitės pradžioje įkeltame 
vaizdo įraše pats alpinistas save 
apibūdino kaip nepriklausomą 
tyrėją ir teigė turįs D. Trampui 
perduoti svarbią žinią.

Policija pranešė, kad jaunuo-
lis buvo nugabentas į Belviu li-
goninę psichologinei patikrai.

“Šis jaunuolis atliko absurdiš-
ką ir pavojingą triuką”, - sakė 
Maiklas Koenas (Michael Co-
hen), vykdomasis Trampo orga-
nizacijos viceprezidentas. “Esu 
tikras, kad Niujorko policija 
turėjo ir svarbesnių reikalų”, - 
pridūrė jis. 

Vokietijos kariai į pratybas 
Lietuvoje atsivežė net ir savo 
pašto skyrių

Pratybose “Ugninis griausmas 
2016” dalyvaujantys Vokietijos 
kariai atsivežė ne tik haubicų, 
bet net ir savo pašto skyrių. 

Vokiečiai, kaip jau įprasta, 
poligone apsigyveno pagal vi-
sas vokiškas tradicijas įrengto-
je stovykloje, kurioje yra visi 

patogumai. Be patogiai įrengtų 
palapinių, laisvalaikiui ir darbui 
skirtų erdvių, kariai turi ir savo 
pašto skyrių - “Feldpost”.

“Feldpost” - tai Vokietijos 
ginkluotojų pajėgų paštas, ku-
rio ištakos siekia dar 18 amžių, 
kai septynerių metų karo metu 
pradėjo veikti pirmasis karo 
lauko paštas. Nuo 1814 m. karo 
lauko pašto tarnyba “Feldpost” 
įvairiomis formomis veikia 
nuolat. “Feldpost” daugiausiai 
darbo turėjo Pirmojo ir Antrojo 
pasaulinių karų metu, kai kariai 
jau galėjo siųsti ir gauti ne tik 
laiškus, bet ir nedideles siuntas 
(iki 1 kg).

Pratybų “Ugninis griausmas 
2016” dalyviai turi unikalią 
galimybę išsiųsti atvirlaiškį 
savo artimiesiems naudoda-
mi vokiečių karo lauko paštą. 
Pasak Krašto apsaugos minis-
terijos, iš Generolo Silvestro 
Žukausko poligono Pabradėje 
išsiųsti atvirlaiškiai, pažymė-
ti specialiais karo lauko pašto 
antspaudais, pirmiausia keliaus 
į pagrindinį “Feldpost” centrą 
Vokietijoje, o tik paskui adresa-
tui Lietuvoje ar kitoje šalyje. 

Atsižvelgdama į teroro grės-
mę Vokietija svarsto uždraus-
ti burkas

Burkų uždraudimas - viena 
iš daugybės priemonių, kurių 
imtis svarsto Vokietijos vi-
daus reikalų ministras Tomas 
de Mezjė (Thomas de Maizie-
re), atsižvelgdamas į pabėgė-
lių vykdomus teroro išpuolius. 
Atsižvelgdami į teroro išpuolių 
grėsmę, vidaus reikalų minis-
tras T. de Mezjė, ministrai iš 
Krikščionių demokratų sąjun-
gos (CDU) ir Krikščionių so-
cialistų sąjungos (CSU) siekia 
įvesti daugybę teisinių ir polici-
jos reformų, rašo “International 
Business Times”. 

Ministrai planuoja iki 2020 
metų dislokuoti dar 15 tūkst. 
ginkluotosios policijos pareigū-
nų ir stiprinti viešojo transpor-
to stebėjimą. Jie taip pat nori 
uždrausti burkas ir nikabus, 
kuriuos dėvi musulmonės mo-
terys. 

Vokietijos vidaus reikalų mi-
nistras taip pat nori, kad būtų 
pagreitintas prieglobsčio prašiu-
sių, bet jo negavusių ir grėsmę 
visuomenei keliančių asmenų 
deportacijos procesas. Ministrai 
ketina apsvarstyti ir kitas prie-
mones. Susitikimas, skirtas ga-
lutinai susitarti dėl priemonių, 
įvyks rugpjūčio 18 dieną. Tada 
šioms priemonėms reikės Vo-
kietijos žemesniųjų parlamento 
rūmų pritarimo. 


