
69-ieji leidimo metai 2017 m.  liepos 25 d. antradienis

   

šiupinys

4 psl.

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 59/9145

http://www.anyksta.lt

6 psl.2 psl. 3 psl.

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58; (8-605) 96555.

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

Utenos apskrityje pozityviau-
siai organų donorystės klausimu 
nusiteikę Utenos rajono gyvento-
jai – 309 sutikimai. Molėtų rajono 
gyventojai dėl organų donorystės 
yra pasirašę  85 sutikimus, Zarasų 
rajono gyventojai – 81, Ignalinos 
rajono gyventojai – 79, Visagino 
gyventojai – 44 sutikimus. 

Vertinant pagal amžiaus grupes, 
daugiausia sutikimų (493) Utenos 
apskrityje pasirašė 18-30 metų gy-
ventojai. 31-40 metų gyventojai – 

Tik nedidelė dalis anykštėnų pasiryžę tapti 
organų donorais
Nacionalinis transplantacijos biuras skelbia, kad iki birželio 30 dienos Anykščių rajone pritarimą 

organų donorystei  yra pasirašę 187 gyventojai.

141, 41-50 metų – 89, 51-60 metų 
– 49, 61-70 metų – 12 sutikimų. 
Pritarimą donorystei yra pareiškęs 
ir vienas daugiau kaip 81 metų su-
laukęs gyventojas.

Šiemet Lietuvoje atliktos 77 or-
ganų ir audinių (ragenų) transplan-
tacijos. 42 žmonėms transplantuoti 
mirusių donorų inkstai, keturiems 
– gyvų donorų inkstai. Atlikta 11 
kepenų transplantacijų, vienam 
recipientui transplantuoti plaučiai, 
trims – širdys, atlikta 16 ragenų 

Anykščiai šventė 577-ąjį gimtadienį
Liepos 20 – 23 dienomis 

Anykščiai šventė 577-ąjį gim-
tadienį. Miesto šventėje anykš-
tėnai ir miesto svečiai buvo 
pakviesti dalyvauti daugiau 
nei trijose dešimtyse renginių, 
paskelbtas Anykščių rajono 
Garbės pilietis, tikintieji da-
lyvavo tradiciniuose šv.Onos 
atlaiduose Anykščių šv. Mato 
bažnyčioje.

Miesto šventėje šiemet lankėsi 
penkios užsienio šalių delegacijos 
iš Smurgainių ir Klecko (Baltaru-
sija), Mirgorodo (Ukraina), Ma-
donos (Latvija) ir Seinų (Lenkija).
Oficialus Anykščių partnerių susi-
tikimas penktadienį vyko Anykš-
čių rajono savivaldybės posėdžių 
salėje.

Vakare nuo Anykščių koplyčios 
iki kultūros centro miesto gatvė-
mis nusidriekė šventinė eisena, 
prie kultūros centro oficialiai pra-
dėtas švęsti Anykščių gimtadienis, 
Anykščių rajono Garbės piliečiu 
paskelbtas rašytojas Rimantas Va-
nagas.

Šventinei eisenai startą davė 
senovinių automobilių kolona, 
paskui ją patraukė raitelės ir gau-
si šventės dalyvių virtinė. Pirmo-
se eisenos gretose žengė rajono 
vadovai, Anykščių rajono Garbės 
piliečiai, svečių iš užsienio dele-

transplantacijų. 
Šiaurės Lietuvos gyventojams 

šiais metais jau atlikta keturioli-
ka organų transplantacijų. Utenos 
apskrities (Molėtų) gyventojui kol 
kas atlikta viena – kepenų – trans-
plantacija.

Iki 2017 metų birželio 30 dienos 
Lietuvoje sutikimą po savo mirties 
paaukoti organus ir (ar) audinius do-
norystei pareiškė 24 582 gyventojai, 
iš jų 16 072 – moterys ir 8 510 vyrų. 

Savo valią tapti organų donoru 
galima išreikšti internetu www.
transplantacija.lt, taip pat kreipian-
tis į bet kurią asmens sveikatos 
priežiūros įstaigą.

Šiuo metu Lietuvoje organų ir 
audinių (ragenų) transplantacijos 
laukia 389 žmonės.

-ANYKŠTA

gacijos. Šventinės eisenos dalyviai 
žingsniavo džiugiai nusiteikę, kle-
gėdami, sveikinosi su juos pasi-
tinkančiais miestelėnais ir miesto 
svečiais, mojavo vėliavėlėmis ir 
rankomis. Dar daugiau gyvumo į 
eiseną įnešė dainuojantys Anykš-
čių šv.Mato bažnyčios choristai 
.Ypač originaliai eisenoje atrodė 
Anykščių ligoninės dalyviai, ku-

rios priešakyje dviračio pedalus 
mynė ligoninės vyr.gydytojas Da-
lis Vaiginas. Patys paskutinieji pa-
sipuošę partine atributika eisenoje 
ėjo vietos socialdemokratai.

Šalia Anykščių kultūros centro 
miesto vėliavą kėlė rašytojas R. 
Vanagas, sveikinimo žodį tarė ra-
jono meras Kęstutis Tubis.

„Tikrai džiaugiuosi, kad mūsų 

tiek daug susirinko. Niekada tiek 
nebuvo. Džiaukimės, kad turime 
miesto gimtadienį, džiaukimės, 
kad turime Miesto šventę. Džiau-
kimės savo bendryste. Būkime 
tikri miesto patriotai ir Lietuvos 
patriotai“, - sveikinimo kalboje 
kvietė K. Tubis.

Anykščių rajono Garbės piliečio vardas suteiktas rašytojui Rimantui Vanagui.

Pavadinimas. Siūloma mero 
pavaduotojo Sigučio Obelevičiaus 
puoselėjamą Traupio botanikos dar-
žą nuo šiol vadinti Traupio botanikos 
sodu. Rajono Tarybai pateiktame 
sprendimo projekte rašoma, kad pa-
vadinimas bus keičiamas „siekiant 
gerinti informacijos prieinamumą ir 
sklaidą apie Anykščių krašto istori-
jos, gamtos ir kultūros palikimą.“

Tarifas. Rugsėjo mėnesį rajono Ta-
rybai planuojama pateikti sprendimo 
projektą dėl komunalinių atliekų tari-
fo pakeitimo. Seniūnų sueigos metu 
savivaldybės administracijos vadovai 
abejojo, kad jis galėtų mažėti.

Reorganizacija. Rajono Tarybai 
pateiktas sprendimo projektas, ku-
riuo siūloma  reorganizuoti Anykš-
čių verslo informacinį centrą, įstaigą 
prijungiant prie Anykščių turizmo 
informacijos centro.

Optimizacija. Anykščiuose, šalia 
Vilniaus gatvės „Norfos“, nebeliko paš-
tomato. „Per didelis“, - paaiškino pašto-
matą iš Anykščių išvežantys vyrai.

Vagystė. Sekmadienį  Anykščių 
seniūnijos Naujųjų Elmininkų kaime 
iš moters (gim. 1972 m.) rankinuke 
buvusios piniginės neblaivus buvęs 
sugyventinis (gim. 1964 m.) pavogė 
130 eurų. 

Skundas. Skiemonių seniūnijos gy-
ventojai savivaldybės administracijai 
apskundė UAB „Anykščių vandenys“. 
Žmonės prašo bendrovę kontroliuoti 
dėl išvežamų nuotekų kiekio.

Gaisras. Sekmadienį Traupio 
seniūnijos Surdaugių kaime gaisras 
kilo ūkiniame pastate.

Metalinėje grūdų džiovykloje 
smilko dalis rapsų grūdų. Apie 8 t 
grūdų buvo išpilta ant betonuotos 
aikštelės ir sulieta vandeniu.

Žuvys. Visą liepos mėnesį Sala-
ko kultūros centre eksponuojama 
svėdasiškio Raimondo Guobio žuvų 
bei Šventosios upės istorinių įdo-
mybių piešinių paroda „Žemė Žuvų 
ženkle“. Nuo šio miestelio tarsi upe 
pasroviui miesteliuose ir miestuose 
demonstruojama paroda leisis iki pat 
žiočių - Jonavos.

Per miesto 
gimtadienį 
neramu buvo 
kaimuose

Dalis VAIGINAS, Anykščių 
rajono savivaldybės ligoninės 
vyriausiasis gydytojas:

„Nebuvo labai lengva prikal-
binti kolegas dalyvauti eiseno-
je“

Visiems neįtiksi... Ugniagesiai 
gelbėtojai 
pataria 
nepanikuoti
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spektrasPopietė su rašytoju Vytautu V. Landsbergiu Agnė LIUBERTAITĖ

Sekmadienį Anykščių kultūros centre vyko rašytojo, poeto, re-
žisieriaus Vytauto V. Landsbergio kūrybos popietė „Pasakojimai 
apie namus“. Šis renginys buvo skirtas kūrėjo jubiliejiniam gim-
tadieniui paminėti.

V.V. Landsbergis ilgai nelaukęs 
paėmė į rankas gitarą ir atliko vie-
ną iš savo kūrinių. Vėliau papa-
sakojo, jog jis beveik niekada ne-
būna pasiruošęs tikslaus koncerto 
repertuaro – mat tai, kokias dai-
nas gros, nusprendžia tik pamatęs 
publiką. Neretai prieš pradedant 
groti tenka ir pakeisti numatytą 
programą. „Kartais pasiruošiu 
romansus, o žiūriu, kad pirmose 
eilėse sėdi vaikai“, - kalbėjo me-
nininkas. 

Rašytojas prieš visas dainas 
trumpai papasakojo ir jų atsira-

Studijos. Paskelbti 2017 metų 
pagrindinio priėmimo į Lietu-
vos aukštąsias mokyklas pirmojo 
etapo rezultatai. Studijuoti jose 
pakviesta per 22 tūkst. studentų, 
tai mažesnis skaičius nei pernai.  
Lietuvos aukštųjų mokyklų asoci-
acija bendrajam priėmimui orga-
nizuoti (LAMA BPO) pirmadienį 
skelbia, kad studijuoti valstybės 
finansuojamose ir su studijų sti-
pendijomis vietose 2017 m. pa-
kviesti 14 062 (2016 m. - 14 139) 
asmenys: universitetuose 7 678 
(2016 m. - 7 424), kolegijose 6 
384 (2016 m. - 6 715). Į valsty-
bės nefinansuojamas vietas pa-
kviesti 8 615 stojančiųjų (2016 
m. - 10 641): universitetuose - 4 
200 (2016 m. - 6 226), kolegijo-
se - 4 415 (2016 m. - 4 415). Iš 
viso pakviesti 22 677 stojantieji 
(2016 m. - 24 780). Visi valsty-
biniai universitetai reikalavo ne 
mažesnio konkursinio balo kaip 
3, didžioji dalis kolegijų - 1,6.  
Daugiausia kvietimų studijuoti 
valstybės finansuojamose vietose 
sulaukė stojantieji į Vilniaus (2 
662), Kauno technologijos (1 610) 
ir Vilniaus Gedimino technikos (1 
306) universitetus. Kolegijose dau-
giausia kvietimų studijuoti valsty-
bės finansuojamose vietose sulau-
kė stojantieji į Vilniaus (1 944), 
Kauno (1 487), Vilniaus techno-
logijų ir dizaino (593) kolegijas. 

Sankcijos. Europos Sąjunga 
gali atsakyti į planuojamas naujas 
JAV sankcijas Maskvos atžvilgiu, 
jei šie apribojimai Rusijos ekono-
mikai paveiktų kokių nors Euro-
pos kompanijų interesus, prane-
šė laikraštis „Financial Тimes“. 
Pasiruošti atitinkamoms atsako-
mosioms priemonėms paragino 
Europos Komisijos pirmininkas 
Jeanas-Claude’as Junckeris (Ža-
nas Klodas Junkeris). Tame do-
kumente, su kuriuo susipažino 
„Financial Тimes“, siūloma „pa-
sirengti veikti artimiausiomis 
dienomis“, jei Jungtinės Valstijos 
sankcijų paketą Rusijai „priims 
neatsižvelgusios į ES susirūpini-
mą“. Jame taip pat reikalaujama, 
kad Vašingtonas „viešai arba raštu 
užtikrintų“, kad JAV planuojamos 
sankcijos nepaveiks europiečių 
verslo Rusijoje interesų.

Nuomonė. Padėtis Lietuvoje 
dviem trečdaliams gyventojų at-
rodo blogėjanti. Tokios pozicijos 
laikosi 64 proc. respondentų, o 
35 proc. apklaustųjų teigė, kad 
pastaruoju metu reikalai Lietu-
voje iš esmės krypsta į gerąją 
pusę, 1 proc. respondentų netu-
rėjo nuomonės šiuo klausimu. 

Svarstymai. Siekiant pritraukti 
daugiau investicijų ir pasirūpinti 
Lietuvos verslo interesais užsie-
nyje, Vyriausybėje iškelta idėja 
ambasadose dirbančius komerci-
jos atašė pakeisti specializuotais 
įstaigų atstovais. Idėjos šalininkai 
sako, kad atstovus būtų galima 
skirti ir atšaukti lengviau, o jie 
būtų labiau orientuoti į rezultatą. 
Kritikai perspėja negriauti esamos 
sistemos, ir ragina labiau koor-
dinuoti ekonominį atstovavimą 
tiek Vilniuje, tiek Lietuvos am-
basadose užsienyje. Pozicijoms 
skiriantis, ūkio ir užsienio reikalų 
ministrai sutarė pirmiausia naują 
sistemą išbandyti Vokietijoje ir 
Britanijoje, ir tik po to priimti ga-
lutinį sprendimą.

            Nuoširdžiai Jus kviečiame 
2017 m. liepos 29 d., šeštadienį, nuo 12 val. 

atvykti į Anykščių rajono Svėdasų sen. Kunigiškių 
I kaimą, kur visi drauge

iškilmingai paminėsime Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus 

veiklos 30-metį;     

apžiūrėsime atnaujintas ekspozicijas, naujas parodas;

pabendrausime su tradicinio 10-ojo talentų sambūrio „Ieškoki-

me „deimančiukų“ savyje ir šalia savęs“ dalyviais;

pasiklausysime nuotaikingo koncerto, kurį atliks Anykščių kul-

tūros centro Kurklių skyriaus kapela „Virinta“;

po oficialiosios renginio dalies dar pasišnekučiuosime muziejaus 

kiemelyje prie arbatos puodelio.

                                           Organizatoriai:

                    Svėdasų krašto (Vaižganto ) muziejus;
                    Asociacija Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“;
                    Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius 
          
Smulkesnė informacija teikiama tel. 8 682 33024; 8 620 45339

Informaciniai rėmėjai: 

UAB „Anykštos redakcija“ leidinių grupė
                                                         

Penktadienį apie 16 val. 1990 
metais gimęs ukmergiškis paste-
bėjo, jog įsibrauta į jam priklau-
santį automobilį „Ford“, stovėju-
sį netoliese Puntuko akmens. Iš 
automobilio pavogti 105 eurai. 
Tą pačią dieną apie 14 val. bute 
Anykščiuose, Liudiškių gatvėje, 
pas 1980 metais gimusį vyrą ras-
tas ir paimtas neregistruotas duji-
nis revolveris.

Liepos 21 dieną apie 21 val. 
Svėdasų seniūnijos Vikonių kai-
me, namų kieme, konflikto metu 
neblaivus 1996 metais gimęs vy-
ras grasino užmušti kirviu 1972 
metais gimusį tėvą. Po konflikto 
vyras iš namų pasišalino. 

Savaitgalį policijos pareigū-
nams įkliuvo du neblaivūs auto-
mobilių vairuotojai.

Šeštadienį apie 14.45 val. 
Kurklių seniūnijos Staškūniškio 
kaime sustabdyto vilkiko „Daf“ 

Per miesto gimtadienį 
neramu buvo kaimuose
Per keturias Miesto šventės dienas policijos įvykių suvestinė-

se neužregistruota nė vieno su švente sietino incidento Anykš-
čiuose. Miesto gimtadienį žmonės audringiau „šventė“ tik ra-
jono seniūnijose.

1962 metasis gimusiam vairuoto-
jui (nustatytas 2 prom. girtumas. 
Sekmadenį apie 17.45 val. An-
drioniškyje, Anykščių gatvėje, 
1953 metais gimęs vyras vairavo 
automobilį „VW Passat“ būda-
mas neblaivus (nustatytas 1,94 
prom. girtumas). 

Policija praneša, kad penkta-
dienį apie 17 val. Anykščių seniū-
nijos Naujųjų Elmininkų kaime, 
Gėlių gatvėje, ūkiniame pastate 
rastas 1943 metais gimusio vyro 
kūnas be išorinių smurto žymių. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mir-
ties priežasčiai nustatyti.

Liepos 23 dieną apie 09.20 val. 
vyras (gim. 1957 m.) Skiemonių 
seniūnijos Vildiškių kaime na-
muose smurtavo prieš savo žmoną 
(gim. 1958 m.). Įtariamasis sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę. 

-ANYKŠTA

Kokiais vardais anykštėnai vadina savo vaikus? Agnė LIUBERTAITĖ

Anykštėnai savo vaikams suteikia kiek kitokius vardus nei šalies 
gyventojai. Anykščių rajono savivaldybės civilinės metrikacijos 
skyrius su  „Anykšta“ pasidalino, kokie vardai Anykščių rajone 
šiemet yra patys populiariausi.

Vyriausioji specialistė Rasa 
Matiukienė pateikia duomenis, 
jog šiemet Anykščių rajone iki 

šiol  buvo įregistruoti 67 kūdi-
kių gimimai. Patys populiariau-
si vardai rajone šiais metais yra 

Kamilė, Eva, Viltė, Urtė, Lėja, 
labiausiai paplitę berniukų var-
dai yra Ignas, Rokas, Majus ir 
Nojus.

Savo ruožtu Registrų cen-
tras liepos pradžioje paskelbė, 
kokie vardai buvo dažniausiai 
pasikartojantys visoje Lietuvo-

je. Paaiškėjo, jog populiariausi 
vardai pirmąjį 2017-ųjų pusme-
tį buvo Emilija ir Matas. Kiek 
mažiau populiarūs buvo Domi-
nyko, Luko, Kajaus, Jokūbo, 
Domo ir Emos, Amelijos, Ie-
vos, Gabijos, Sofijos, Austėjos 
vardai.

dimo istoriją. Vienas iš atliktų 
kūrinių buvo poeto Aido Marčė-
no eilėraštis „Bėga tavo rankos 
neliesdamos juodų“. V. V. Lands-
bergis pasakojo, jog šis eilėraštis 
yra apie merginą, vardu Nomeda, 
kurią daugybė vaikinų buvo įsi-
mylėję ir rašė jai eilėraščius. A. 
Marčėnas taip pat Nomedai pa-
rašė eilėraštį, ir vėliau ji tapo jo 
žmona. 

Netrukus rašytojas pasekė pa-
saką, įtraukęs į ją kelias dainas. 
Vėliau prisipažino, jog jo paties 
visų laikų mėgstamiausia pasaka 

yra apie Rudnosiuką. Norėdamas 
sužinoti, kaip šis veikėjas gyveno 
toliau, V. V. Landsbergis pats ėmė-
si darbo ir sumanė tęsti šį kūrinį. 

Kūrėjas minėjo, jog Andrioniš-
kyje šiuo metu vyksta ir jo „Pa-
sakų stovykla“ vaikams. Grupelė 

Menininkas noriai bendravo su publika ir dalino prizus
Autorės nuotr.

Pasiklausyti V.V. Landsbergio susirinko būrys įvairaus amžiaus 
anykštėnų

vaikų būtent iš jos sugužėjo į kul-
tūros centrą padainuoti kartu.

Menininkas ne tik dainavo pats, 
bet ir kvietė prisijungti publiką. 
Tuos, kurie geriausiai įsiminė jo 
dainų žodžius ir dainavo kartu, V.V. 
Landsbergis apdovanojo prizais.
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spektras

Parengta pagal 
BNS informaciją

savaitgalio diskusija

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

Grėsmė. Verslo sektoriaus at-
stovai jau daugybę metų nemažė-
jančią emigraciją įvardija kaip di-
džiausią netolimos ateities iššūkį. 
Net kas antras šalies verslininkas 
bijo pasekmių, kurias turės toliau 
besitęsiantis gyventojų bėgimas 
iš Lietuvos. Verslo sektoriaus at-
stovai nerimauja ne veltui - pernai 
šalį paliko daugiau kaip 50 tūkst. 
lietuvių, o pagal procentą išvyks-
tančių vis dar esame pirmi visoje 
Europoje. Lietuvos verslo konfe-
deracijos (LVK) prezidentas Val-
das Sutkus teigia, kad visos vers-
lininkų matomos grėsmės žymi 
esminę kvalifikuotos darbo jėgos 
stygių, kuris jaučiamas jau šian-
dien, o ateityje turėtų įmonėms 
koją pakišti dar labiau. Statistikos 
departamento duomenimis, per 
pastaruosius devynerius metus 
Lietuvoje gyventojų sumažėjo 
kiek mažiau nei 500 tūkst., tuo 
tarpu demografinės senatvės ko-
eficientas, apskaičiuojantis, kiek 
pensinio amžiaus žmonių šalyje 
tenka šimtui vaikų iki 15 metų, 
kasmet kilo. 2004-aisiais jis buvo 
vos 88, o pernai siekė net 129. 

Naikintuvai. Praėjusią savaitę 
NATO oro policijos funkcijas Bal-
tijos šalyse vykdantys naikintuvai 
vieną kartą kilo atpažinti ir lydėti 
tarptautinėje oro erdvėje virš Bal-
tijos jūros skridusių Rusijos Fede-
racijos karinių orlaivių. Baltijos 
šalių oro erdvę saugantys NATO 
naikintuvai buvo pakelti palydėti 
tarptautine oro erdve virš Baltijos 
jūros skridusių Rusijos orlaivių 
„An-26“ ir „An-140“. Jie skrido 
iš žemyninės Rusijos Federacijos 
dalies į Kaliningrado sritį. 

Blokada. Lenkijos prezidentas 
Andrzejus Duda (Andžejus Duda) 
pirmadienį paskelbė blokuosiantis 
du parlamento priimtus teisės ak-
tus, numatančius kontroversiškas 
teismų reformas, išprovokavusias 
masinius protestus ir Europos 
Sąjungos perspėjimą, kad Varšu-
vai gali būti taikomos sankcijos. 
Valstybės vadovas nusprendė ne-
pritarti praeitą savaitgalį Senato 
patvirtintam teisės aktui, turėju-
siam suteikti teisingumo minis-
trui teisę spręsti, kas iš dabartinio 
Aukščiausiojo Teismo narių toliau 
eis pareigas. Prezidentas taip pat 
nusprendė atmesti anksčiau par-
lamento priimtą teisės aktą, nu-
matantį, kad Nacionalinės teismų 
tarybos (KRS), turinčios užtikrin-
ti teismų nepriklausomybę, narius 
nuo šiol rinks parlamentas, dabar 
kontroliuojamas konservatyvios 
partijos „Įstatymas ir teisingu-
mas“.

Kabelis. Bendrovė „Energijos 
skirstymo operatorius“ (ESO) per 
pirmą šių metų pusmetį jau nutie-
sė beveik 645 km požeminių elek-
tros kabelių. Tai 2,6 karto daugiau 
nei praėjusių metų pirmą pusmetį. 
Nutiesus požeminius elektros ka-
belius, klientams padidėjo elek-
tros tiekimo patikimumas, nes 
požeminis tinklas yra atsparesnis 
gamtos poveikiui. Šiemet dau-
giausia požeminių elektros kabe-
lių ESO nutiesė Kauno (125 km), 
Alytaus (100 km) ir Panevėžio re-
gionuose (95 km). Vilniaus regio-
ne šiemet bendrovė įrengė 82 km., 
Utenos - 78 km., Klaipėdos - 70 
km., Šiaulių - 53 km. požeminių 
kabelių. 

@ Duonos ir žaidimų: „Baikit 
kamgi dabar gali būti įdomūs tokie 
renginiai, čia grynų gryniausia bana-
lybė. Senovės laikais tai dar suprantu, 
kad būdavo smagu per šventes, nes 
juk liaudis prieš šventes badaudavo, 
neištvirkaudavo, nesisvaigindavo tai 
įsivaizduojat, kaip žmonės kaifuoda-
vo, kai pagaliau galėdavo prisivalgyti, 
prisigert, paištvirkaut (beje, tuo sė-
kmingai manipuliuodavo bažnyčia). 
Bet dabar, kai malonumai kišami 
per visus galus, tai šventės patampa 
tiesiog banalybe ir žmonės ten eina 
daugiau iš pareigos nei savo noru (nes 
juk reklamos taip sakė, ką kaimynai, 
draugai pagalvos jei nenueisiu...). Na 
ir šiais laikais žmonės šventine nuotai-
ka pajustų nebent jei būtų nemokamai 

Plotume ir Minedui…
Praėjusį savaitgalį Anykščiai šventė 577-ąjį gmtadienį. Kaip 

vertinate Anykščių miesto šventės „ŠvenČIA Anykščiai!“ progra-
mą? Kuriuose šventės, kuri truks net keturias dienas, renginiuose 
būtinai apsilankysite? Ko šventės programoje pasigendate? Ar 
jaučiate šventinę nuotaiką? Apie tai savaitgalį diskutavo portalo 
anyksta.lt skaitytojai.

dalinamas alus ar kokie kiti stipresni 
narkotikai.“

@ Juozas: „Praūžus velnių festiva-
liui, plotume ir Minedui... Ką čia be-
kalbėti apie miesto šventės renginius: 
jie įvairūs, jų daug ir jie prasmingi. 
Tikra atgaiva sielai, ačiū organizato-
riams.“

@ Mmm ne kas: „Pasigedau 
naujų idėjų. Išsisėmė Anykščiai, 
nes metai iš metų ta pati programa. 
Susitraukė kilimų konkursas. Gaila, 
kad miesto šventė pilkėja. Prisimenu 
ponios Bronės Lukaitienės laikus, a.a. 
Vytauto Galvono surengtą šventę, tai 
šiemetinė atrodo kaip pilkas Juozapo-
tos šešėlis.“

@ Auksė: „Anykščių miesto 
šventė graži ir prasminga. Lankiausi 

keliuose renginiuose, labai patiko.
Skeptikams ir amžinai viskuo 

nepatenkintiems siūlyčiau patiems 
suorganizuoti renginį.

Dirbo daug žmonių, jie atidavė 
daug laiko, nuoširdumo ir jėgų. Be-
lieka padėkoti ir palinkėti naujų idėjų, 
kūrybinių sumanymų.“

@ Leonas Alesionka: „Kas gimęs 
zyzti - lakštingala čiulbėt negali! 
O šventė tikrai pasisekusi. Ko tie-
siogiai nepamačiau - tuo nuotraukose 
pasigrožėjau. Valio Anykščiams !!!“

@ R.Gižinskas: „Šventė organizuo-
ta profesionaliai. Puikiai išnaudotos 
miesto erdvės,vyravo šventinė dva-
sia. Kiekvienas anykštėnas ar miesto 
svetys galėjo pasirinkti, kas jam prie 
širdies.Turėjau svečių iš Toronto. Jie 
maloniai nustebinti. Mane sužavėjo 
Pabradės vaikų meno mokyklos 
pučiamųjų instrumentų orkestras ir 

solistė -vokalistė. (Reikėtų pamąstyti 
Anyksčių muzikos mokyklos 
pučiamųjų ‘„katedrai’“] Tačiau buvo 
ir minusų. Ryškiu disonansu šventėje 
pasirodė kolona demonstantų su 
savo ideologine atributika. Pasirodo, 
praėjusio amžiaus dvasia patinka 
rajono vadovams. Na ir visai nesu-
vokiamas „Žigulių“ ‘ir kitų senienų 
paradas.“

@ Irena: „Tas pats per tą patį 
daugelį metų. Pastebėjau, tiesa, kad 
miestelėnų pusryčių laikas pasikeitė.“

@ Patiko: „Tas šokių čempionatas 
labai liuks. Pagaliau kažkas naujo.“

@ Banchukenas: „Socdemai liuks 
buvo palatkė graži su dovanomis.“

@ Vaida: „Šventė puiki,bet 
pasigedau liaudiškos muzikos.
Reikėjo pasikviesti daugiau kapelų.“

(Komentarų kalba netaisyta – red. past.)

Pristatė aukšto 
lygio meną

Antanas DRILINGA, poetas, 
rašytojas, vertėjas, 2015 m. 
gavęs Anykščių rajono Garbės 
piliečio vardą:

- Jau tikriausiai gerą dešim-
tmetį dalyvauju Miesto šventės 
renginiuose. Visų jų aplanky-
ti, aišku, nėra įmanoma, nes 
vyksta tuo pačiu metu. Šiemet 
mane labai maloniai nudžiugino 
Anykščių koplyčioje – Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre atida-
ryta tapytojo, grafiko Algimanto 
Švėgždos tapybos darbų paroda. 
Šis menininkas Lietuvoje mažai 
žinomas, apie jį daugiau papasa-
koti galėtų nebent meno žinovai. 
Netgi dabar kilo mintis, kad koks 
nors išsilavinęs vokietis tapytoją 
žinotų geriau nei mes, savieji.

Gal kiek gaila dėl floristinių ki-
limų. Man atrodo šis fenomenas, 
kai kilimai „audžiami“ iš augalų, 
egzistuoja tik Anykščiuose. Tad 
ir reikia už to kabintis. Gaila, kad 
šiemet ne tik užsieniečiai nedaly-
vavo, bet ir lietuvių kilimų audė-
jų buvo mažiau. 

Aš kiekvienais metais matau 
progresą, matau vis daugiau į 
šventę ateinančių žmonių, vadi-
nasi, ji anykštėnams reikalinga. 

O kas nepavyko ar buvo ne 
taip, geriausiai, matyt, pasakytų 
šventės organizatoriai.

Visiems neįtiksi...
Net keturias dienas – liepos 20-23 d. – anykštėnai ir miesto svečiai šėlo švęsdami 577 –ajį gimta-

dienį. Oras buvo kaip užsakytas, renginių prigalvota tiek, kad, buvo neįmanoma visuose dalyvauti.
„Anykšta“ pašnekovų klausė, ar patenkinti liko švente, ar užteko pramogų, ar netrūko inovatyvių 
idėjų, o gal jau reikia šventės scenarijų keisti ir galvoti apie naujas pramogas ir renginius?

Eisenų nereikia

Saulius RASALAS, buvęs 
Anykščių rajono savivaldybės 
direktorės pavaduotojas, o nuo 
ateinančio ketvirtadienio tap-
siantis Tarybos nariu:

- Pirmiausiai noriu kreiptis į 
šventės rengėjus- susigyvenkite 
su mintimi, kad visiems neįtiksite. 
Prie bet kokio režimo buvo ir bus 
žmonių su skirtingais poreikiais. 
Viskas daroma gerai, belieka atsi-
žvelgti į detales. Mane labiausiai 
sudomino Krumpliausko pamoks-
las. Garbės pilietis tris kartus pro-
vokavo jį nuversti iš sakyklos, bet 
ne todėl visiems, kurie suprato, 
buvo įdomu. Ne viskam galima 
pritarti, bet, kad žmogus sako drą-
siai, tai labai gerai. 

Nevienareikšmiškai buvo verti-
nama eisena. Pagal esmę eisenoje 
pirma turi eiti miesto vėliava, na 
jei prieš vėliavą eina koks nors alia 
Mindaugas su Morta ar ilgakojės 
dūdų orkestro palydovės, tai dar 
pakenčiama, bet negi „žiguliai“ ir 
„volgos“ simbolizuoja Joną Ne-
pomuką ar šventą Oną ? Siekimas 
masiškumo priminė sovietmetį, o 
kokybės ir prasmės buvo mažoka. 
Teko matyti eiseną Ukmergėje. Es-
minis skirtumas - ten žygiuoja ir 
nuo savivaldybės nepriklausančios 
organizacijos. Vadinasi, jos mato 
tikslą ar pasidžiaugti, ar sujungti 
kolektyvą, ar tiesiog pasirekla-

muoti. Pas mus privačiam verslui 
atstovavo tik vienas atsinaujinęs 
restoranas-viešbutis (atsiprašau, 
jei ko nepastebėjau). Asmeniškai 
man eisenų nereikia. Miestą my-
lintys žmonės ateina savo tempu 
ir nederindami kojų. Svarbu sude-
rinti nuotaiką. Šypsena - geriausia 
šventės vėliava.

Dar žavėjausi, kad nuostabaus 
grožio policininkės ant riedžių re-
guliavo pėsčiųjų perėją ties „Hu-
mana“. Tagi buvo liuks.

Pirmą kartą 
eisenoje

Dalis VAIGINAS, Anykščių 
rajono savivaldybės ligoninės 
vyriausiasis gydytojas:

- Mintis sukviesti ligoninės dar-
buotojus prisijungti prie bendros 
eisenos man kilo spontaniškai. Juk 
šiemet ligoninė švenčia 65 m. vei-
klos sukaktį. Nors tikroji ligoninės 
atidarymo data yra sausio 2 d, mes 
ją minėsime rugsėjo 29 d., o kitą 
dieną vyks jau tradicine tapusi – 
treti metai iš eilės – Lietuvos svei-
katos priežiūros įstaigų darbuotojų 
meno mėgėjų šventė „Muzikos 
sparnais“.

Nebuvo labai lengva prikal-
binti kolegas dalyvauti eiseno-
je, bet tikrai nuoširdžiai džiau-
giuosi tais, kurie tam pasiryžo. 

Kartu mes norėjome atkreipti 
anykštėnų bei miesto svečių dė-
mesį, kad esame atvira įstaiga, 
laukianti ir naujų gydytojų ir 
bet kada pasiruošusi padėti li-
gos ištiktiems žmonėms.

Žmonės kasmet 
gyvena geriau

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos inspektorius, rajo-
no Tarybos narys, socialdemo-
kratas:

- Šventė pavyko jau vien dėl 
gero oro, pernykštis lietus neblo-
gai išprausė eisenos dalyvius. Man 
Miesto šventė yra renginys, į kurį 
aš einu ir kaip žmogus, užimantis 
tam tikras pareigas, ir kaip eilinis 
anykštėnas. Smagu, kad šventė 
tampa ne tik renginių vieta, bet joje 
susitinka ir seniai matyti draugai, 
žinau, kad ne pas vienus anykštė-
nus ir giminės atvažiuoja būtent 
šventinį savaitgalį.

Kadangi turiu mažą dukrytę, tai 
lankomus renginius teko derinti 
prie jos dienos ritmo, vakariniame 
koncerte jau neteko dalyvauti....

Pirmą kartą floristinių kilimų py-
nimo istorijoje dalyvavo ir Anykš-
čių socialdemokratai, džiaugiamės, 
kad pirmas blynas neliko prisvilęs, 
tad nenumušė ūpo dalyvauti ir ki-
tais metais.

Apie mugę galiu pasakyti tiek - 
žmonės gyvena geriau. Ir tai rodo 
vos ne per vieną dieną išgraibsty-
ti leidimai prekiauti mugėje, bet 
ir perkančiųjų skaičius, o jų tikrai 
buvo daug...

- ANYKŠTA
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Daug iečių buvo sulaužyta mūsų 
partijoje dėl klausimo dalyvauti val-
dančiojoje koalicjoje su valstiečiais, ar 
ne? Triuškinančiai pralaimėjus Seimo 
rinkimus ir partijos „elite“  susidarius 
kelioms grupuotėms, situacija tapo 
grėsminga. Juolab, kad A. Butkevi-
čius kaip visada savo duoto žodžio 
nesilaikė – neatsistatydino iš LSDP 
pirmininko pareigų. Visokiais būdais 

Apie koaliciją
„tempė gumą“ pusę metų ir savo kal-
bomis bei veiksmais žlugdė partiją. 
Per tiesioginius LSDP partijos pirmi-
ninko rinkimus „stūmė“ „Jonavos ko-
mandos“ kandidatą M. Sinkevičių. Tai 
jaunas senosios partijos nuomenklatū-
ros tradicijų tęsėjas (Anykščių LSDP 
skyrius su D. Krikštaponiu priešakyje  
entuziastingai palaikė šį kandidatą). 
Kaip žinia,  rinkimus laimėjo kitokio 

mąstymo žmogus. Buvo pradėtos de-
rybos. A. Butkevičiaus dėka LSDP 
gavo nuo koalicijos vaišių stalo trupi-
nių. Prasidėjo stumdymasis tarp savų. 
Frakcijos Seime seniūnu tapo Palionis, 
o ne Rasa Budbergytė... Praėjo apie 
pusmetis realaus darbo Seime. Kon-
servatoriai nesnaudė flirtuodami su S. 
Skverneliu, įgijo jo pasitikėjimą ir bal-
savimą dėl urėdijų pralošėme. Manau, 
kad urėdijų klausimas – tai piniguo-
čių įtakos sferų lietuviškai medienai 
taikus nepasidalijimas. Šio projekto 

autorius – premjeras. Šioje vietoje 
noriu gerb. „Anykštos“ skaitytojams 
pateikti  retorinį klausimą: „Kas būtų 
nutikę to meto vidaus reikalų ministrui 
S. Skverneliui, jeigu A. Butkevičius 
būtų turėjęs daugiau proto po garsio-
sios automato „Kalašnikov“ ir bėglio 
paieškos?“ Greičiausiai būtų grįžęs į 
Šiaulius. Šioje situacijoje S. Skvernelis 
lipa ant A. Butkevičiaus  grėblio. Su-
darius koaliciją su konservatoriais, po 
kurio laiko (dar iki savivaldybių rinki-
mų) G. Landsbergis taps premjeru ir 

valstiečiai gaus tuos pačius trupinius 
kaip ir mes, juolab konservatoriai turi 
galingą užtarėją LR Ekscelenciją. Būti 
ar nebūti koalicijoje spręs LSDP tary-
ba rudenį. Aišku viena, kad senosios 
partijos nomenklatūros pasipriešini-
mas bus didžiulis.

R. Gižinskas

Anykščių rajono Garbės piliečiu 
paskelbtas rašytojas R. Vanagas 
kalbėjo: „Aš, būdamas sau ištiki-
mas, būtinai turiu pasakyti kokį pa-
mokslą tautai, kaip sakoma. Aš dar 
nežinau, ką reiškia būti Anykščių 
garbės piliečiu. Nei esu, nei noriu 
būti šventas ar ypatingas.Tik visa-
da norėjau, esu ir būsiu Anykščių 
vaikas. Gimiau Karvelių namuose 
už kelių namų nuo čia, buvau pa-
krikštytas ir prie pirmosios Komu-
nijos priėjau štai šitoje dangiškoje 
bažnyčioje, didžiąją gyvenimo dalį 
praleidau ant dešiniojo Šventosios 
upės kranto. Ir tai jau man didelė, 
su niekuo nepalyginama garbė.“ 
Po to klasikas šmaikščiai kreipėsi į 
susirinkusius anykštėniška tarme.

Anykštėnus taip pat sveikino 
Seimo narys Virginijus Sinkevi-
čius, dovanų atvežęs Vasario 16-
osios Akto kopiją.

Šalia kultūros centro vyko Pabra-
dės fanfarinio orkestro koncertas, 
vėliau šventės dalyviai vakarojo 
su kapela „Grieža“, šoko kartu su 
anykštėnų muzikos grupe „Kely“ 

Anykščiai šventė 577-ąjį gimtadienį

ir „Extend“ iš Panevėžio. Miesto 
senamiestyje įskūrė retro skveras, 
kuriame dainavo romansų atlikėjai 
ir griežė Panevėžio styginių kvar-
tetas. Anykščių šv.Mato bažnyčio-
je pasirodymą surengė Lietuvos 
nacionalinės filharmonijos ansam-
blis „MUSICA HUMANA“.

Šeštadienį miesto gimtadie-
nį švenčiančių Anykščių gatvėse 
vyko didžiulė mugė. Dar prieš 
šventę savivaldybė informavo, kad 
į mugę užsiregistravo rekordinis 
prekeivių skaičius – 250. Mugėje 
buvo galima įsigyti maisto pro-
duktų, alaus ir giros, įvairių tauto-
dailės darbų, paveikslų, mezginių 
ir drabužių, įvairių smulkmenų. 
Intensyvi prekyba mugėje vyko 
net devynias valandas, vėliau dalis 
prekybininkų persikėlė į Dainuvos 
slėnį.

Šeštadienio rytas jau nebe pirmą 
kartą per Anykščių miesto šventę 
prasidėjo miestelėnų bendrystės 
pusryčiais. Tradiciškai jie vyko 
šalia paminklo rašytojui Antanui 
Vienuoliui. Pagrindinis šių pusry-
čių patiekalas neabejotinai buvo 

rajono mero Kęstučio Tubio ūkyje 
bičių suneštas medus. Medaus ko-
rius meras pjaustė ir susirinkusius 
vaišino kartu su žmona Elvyra.

Daugiausiai Miesto šventės da-
lyvių dėmesio sulaukiančiame 
tarptautiniame floristinių kilimų 
konkurse šiemet nupintas 21 kili-
mas. Nuo penktadienio ryto An-
tano Baranausko aikštėje floristi-
nius kilimus pynė 21 komanda iš 
Anykščių, Ukmergės ir Panevėžio 
rajonų. Praėjusiais metais konkur-
se dalyvavo 28 komandos ir ne 
tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. 
Floristinių kilimų vertinimo komi-
sijai vadovavo mero pavaduotojas 
Sigutis Obelevičius. Geriausius 
kilimus išrinkti taip pat patikėta 
Lietuvos floristų asociacijos pirmi-
ninkei Genovetai Zuokienei, UAB 
„Ogmios gėlės“ darbuotojai Virgi-
nijai Miselienei, Vilniaus paslaugų 
verslo profesinio rengimo centro 
floristikos vyriausiajai mokytojai 
Nijolei Kutkienei, Anykščių kūry-
bos ir dailės mokyklos mokytojai 
Ritai Juodelienei, Piktagalio kaimo 
bendruomenės pirmininkei Daivai 
Šližienei ir UAB „Gėlių lanka“ di-
rektorei Ievai Kupčinskienei.

B kategorijoje išrinkti trys ge-
riausi kilimai, A kategorijoje – 
penki. B kategorijoje pirmąją vie-
tą laimėjo Panevėžio Margaritos 
Rimkevičaitės paslaugų ir verslo 
mokyklos ir Panevėžio „Ąžuolo“ 
gimnazijos sukurtas kabantis kili-
mas. Antrąją – Ukmergės techno-
logijų ir verslo mokyklos kilimas, 
trečiąją – Debeikių moterų veiklos 
centro nuaustas kilimas. A kate-
gorijoje pirmąją vietą iškovojo 
Anykščių trečiojo amžiaus univer-
siteto komandos darbas, antrąją – 
Levaniškių kaimo bendruomenės 
„Abipus Nevėžio“ kilimas, trečiąją 
vietą – Burbiškio bendruomenės 
centro nuaustas floristinis kilimas, 
ketvirtąją – Katlėrių bendruome-
nės, penktąją – Traupio komandos 
kilimas.

Pasak S. Obelevičiaus, nugalėto-
jus išrinkti buvę sunku, nes lyderiai 
surinko vienodai balų ir komisijai 
teko dar kartą apžiūrėti ir išrinkti 
geriausią. 

Be apdovanojimų neliko nė vie-
na komanda, jos buvo paskatintos 
rėmėjų prizais ir padėkomis.

Konkurse dalyvavo Anykščių 
socialdemokratų komanda, tačiau 
jų kilimas tarp laureatų nepateko.

Vienas šiuolaikiškiausių Anykš-
čių miesto šventės akcentų šiemet 
buvo hip –hop turnyras „Anykščiai 
gatvės šokio rimtu“. Turnyre daly-
vavo 40 šokėjų įvairiose amžiaus 
grupėse iš Vilniaus, Kauno ir Klai-
pėdos. Tarp šokėjų – ir penkios 
mergaitės iš Anykščių Antano Ba-
ranausko pagrindinės mokyklos. 
Šį turnyrą padėjo suorganizuoti iš 
Anykščių kilęs šokių treneris Min-
daugas Lekauskas, kurio darbų 
kraitis - net keli išugdyti pasaulio 
čempionai.

Miesto parke Miesto šventės 
metu įrengta šeimų ir jaunimo er-
dvė „Žalioji juosta“.

Akyvios pramogos, kūrybinės 
dirbtuvės, sporto varžybos ten lau-
kė užsukusiųjų. Parke vyko labai 
aktyvios ir daug dalyvių sutrau-
kusios sporto varžybos. Vien prie 
šaškių stalų šios sporto šakos my-
lėtojai traukė būriais.

Antano Baranausko ir Antano 
Vienuolio – Žukausko memoria-
linis muziejus per Miesto šventę 
viešėjo Anykščių senamiestyje. Čia 
buvo galima pamatyti net siauruko 
bėgius ir ant Šeimyniškėlių pilia-
kalnio taip ir neiškilusios medinės 
pilies maketą bei papilio bokštą.

Muziejininkai turėjo ir gyvų 
eksponatų - mediniame narvelyje 
tupėjo vištos.

Pilnutėlis Dainuvos slėnis šešta-
dienio vakarą šėlo Miesto šventės 
koncerte, kuriame grojo roko mu-
zikos grupės „Laiptai“, „Pelenai“ 
ir „Bix“. Kiek labiau išsijudinti 
publikai pavyko tik pradėjus groti 
„Pelenams“. Net pats šios grupės 
lyderis Česlovas Gabalis nuo sce-
nos stebėjosi, kad publika pasiro-
dymą stebėjo gan vangiai, tačiau 
pakako užgroti labiau žinomus 
grupės hitus ir Dainuvos slėnis jau 
lingavo.

Grupė „Bix“ Miesto šventės 
koncerte galutinai „ištaškė“ savo 
superhitais ir galinga energija. 

Jų pasirodymo tarpais net dingo 
elektra. Dainuvos slėnyje taip pat 
plokšteles suko DJ Monsta iš La-
tvijos, dangų nušvietė įspūdingas 
lazerių šou ir fejerverkai. Kukliais 
skaičiavimais, Dainuvos slėnyje 
vykusiame koncerte galėjo apsi-
lankyti apie 4000 Miesto šventės 
dalyvių.

Net keturias dienas trukusioje 
Anykščių miesto šventėje būta 
ir daugiau įdomybių. Penktadie-
nį LRT radijas per visas tris savo 
programas surengė tiesioginę 
transliaciją iš Anykščių. Mobilio-
ji radijo studija įsikūrė Vyskupo 
skvere. Vietos jaunimas dešiniaja-
me Šventosios upės krante buvo 
įkūręs interaktyvią patyrimų erdvę 
„VISA TA“, kur buvo pristatoma 
garso ir vaizdo sintezės projektai, 
vyko „blusų“ turgelis, pristatytos 
meninės instaliacijos. Anykščių L. 
ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai 
oficialiai perduotas Izidoriaus Gir-
čio fotografijų archyvas. Anykščių 
koplyčioje – Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre atidaryta Antano 
Švėgždos darbų paroda, Angelų 
muziejuje parodą pristatė Zita ir 
Kazimieras Inčirauskai, šalia An-
tano Baranausko klėtelės vyko 
susitikimas su Ukrainos rašytoju 
Andrejumi Kurkovu. Miesto šven-
tės metu muziejuje tęsėsi literatū-
rinis festivalis „Rašytojų balsai iš 
A. Vienuolio verandos: klasika ir 
modernumas“, kuriame literatūri-
nę – muzikinę kompoziciją prista-
tė aktorė Dalia Michelevičiūtė. O 
sekmadienį Anykščių šv.Mato baž-
nyčioje prasidėjo 17-asis tarptau-
tinis vargonų muzikos festivalis, 
kuriame vokalines partijas atliko 
svečias iš Norvegijos Povilas Sy-
rrist –Gelgota.

Šeštadienio pavakary Anykščių 
kultūros centro antrajame aukšte 
surengtas mero K. Tubio priėmi-
mas, kuriame dalyvavo svečiai iš 
užsienio, Anykščių rajono Garbės 
piliečiai, šventės rėmėjai.

„Miesto gimtadienis buvo skir-
tas visiems - ir dideliems, ir ma-
žiems, tad natūralu, kad šventinių 
renginių šiais metais buvo tikrai 
daug. Mugė, parodos, koncertai, 
neeiliniai susitikimai - tikiu, kad 
įdomių veiklų čia rado kiekvienas 
svečias, kad ir iš kur jis būtų atvy-
kęs“, - sakė Anykščių rajono meras 
K. Tubis.

Panevėžiečių sukurtas ka-
bantis kilimas. 

Šventinėje eisenoje originaliai pasirodė Anykščių ligoninės per-
sonalas.

Hip – hop turnyras tapo vienu iš Anykščių miesto šventės 
akcentų.

Rajono meras Kęstutis Tubis su žmona Elvyra bendrystės pusry-
čiuose vaišino šviežiu medumi.
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Skiemoniečiai pasižymėjo 
ryžtu ir garbės supratimu

Skiemonys tą šių metų pasau-
liui taip artimą apniukusią liepos 
vidurio dieną buvo tarsi užsnūdę, 
tik kartkartėmis praūždavo auto-
mobilis, kažkas įėjo, o po to išėjo 
iš parduotuvės, kažkas pasuko į 
vieškeliuką Vieversių link, ten, kur 
pažymėta Palaimintojo arkivysku-
po T. Matulionio tėviškė. Aš gi, 
žvalgydamasis po kryžkelę, kaip 
kadaise mėgdavo čia pat gyvenęs 
Kazimieras Karalkevičius, pasiju-
tau prisiminimų užlietas.

Juk šis visai nedidukas truputį 
atokiau nuo Aukštaitijos plento, 
jungiančio Zarasus su Kaunu, įsi-
kūręs miestukas visada buvo ma-
žas. Tačiau kalvotose apylinkėse 
įsikūrę aukštaičiai visuomet pasižy-
mėjo kalniečiams būdingu ryžtu ir 
garbės supratimu, gebėjimu pasiau-
koti. Kadaise čia gyveno vienuoliai 

Skiemonys: šventojo aureolės vertas 
dar vienas skiemonietis Raimondas GUOBIS

Nepaprasti, nepamirštami buvo 1962 - ieji. Tais metais Skiemonių parapijos klebonu tarnavo 
šventojo aureolės vertas, kaip sakoma žmonių,  „liaudies“ kunigas svėdasiškis Aleksandras Papuč-
ka (1914 - 1977). Tais metais pačiame šios parapijos pakraštėlyje jaunai, niekuo neišsiskiriančiai 
merginai pasirodė Šv. Mergelė Marija. Tais metais tenai imta Dangiškąją Motiną garbinti - tikras 
stebuklas, kad per apsireiškimo metines į smiltėtą lauką susirinko keli tūkstančiai maldininkų, o 
saugumiečiai buvo pasirengę nužudyti kun. A. Papučką. Bet gelbėjo dangiškoji jėga, gal užtarimas 
iš anapus tais pačiais 1962 - iais Dangui gimusio, šiemet Palaimintuoju paskelbto Skiemonių žemės 
sūnaus, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio.

- atgailos kanauninkai, tačiau juos 
už paramą sukilėliams rusų valdžia 
išvarė, tarpukariu Skiemonys garsė-
jo ypač gyva, sąmoninga bendruo-
mene, išskirtiniais žmonėmis. Juk 
kadaise čia veikė visos tarpukario 
laikų visuomeninės organizacijos - 
pavasarininkai, jaunieji ūkininkai, 
tretininkai... Šauliai pasistatė savo 
namus, kone kiekvieną šventadie-
nį miestelyje vykdavo koks nors 
vakaras su vaidinimu, šokiais, kas 
nors iš tolėliau atvykęs skaitydavo 
paskaitas ar patys vietiniai susirinkę 
lavinosi, norėjo kuo geriau pažinti 
krikščionišką mokymą, kuo geriau 
tarnauti Lietuvai tėvynei, kuo dau-
giau patyrimų įgyti darbuotis ūkyje. 
Miestelyje veikė puikiausia pieninė, 
kurioje gaminamas aukščiausios rū-
šies sviestas buvo eksportuojamas į 
užsienio šalis. Ūkininkams pelnas, 
o valstybei garbė. Veikė ir odų dirb-
tuvė, ir kelios privačios bei lietuviš-
ko kooperatyvo parduotuvės. Darbo 

nestigo keli siuvėjai, neblogai vertė-
si ir batsiuvys, o kryžkelėje ties Lu-
knos upeliu drebindamos žemę su-
kosi dyzelinio variklio „Blokston“ 
sukamos malūno girnos. Puošnus, 
skardos stogais besipuikuojantis - 
buvo pastatytas prūsišku stiliumi - 
rūmas greitai tapo miestelio simbo-
liu. O artėjančių katastrofų pradžia 
buvo pažymėta vieno iš šios įmonės 
savininkų Petro Petkevičiaus mirti-
mi, mat jis paklausęs per radiją apie 
tai, kad vokiečiai užėmė Varšuvą, iš 
didžio sielvarto pasimirė - neatlaikė 
patriotizmu liepsnojanti širdis.

Žmonės ir įvykiai

Tarpukariu būta čia sumanių 
moterų ir veiklių, išmintingų vyrų. 
Štai viršaitis Antanas Bražėnas 
visais rūpinosi taip, tarsi jie būtų 
savos šeimynos vaikai - keliolika 
metų jis valsčiui vadovavo. ne tik 
administravo, bet ir lietuvišką dva-

sią stiprino, skatino šviestis, pats 
daugybėje patriotinių, tikybinių 
bei ūkinių organizacijų dalyvavo. 
Pasigėrėtina, kad minint 1930 - ius 
Vytauto Didžiojo metus jis kartu 
su Miškiniškių dvaro savininku 
Simonu Sližiu bei valsčiaus se-
kretoriumi Adolfu Sukarevičiumi, 
prisidėjus dar keletui smulkesnių 
rėmėjų, prie savivaldybės pastato 
pastatė menišką kryžių. Šalia jo 
tais pat metais buvo pasodintas ir 
Vytauto Didžiojo ąžuolas. Deja, 
šiuos abu paminklus bolševikai 
sunaikino.

Tikriausias miestelio patriar-
chas buvo vaistininkas Steponas 
Žvirblis. Šis nuo Kurklių kilęs gi-
liai tikintis vyras savo sumanumu, 
nuoširdumu, gebėjimu atjausti, 
pagelbėti pavergė skiemoniečių 
širdis. Tai žmogus, kurį reikia 
prisiminti kaip neblėstantį artimo 
meilės įsikūnijimo pavyzdį. Ne-
mažai pavargęs, kol kartu ir be-
sidarbuodamas universitete Mas-
kvoje vaistininko mokslus baigęs 
labai greitai į rusų karų sūkurį pa-
kliuvęs - tarnavęs vaistininku kare 
su japonais Mandžiūrijoje, kilus 
Pirmajam pasauliniam karui vėl 
pakliuvo į austrų frontą. Teko re-
gėti daug baisybių. Po revoliucijos 
pargrįžo į Lietuvą, pasiskolinęs iš 
gero pažįstamo Antano Žukausko 
- Vienuolio pinigų nusipirko na-
muką Skiemonyse ir atidarė vais-
tinę. Greitai pagarsėjo ne tik kaip 
sumanus provizorius, bet ir kaip 
gydytojas, gebėjęs pagydyti egze-
mą ir kitas tuo metu sodžiuje pa-
plitusias ligas. Mėgdavęs sakyti, 
kad neturįs vaisto nuo vienintelės 
ligos - mirties. Po žmonos Palagė-
jos mirties artimiausiu jo bičiuliu 
tapo į Skiemonis tarnystei atvykęs 
kunigas A. Papučka.

Skiemonių stebuklas

S. Žvirblis ir A. Papučka labai 
greitai susibičiuliavo. Juk provi-
zorius į bažnyčią ateidavo kasdien, 
o kunigėlis greitai visus žmones 
tiesiog sužavėjo savo paprastumu, 
gebėjimu atjausti, dalintis. Jis galė-
jo pavargėliui atiduoti paskutinius 
batus, jis našlei, kurios karvė nu-
gaišo, be jokių svyravimų atidavė 
savo ožką, jis noriai dalyvaudavo 
visose šventėse, krikštynose, ves-
tuvėse, kur tik būdavo pakviestas, 
laidotuvių šermenų vakarą pagel-
bėdavo giedoti. Jis pasiėmęs dalgę 

išeidavo kartu su kolūkiečiais į tal-
ką kirsti visuomeninių javų, gelbs-
tint derlių. Kuomet valdžiai užkliū-
davo, būdavo į rajoną iškviestas, 
baramas nusišypsodavo ir patarda-
vo partijos funkcionieriui pagrauž-
ti rūgščių obuoliukų, mat jie labai 
gerai nuramina, pyktį malšina. Pa-
rapijiečius tiek mylėjo, kad už juos 
kiekvieną vakarą melsdavosi, juos 
laimino, kalbėdamas rožinį keliais 
aplink bažnyčią eidavo.

Buvo tada dar laikas, kai į pa-
rapijos kaimus užklysdavo ir pa-
gyvendavo garsusis Aukštaitijos 
partizanas Antanas Kraujelis - 
Siaubūnas, ir štai tada 1962 - ųjų 
vasarą pasaulį tiesiog sudrebino 
Skiemonių stebuklas. Pačiame 
parapijos pakraštėlyje, Janonyse, 
liepos tryliktosios lietingą pava-
karę einančiai į dobilieną perkelti 
karvės aštuoniolikmetei sodžiaus 
mergaitei Ramutei Macvytei pa-
sirodė Švč. Mergelė Marija. Kitą 
vakarą regėjimas pasikartojo, o 
žinia apie stebuklą greitai išplito 
ne tik po apylinkes, bet ir po visą 
Lietuvą. Minint apsireiškimo meti-
nes į smiltėtą lauką susirinko tūks-
tančiai tikinčiųjų, savo antplūdžiu 
labai išgąsdinę sovietinę valdžią, 
kuri ėmėsi priemonių. Milicininkai 
neleido privažiuoti, susirinkusius 
vaikė, gaisrininkai maldininkus 
liejo vandeniu. Netruko pasklisti 
žinių apie stebuklingas pagijimus, 
buvo kalbama, kad Dievo Motina 
nežemišku nušvitimu buvo pasi-
rodžiusi ir Skiemonių bažnyčios 
didžiajame altoriuje. Saugumie-
čiai nebežinojo, ko griebtis, buvo 
ženklų, kad jie buvo nusprendę 
nužudyti neva stebuklą „sukūrusį“ 
kun. A. Papučką, kvietėsi pokalbio 
į bažnyčios šventorių vidurnaktį. 
Piktiems kėslams nepavykus kuni-
gas buvo iškeltas į Surdegį, po to 
dar kunigavo Kupreliškyje, kur ir 
mirė 1977 - ųjų vasarą, tais pačiais 
metais kaip ir regėtoja Ramutė.

Kunigo mirties keturiasdešim-
tmetis liepos viduryje paminėtas 
Svėdasuose, už garbųjį, šventumo 
aureolės vertą svėdasiškį melstasi 
bažnyčioje, šviesiai apie jį kalbė-
jo bičiulė Birutė Žemaitytė, buvo 
platinama jos sudaryta ir sukak-
ties proga išleista knyga „Kunigas 
Aleksiukas“. Beje, tai jau trečioji 
knyga apie švento gyvenimo ku-
nigą - anksčiau išleistos kun. Ste-
pono Galvydžio ir kan. Edmundo 
Rinkevičiaus parašytosios.

Maldininkai Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietoje Janonyse apie 1963 metus.
Nuotr. iš archyvo

Du bičiuliai, du karšti katalikai, artimo meile degantys vyrai - vaistininkas Stepo-
nas Žvirblis (kairėje) ir kun. Aleksandras Papučka.

Laimingi kunigą Aleksandrą pažinę - kan. Edmundas Rinkevičius ir sesė Birutė Žemaitytė.

Autoriaus nuotr.
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kampas

Apie 
mokesčius

horoskopas

Linas BITVINSKAS

Mokesčius mokėti reikia. 
Juk jais mes apmokame me-
diciną, švietimą, kariuome-
nę. Tai kiekvieno piliečio 
pareiga. O kad gyvenimas 
būtų ne cukrus Marijos že-
mėje, laikas nuo laiko val-
džia sugalvoja vis po naują 
mokestį. Panašu, kad šį kartą 
į viešumą stumiamas cukraus 
mokestis. 

 Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga ir jos pro-
fesionalų vyriausybė  iškė-
lė  iniciatyvą apmokestinti 
vaisvandenius, turinčius 
daug cukraus. Paskui, sako, 
bus apmokestinti maisto 
produktai, turintys daug rie-
balų. Žodžiu, matyt, pasku-
tiniai bus apmokestinti mi-
neralinio vandens produktai, 
turintys daug burbuliukų. 

Lietuvių valdžios kūrybin-
gumo sugalvoti naujus mo-
kesčius ir didinti baudas ga-
lėtų pavydėti visas pasaulis. 
Valdžią suprantu - negalima 
leisti, kad liaudis ištvirktų 
nuo per lengvo gyvenimo. Ir 
taip per daug šešėlinių pini-
gų vaikšto. 

O kalbant rimtai, tai dary-
siu naują apklausą - klausi-
nėsiu, kas iš balsavusių rin-
kimuose prašė savo partijos 
ar Seimo nario, kad apmo-
kestintų cukraus kiekį limo-
naduose? Galbūt kieno nors 
anūkai per daug jų maukia? 
Taip pat paklausiu, kurie iš 
mano pažįstamų reikalavo 
pabranginti produktus, tu-
rinčius daug riebalų. Saky-
kim, lašinius. Nemušiu, ne-
iškeiksiu, tik noriu įsitikinti, 
kad Seimo nariai nekalti - jie 
vykdo, ko rinkėjai jų prašė. 
Žinoma, gal aš ir naivus, bet 
tikiuosi rasti tuos, kurie pri-
vertė Seimo narius padidinti 
mokesčius. 

AVINAS. Pasižymėsite išaugu-
siu gyvybingumu, išradingumu, 
seksualumu. Pravartu spręsti as-
menines ir vaikų problemas. Mei-
lės reikaluose gali užgimti naujos 
arba atgimti priblėsusios viltys.

JAUTIS. Kad ir kokie neįdo-
mūs atrodytų praktiniai reikalai, 
derėtų juos sutvarkyti. Nuošir-
džiai pasidomėkite vaikų, namiš-
kių reikalais bei problemomis - 
jūsų dėmesys jiems gali būti lyg 
gydantis balzamas, o ir patys dėl 
to pasijusite geriau. 

DVYNIAI. Noriai bendrausite, 
svečiuositės. Turėtų pavykti išsi-
aiškinti santykius, jų perspekty-
vas. Galite susižavėti žmogumi, 
kurį laikėte tiesiog pažįstamu arba 
draugu.

VĖŽYS. Tikėtinas pokalbis apie 
galimybes materialinei būklei pa-
gerinti, pasiskolinti. Galite gauti 
pajamų iš protinio darbo, buhalte-
rinės veiklos ar transporto paslau-
gos. Arba kažką įsigysite ir tuo 
kažkuo būsite patenkinti.

LIŪTAS. Rytinį nerimą popiet 
pakeis optimizmas, pasitikėjimas 
savimi bei kitais. Srityse, susiju-
siose su transportu, žiniomis, in-

formacija, bus sunku jus pralenkti. 
Galite ruoštis į kelionę arba su-
laukti svečio iš toli.

MERGELĖ. Problemų gali 
kelti tik jūsų nerimas, vidinė 
įtampa, pasąmoninės baimės. Pa-
sistenkite atsipalaiduoti, o savo 
artimiesiems nebijokite prisipa-
žinti, kas jus slegia. Kartu bus 
lengviau tai įveikti.

SVARSTYKLĖS. Galite už-
megzti pažintį, įsigyti naują ger-
bėją. Nusimato įdomūs pokalbiai. 
Galbūt įsitrauksite į visuomeninį 
judėjimą, į bendraminčių grupę 
arba nueisite į klubą ir smagiai pra-
leisite laisvalaikį.

SKORPIONAS. Iki pietų turėtų 
sektis produktyviai padirbėti ir ap-
tarti svarbius reikalus, o popiet jau 
rūpės kiti dalykai. Norėsis susitikti 
su draugais, domins suplanuotas 
vakaro renginys ir pan. 

ŠAULYS. Galite gauti svarbią 
žinią arba reikšmingas patyrimas 
kelionėje atvers jums naują suvo-
kimą. Arba nebus jokio konkretu-
mo, niekas praktiškai neišsispręs, 
tačiau jūsų akiratis arba pažinčių 
ratas naudingai prasiplės. 

OŽIARAGIS. Iš ryto imkitės 
finansinių reikalų, jeigu jums tai 
aktualu. Pagalvokite, ar nepamir-
šote sumokėti mokesčius, įmokas. 

Popiet veršitės pakeisti aplinką. 
Galbūt išvyksite iš savo miesto, 
rajono ar šalies.

VANDENIS. Jei turite proble-
mų, susijusių su jausmais, par-
tneryste, šiandien nesunkiai viską 
išsiaiškinsite. Gali atsitikti taip, 
kad atkursite ryšį, kurio ilgėjotės 
ir pagaliau suvokėte, koks jis jums 
svarbus.

ŽUVYS. Rytas bus gana dar-
bingas, palankus ir įprastai vei-
klai, ir naujiems projektams, pro-
fesiniams bandymams. Galimas 
darbo interviu. Popiet vis labiau 
domins, ką planuoja antroji pusė, 
partneris.

Gaisras Londone priminė ir kitą 
bene didžiausią gaisrą gyvenamaja-
me name Vilniuje, kai 2007 metais 
ugnyje žuvo 5 žmonės, o keliolika 
dėl sunkių traumų atsidūrė ligoni-
nėje. Name buvę avariniai išėjimai 
buvo užgriozdinti senais baldais, 
kitokiu nenaudojamu inventoriu-
mi, kuris tapo kliūtimi evakuotis 
gyventojams ir gaisro gesinti at-
skubėjusiems ugniagesiams gel-
bėtojams. Gaisrui išsiplėsti įtakos 
turėjo ir bute, kuriame buvo gaisro 
židinys, sukauptos šiukšlės, sku-
durai, nenaudojami baldai. Nors 
Anykščių daugiabučiuose ir ne-
prisimename didelių gaisrų, (degė 
kelių daugiaaukščių durys, keli ne-
dideli, sėkmingai užgesinti gaisrų 
židiniai butuose), tačiau šių metų 
balandžio mėnesį Anykščiuose, 
Ramybės gatvės daugiabutyje an-
trame aukšte kilęs gaisras vos ne-
nusinešė žmogaus gyvybės. 

Balandžio 17 – ąją degė vieno 
kambario butas. Nors jau buvo 
iškviesti ugniagesiai gelbėtojai, 
gaisrą pastebėjo ir pirmo aukšto 
gyventojas Albertas Vaitiekūnas. 
Jis įtarė, kad bute yra žmogus, ta-
čiau patekęs į patalpą, jo per dūmus 
nematė, tik pašaukęs išgirdo jo 
balsą. Gaisrą pastebėjo ir į pagalbą 
atskubėjo kaimynystėje gyvenantis 
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos budinčios pamainos va-

Ugniagesiai gelbėtojai pataria 
nepanikuoti Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Birželio pradžioje Londone 24 aukštų daugiabutyje kilęs gaisras nu-
sinešė aštuonias dešimtis gyvybių, privertė ne tik susimąstyti, tačiau ir 
išsigąsti ne vieną renovuotų Anykščių daugiabučių namų gyventojų. 

Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduoto-
jas Laurynas Gabrilavičius tikina, kad Anykščiuose renovuoti namai 
atitinka visus šiuolaikiniams namams keliamus saugumo reikalavi-
mus, tačiau nuo nelaimingo atsitiktinumo niekas nėra apsaugotas, tad 
ir pataria, kaip elgtis gaisro atveju.

das, vidaus tarnybos vyresnysis 
leitenantas Mantas Bagdzevičius. 
Nedelsdami nė akimirkos vyrai 
degančiame bute surado gyventoją 
ir išnešė jį į lauką, atidavė atsku-
bėjusių medikų globai. Žmogaus 
gyvybė buvo išgelbėta. Šiuo atveju 
profesionaliai ir pilietiškai pasiel-
gė ne tik pareigūnas, bet ir eilinis 
namo gyventojas. 

Tačiau toli gražu ne visuomet 
gaisruose išvengiama žmonių aukų. 
Anykščių rajone pernai sausio mė-
nesį sename Svėdasų girininkijos 
dviaukščiame pastate kilęs gaisras 
nusinešė trijų medkirčių gyvybes. 

Tad ar saugu gyventi Anykščių 
miesto daugiabučiuose, ar renovuo-
ti namai, kurių sienos apšiltintos, 
gaisro atveju nevirstų liepsnojan-
čiu fakelu, kaip tai atsitiko Londo-
ne? – „Anykšta“ klausė Anykščių 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
viršininko pavaduotojo Lauryno 
Gabrilavičiaus. Pasak jo, gaisrą 
gali lemti tiek vieno gyventojo 
aplaidumas ar neatsakingas poel-
gis, tiek objektyvios priežastys, 
tačiau daugiabučių gyventojams, 
ypač renovuotų, baimintis nerei-
kėtų, tereikia laikytis elementarių 
priešgaisrinės saugos reikalavimų. 
„Namai apšiltinti gaisrui atspario-
mis medžiagomis, daugeliu atvejų, 
akmens vata, kuri atspari karščiui 
ir nedega. Jeigu namas renovuotas 

naudojant putplasčio plokštes, tai 
jos yra padengiamos tinku ir šių 
medžiagų patikimumas, atsparu-
mas ugniai yra patikrintas eksper-
tų, - pastebėjo L. Gabrilavičius. 
– Projektuotojai namo renovacijai 
parenka tinkamas medžiagas, sta-
tybininkai kontroliuojami, kad jų 
nekeistų netinkamomis, tad gy-
ventojams tikrai nėra ko baimin-
tis. Daugiabučių namų savininkai 
patys skatinami rūpintis savo turto 
apsauga nuo gaisro ir, sakyčiau, 
didžioji dalis gyventojų, namų 
bendrijų savininkų tai supranta ir 
laikosi priešgaisrinės saugos reika-
lavimų. Mes nuolat bendraujame 
su gyventojais, primename jiems 
priešgaisrinės saugos reikalavi-
mus, tačiau pasitaiko gyventojų, 
kurie nereikalingais daiktais už-
krauna avarinius išėjimus, kaupia 
degias medžiagas balkonuose. Per-
spėjame gyventojus, kad to daryti 
negalima, konsultuojame žmones, 
taikome įvairias prevencijos prie-
mones, bendraujame tuo tikslu su 
komunalininkais, kitomis instituci-
jomis.“

L. Gabrilavičiaus nuomone, 
nėra nė vieno tokio pat gaisro, 
tad patarti žmonėms, kaip elgtis 
gaisro atveju, sudėtinga, tačiau 
yra keletas patarimų, padedan-
čių išvengti skaudžių pasekmių. 
„Gaisrui kilus bute, pavyzdžiui, 
užsidegus riebalams keptuvėje, 
pakanka užsukti dujas viryklėje ir 
uždengti keptuvę dangčiu, jei už-
sidega elektriniai prietaisai, visų 
pirma reikia išjungti prietaisą iš 
elektros tinklo ir užgesinti lieps-
ną gesintuvu. Patartina tuo tikslu 
kiekviename bute turėti gesintu-
vą, - pastebėjo viršininko pava-

duotojas. – Kas kita, jeigu ugnis 
išplito visame kambaryje ar net 
bute, šiuo atveju yra būtina išlik-
ti ramiems, stengtis nepanikuoti. 
Pirmieji veiksmai atsitikus tokiai 
nelaimei – nedelsiant palikti pa-
talpą, kurioje kilo gaisras, ir per-
spėti kitus asmenis, esančius toje 
patalpoje, gal net padėti jiems iš 
jos išeiti, jei to padaryti nesugeba 
jie patys. Atsidūrus saugioje vieto-
je nedelsiant skambinti bendruoju 
pagalbos telefonu, kurio numeris 
112 ir aiškiai pranešti adresą, kur 
kilo gaisras. Tam, kad gaisras ne-
išplistų į gretimus butus ar korido-
rius, svarbu evakuojantis, uždaryti 
degančio buto duris. Apie nelaimę 
pranešti kaimynams, informuoti 
kuo daugiau žmonių, esančių dau-
giabutyje, garsiai šaukiant „Kilo 
gaisras“. Jeigu gaisro židinys ne-
aiškioje vietoje, o laiptinė jau pil-
na dūmų, reikėtų bandyti į lauką 
iššliaužti pažeme, nes dūmai ir de-
gios dalelės kyla į viršų, o gaisro 
židinys orą siurbia pažeme. Jeigu 
gaisro židinys žemiau esančiuose 
aukštuose ir išeiti iš pastato neį-
manoma, reikėtų rasti toliau nuo 
liepsnos ir dūmų esančią patalpą, 
o gal net likti savo bute, užsanda-
rinti durų angas į koridorių drė-
gnais audeklais tam, kad dūmai 
nepatektų į patalpą, ir pro langą 
šauktis pagalbos taip atkreipiant 
ugniagesių gelbėtojų dėmesį. 

Pabrėžiu, kiekvienas gaisras 
vis kitoks ir konkrečių instrukcijų 
kaip elgtis nėra“, - sakė L. Gabri-
lavičius, primindamas, kad jeigu 
laikysimės priešgaisrinių reikala-
vimų, visiškai išvengti gaisrų gal ir 
nepavyks, tačiau pasekmės nebus 
tokios skaudžios.“ 

Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduoto-
jas Laurynas Gabrilavičius sako, kad gyventi renovuotose namuo-
se saugu, tačiau priešgaisrinės saugos taisyklių laikytis būtina. 

Balandžio septynioliktąją gaisras Ramybės daugiabučio bute 
vos nenusinešė žmogaus gyvybės. 

Autoriaus nuotr. 
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65 57 28 40 09 63 64 39 51 13 17 15 46 22 05 03 21 44 06 
25 43 24 50 33 53 16 38

000*772 30 Eur čekis degalams 034*050 30 Eur čekis 
degalams 024*527 600 Eur 036*187 Automob.šaldytuvas 
“Mobicool” 035*927 Automob.šaldytuvas “Mobicool” 0086535 
Automobilis “Peugeot 208″ 0326262 Automobilis “VW Tiguan” 
023*899 Dviratis “Azimut City Lux” 04**099 Išmanioji apy-
rankė “Elephone” 000*921 Išmanusis telefonas “Samsung” 
0292955 Kelialapis į Italiją 0002995 Kelialapis į Kiprą 0311996 
Kelialapis į Kretą 046*335 Kepsninė “Landmann” 028*191 
Kepsninė “Landmann” 006*347 Pakvietimas į TV studiją 
009*390 Pakvietimas į TV studiją 022*641 Pakvietimas į TV 
studiją 028*200 Pakvietimas į TV studiją 025*693 Planšet.
kompiuteris “Samsung” 0319430 Porinis kelialapis į Palangą 
0284285 Porinis kelialapis į Palangą 0069887 Porinis ke-
lialapis į Palangą 0068651 Porinis kelialapis į Palangą 
0089876 Porinis kelialapis į Palangą 0130242 Pretendentas 
į butą 0256806 Riedis “Polaris” 0233304 Riedis “Polaris” 
017*681 Sodininko rinkinys “Fiskars” 021*712 Sodininko rin-
kinys “Fiskars” 021*015 Terasos baldų komplektas 014*575 
Terasos baldų komplektas 033*200 Trintuvas “Nutribullet”

parduoda

Kuras

Alksnio malkas. Pristatymas ne-
mokamas. 

Tel. (8-613) 11010.

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

Tel.: (8-600) 63820,

Kita

Ūkininkas - svilintas kokybiškas, 
skanias kiaulių puseles. Greitai 
atveža.

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

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. Klientui pa-
geidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
šeštadieniais dirba iki 13.00 
val. 

Tel.:  (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai – mišką. Išsikirsti 
arba su žeme. Geras atsiskai-
tymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Moka brangiai. 

Tel. (8-604) 84051.

Skubiai - sodybą, namą, pas-
tatą ar didesnį žemės skly-
pą. Siūlyti įvairius variantus. 
Žinantys siūlykite. Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

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

Tel. (8-686) 86702.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių au-
tomobilius. Gali būti su defek-
tais, nevažiuojantys. Atsiskaito 
vietoje, sutvarko dokumentus, 
pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, mikro-
autobusus, visureigius, atsi-
skaito iš karto, sutvarko visus 
dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Paslaugos

UAB „Ekorema“ šiltina sienas, 
stogus ir grindis ekovata –  sau-
suoju ir šlapiuoju būdu. Užpildo 
oro tarpus. 

Tel. (8-640) 40002.

Šiltina fasadus. Atlieka fasadų 
apdailą.Tinkuoja, deda dekoraty-
vinį tinką. Dažo struktūriniais da-
žais. Klijuoja klinkerį.

Tel. (8-676) 52289.

Atlieka įvairius statybos, apdai-
los ir betonavimo darbus.

Tel. (8-684) 29023.

Dengia, remontuoja stogus, sta-
to priestatus, terasas, malkines 
ir kt. Atlieka skardinimo darbus. 
Pasirūpina medžiagomis.

Tel. (8-605) 70639.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius prie pastatų, elektros lini-
jų, sodybose. Karpo, formuoja gy-
vatvores. Pjauna, smulkina žolę. 

Tel. (8–644) 41260.

Garantuotas darbas valytojoms 
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius 
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo 
1300 svarų/mėn. 

Tel. (8-615) 56480.
www.husband-wife.co.uk/darbas

Burbiškio kooperatyvui reikalingi 
darbuotojai: suvirintojas, traktori-
ninkas mechanizuotam karvių šė-
rimui, fermų įrangos operatorius, 
naktinis sargas – gyvulių varinėto-
jas karvių fermoje.

Kontaktinis tel.8-682-97420.

Gaminame paminklus, antka-
pius, tvoreles. Kalame raides, 
portretus, kryžius. Atliekame indi-
vidualius užsakymus.

Šepetiškio k.  Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Superkame KARVEs, 
bUlIUs IR TElyčIAs 

„KREKENAVOs 
AGROFIRMOs“ 

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

brangiai visoje lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

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

Dainiaus firma 
sUPERKA VERŠElIUs

auginimui. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 

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

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

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

Bulvių kasamąsias, šienapjoves, 
smulkintuvus, diskinius skutikus, 
grūdų valomąsias, šnėkus, plū-
gus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Priekabą automobiliui MAZ 8114, 
tentas 0,50 m.

TA-2019.07, draudimas, susti-
printa, tvarkinga, 290 Eur.

Tel. (8-698) 46246.

Rąstus, dviejų pjovimų, 30 kubi-
nių metrų, rąstai džiūna jau penkti 
metai. Dėl išsamesnės informaci-
jos skambinti telefonu: 

(8-600) 51050.

Kavarsko sen. Janonių k. sody-
boje 41,6 balų našumo 1,18 ha že-
mės sklypą (pastatus dovanoja). 

Tel. (8-650) 20554.

Brangiai ir skubiai automobi-
lius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginti.

Tel. (8-640) 33383.

buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

UAb „Anykštos  
redakcija“ gali 

 paruošti ir 
atspausdinti

A3 ir A4 
dydžio plakatus. 

UAB „Anykštos redak-
cija“ priima skelbimus į 

šiuos laikraščius: 

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
 „Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
„Molėtų Vilnis“
„Molėtų žinios“
„Mūsų  Ignalina“
„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“
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liepos 25 - 28 jaunatis

mėnulis

šiandien

liepos 26 d.

liepos 27 d.

liepos 28 d.

Jokūbas, Kargaudas, Aušri-
nė, Kristoforas, Kristupas.

vardadieniai

Joakimas, Ona, Daugintas, Ei-
girdė, Jokimas.

Natalija, Panteleonas, Žintautas, 
Svalia, Sergijus.

Ada, Inocentas, Nazarijus, Vyta-
ras, Augmina, Nazaras, Vytas.

oras

12

21

MOZAIKA

anekdotas

Iš interviu su budeliu:
- Sakykite, ar seniai dirbate šį 

darbą?
- Na, apie 10 metų.
- Ir kaip jums sekasi?
- Na, kol kas dar niekas nesi-

skundė...

***

Zoologijos sodo darbuotojas 
stovi prieš išžiotus krokodilo 
nasrus ir vis žiūri į juos.

- Kas jam? - klausia priėjęs 
lankytojas.

- Dar nežinau. Jau pusvalandis 
praėjo, o gydytojas iš ten dar ne-
grįžta.

redaktorei nežinantNNN

„Restorano „Seklyčia“ kolek-
tyvo rankomis sukurtas floristinis 
kilimas, kuriame etnografiniais 
motyvais kvepia miško samanos, 
gyvenimo žiedai, rugiai, kvie-
čiai...“, - būtent pastarieji kilimo 

„Seklyčia“ pamaitino 
balandžius...

komponentai, vos tik jį nupynus, 
sudomino miesto balandžius. Kai 
tik žmonių mažiau būdavo, jie drą-
siai lesiojo grūdus iš dar neprino-
kusių varpų. Šaunu, kad maitinimo 
įstaiga neužmiršo ir sparnuočių. 

JAV: nugaišo katinas - 
miestelio meras

Katinas vardu Stabsas (Stubbs), 
beveik visą gyvenimą praleidęs 
Aliaskos valstijos Talkitnos miesto 
garbės mero poste, nugaišo eida-
mas 21-uosius metus, praneša tele-
vizijos kanalas KTVA.

Kaip rašo leidinys „The New 
York Daily News“, 1998 metais 
Talkitnos gyventojai išrinko Stabsą 
neoficialiu miestelio meru.

KTVA duomenimis, katinas už-
migo naktį į penktadienį ir jau ne-
benubudo.

„Stabsas išgyveno 20 metų ir tris 
mėnesius. Jis buvo kovotojas iki 
paskutinės savo gyvenimo dienos, 
miaukdamas prašydavo dėmesio, 
reikalaudavo pasėdėti šalia jo ant 
lovos arba leisti jam įsitaisyti ant 
kelių“, - sakė žurnalistams jo šei-
mininkai - Spounų (Spone) šeimos 
nariai.

KTVA praneša, kad 2013 metais 
Stabsą buvo užpuolęs šuo, o 2016 
metais pasirodė klaidingas praneši-
mas apie jo mirtį.

Talkitnos miestelyje gyvena 900 
žmonių. 

Prie Islandijos krantų rastas 
laivas, kuriame gali būti keturios 
tonos nacistų aukso

Grupė lobių ieškotojų iš Didžio-
sios Britanijos aptiko nuskendusį 
laivą, kuriame gali būti keturios to-
nos aukso, priklausiusio nacistinei 
Vokietijai. Tai sekmadienį pranešė 
„The Daily Mail“.

Bendrovės “ Advanced Marine 
Services“ atstovai mano, kad už 
120 mylių į pietryčius nuo Islandi-
jos jų rastas objektas yra vokiečių 
laivas „SS Minden“, kuris 1939 
metų rugsėjo mėnesį gabeno auk-
są iš Pietų Amerikos į Vokietiją ir 
buvo nuskandintas Adolfo Hitlerio 
(Adolf Hitler) įsakymu, kai jį apti-
ko britų kariškiai.

Britai laukia Islandijos valdžios 
leidimo atidaryti laive esantį kon-
teinerį. Manoma, kad jame yra auk-
so, kurio vertė viršija 100 milijonų 
svarų sterlingų (apie 112 milijonų 
eurų). Lobių ieškotojai įsitikinę, 
kad rastas auksas turi priklausyti 
jiems.

Pavasarį Reikjavikas pareiškė 
esąs susirūpinęs dėl britų nesank-
cionuotų veiksmų Islandijos teri-
toriniuose vandenyse. Pasieniečiai 
pastebėjo „Advanced Marine Ser-
vices“ komandą, dirbančią Norve-
gijoje išsinuomotame laive „Sea-
bed Constructor“. Britai negalėjo 
suprantamai paaiškinti, kuo jie už-
siima. Pasak Islandijos pakrančių 
apsaugos vadovo Georgo Larusono 
(Georg Larusson), lobių ieškotojai 
neturėjo leidimo dirbti šalies terito-
riniuose vandenyse.

Pagal Islandijos įstatymus, asme-
nims, radusiems aukso arba sida-
bro lobį šalies teritorijoje, valstybė 
kompensuoja dešimtadalį radinio 
kainos ir ieškojimo išlaidas. Pats 
auksas tampa valstybės nuosavy-
be. 

79 metų senolė Belgijoje savo 
„Porsche“ skriejo 238 km/h 

greičiu

79 metų senolei Belgijoje skir-
ta piniginė bauda, nes ji greitkeliu 
skriejo 238 km/h greičiu. Dviejų 

vaikaičių močiutė neteko ir vai-
ruotojo pažymėjimo, rašo belgų 
laikraštis „DH“, kuriuo remiasi 
agentūra AFP.

Senyvo amžiaus dama pasakojo 
naktį sėdusi į savo „Porsche Boxs-
ter GTS“ markės automobilį, nes 
negalėjo miegoti. Ji esą net nepa-
juto, kad gerokai spustelėjo greičio 
pedalą.

Belgijos greitkeliuose didžiau-
sias leistinas greitis yra 120 km/h. 
Moteris atsipirko gana švelnia 
bausme. Teismo sprendimu, jai 
skirta 1 200 eurų bauda ir 45 die-
noms atimtas vairuotojo pažymėji-
mas. 

Indijoje vyras jam atliekamos 
smegenų operacijos metu grojo 
gitara

Vyras Indijoje jam atliekamos 
smegenų operacijos metu grojo 
gitara - ir taip išsigydė jį kamavu-
sią retą neurologinę ligą. Medikų 
duomenimis, Abhišeko Prasado 
(Abhishek Prasad) pirštai, kai jis 
norėdavo groti gitara, kaskart mėš-
lungiškai susitraukdavo. Ligoninės 
Bangalorėje chirurgai operavo 37 
metų pacientą taikydami vietinę 
nejautrą ir prašė jo groti - taip buvo 
nustatyta smegenų sritis, sukelianti 
spazmus, praneša agentūra AFP.

„Aš buvau sužavėtas, kai pama-
čiau, kad mano pirštai ant operaci-
nio stalo tartum magiškai vis geriau 
judėjo“, - po septynias valandas 
trukusios operacijos dienraščiui 
„Times of India“ sakė vyras. Ope-
racija pavyko ir jis vėl gali visiškai 
judinti pirštus. 

A. Prasadui buvo diagnozuota 
distonija. Tai sutrikimas, kurį su-
kelia pokyčiai smegenyse. Po ope-
racijos muzikantas savo gydyto-
jams atsidėkojo nedideliu koncertu 
ligoninėje. 

Madona teisinėmis 
priemonėmis sustabdė jos 

daiktų aukcioną

Amerikiečių popžvaigždė Ma-
dona (Madonna) teisinėmis prie-
monėmis laikinai sustabdė jos 
asmeninių daiktų aukcioną. Tarp 
parduodamų objektų yra buvusio 
atlikėjos draugo Tupako Šakuro 
(Tupac Shakur) laiškas, šepetys su 
jos plaukais bei kelnaitės, kurias 
esą mūvėjo dabar 58 metų daini-
ninkė, praneša agentūra dpa.

Niujorko teismas, į kurį kreipėsi 
Madona, nurodė, kad 22 atlikėjos 
daiktai iš 130, pateiktų aukcionui, 
kol kas negali būti parduoti. Ne-
paisant to, kad yra žinoma, ji turi 
teisę į „savo asmeninę sferą, taip 
pat turint omenyje labai asmeniš-
kus daiktus“, remiantis teismo do-
kumentais, argumentavo atlikėja.

Ji buvo „šokiruota“, kad buvo 
siūlomas mirusio reperio Tupa-
ko laiškas. Ji teigė niekuomet jo 
nepardavusi, nedovanojusi ir nie-
kam nesuteikusi teisės jo parduoti. 
Laiškas galėjo būti parduotas už 
350 000 dolerių (303 476 eurų), 
sakė įmonės „Gotta Have It! Col-
lectibles” atstovė.

„Kelia pasipiktinimą ir labai 
žeidžia tai, kad visuomenei gali 
būti pasiūlyta įsigyti mano DNR“, 
- rašė Madona apie savo plaukų 
šepetį.

Ginčytinus daiktus aukcionui 
pasiūlė buvusi Madonos draugė 

ir patarėja Darlena Luc (Darlene 
Lutz). Atlikėjos žingsniai yra „ne-
pagrįsti ir nieko verti“, - pareiškė 
jos atstovė. 

„Walt Disney“ atidarys 
„Žvaigždžių karų“ stiliaus 

viešbutį

Viešbutis, kurio svečiai galės 
pajusti „Žvaigždžių karų“ („Star 
Wars“) ciklo atmosferą, bus atida-
rytas 2019 metais „Disneyworld“ 
pramogų parko teritorijoje Flori-
dos valstijoje, praneša televizijos 
kanalas CNN remdamasis JAV 
kino bendrovės „Walt Disney“ at-
stovais. Bendrovei „Walt Disney“ 
priklauso minėtas pramogų parkas 
ir teisės į kino sagą.

Viešbutis pirmiausia bus skirtas 
šeimoms su vaikais, kurios lankysis 
parke „Disneyworld“. Viešbučio 
svečiai galės pasipuošti „Žvaigž-
džių karų“ personažų kostiumais 
ir pasijausti kino sagos dalyviais. 
Tarp personalo bus ir aktorių, kurie 
atkurs scenas iš filmų.

Kiek anksčiau „Walt Disney“ 
paskelbė apie planus atkurti du 
„Žvaigždžių karams“ skirtus pa-
viljonus savo parkuose, veikian-
čiuose Floridos bei Kalifornijos 
valstijose. Jų teritorijoje veiks 
parduotuvės, kavinės ir kino sagos 
stiliaus atrakcionai. Juos atidaryti 
planuojama 2019 metais. Naujasis 
viešbutis taps paviljono dalimi. 

Ekshumuojami ispanų siurre-
alisto S. Dali palaikai

Ketvirtadienio vakarą bus eks-
humuojami ispanų siurrealisto 
Salvadoro Dali (Salvador Dali) 
palaikai. Teisėjas Madride birželį 
nurodė iškasti palaikus, kad būtų 
nustatyta, ar garsusis dailininkas 
yra moters iš Cheronos Katalaoni-
joje tėvas. Moteris kreipėsi į teis-
mą su atitinkamu ieškiniu, praneša 
agentūra dpa.

Ispanė tikina, kad jos motina 
praėjusio amžiaus šeštojo dešim-
tmečio viduryje turėjo slaptą ro-
maną su S. Dali. Pasitelkus DNR 
tyrimą, dabar tikimasis išsiaiškinti, 
ar menininkas iš tikrųjų yra moters 
tėvas.

84-erių S. Dali mirė 1989 metų 
sausį. Jis palaidotas po „Dali tea-
tro-muziejaus“ stiklo kupolu Fige-
rese. Dailininko palaikai ilsisi po 
dviem akmeninėmis plokštėmis, 
kurių kiekviena sveria iki pusan-

tros tonos. 

Aktorė E. Vatson siūlo radybas 
už prarastus sidabrinius žiedus

Britų aktorė Ema Vatson (Emma 
Watson) ieško trijų savo sidabrinių 
žiedų. Ji netgi siūlo radybas vi-
siems, kurių suteikta informacija 
padės rasti papuošalus.

27 metų aktorė feisbuke rašo, 
kad tris sidabrinius žiedus praėju-
sį sekmadienį pamiršo spintelėje 
SPA centre. Kai tai pastebėjo, iš 
karto paskambino centro apsau-
gininkams, tačiau paieškos buvo 
bevaisės.

Vienas žiedas E. Vatston yra ypač 
svarbus. „Jei tai būtų kažkokie žie-
dai, galėčiau iškęsti. Tačiau vienas 
jų buvo mano motinos dovana, - 
rašė aktorė. - Ji jį nusipirko mano 
gimimo dieną ir nešiojo nenusiim-
dama iki 18-ojo gimtadienio“.

Aktorė šį žiedą pavadino „savo 
svarbiausiu turtu“, ji jį mūvėjo 
kasdien. Radybų dydžio aktorė 
neįvardijo. Įrašo feisbuke gale ji 
nurodė elektroninio pašto adresą 
sąžiningam radėjui. 

Saudo Arabijoje sulaikyta 
vaizdo įraše su mini sijonu 

užfiksuota mergina

Saudo Arabijos policija sulaikė 
merginą, viešumoje dėvėjusią mini 
sijoną ir paskelbusią tai užfiksavu-
sį vaizdo įrašą internete. Tai sukė-
lė dalies visuomenės, kuri teigė, 
kad jauna moteris grubiai pažeidė 
konservatyvų karalystėje galiojantį 
aprangos kodą, pasipiktinimą, pra-
neša naujienų agentūra AP.

Saudo Arabijos valstybinė te-
levizija antradienį pranešė, kad 
policija šalies sostinėje Rijade 
sulaikė moterį, dėvėjusią „įžūlius 
drabužius“. Jos byla perduota pro-
kurorui.

Jauna Saudo Arabijos gyvento-
ja sulaukė dėmesio, kai savaitgalį 
socialiniame tinkle „Snapchat“, 
skirtame dalytis vaizdo įrašais 
ir nuotraukomis, paviešino vaiz-
do įrašą, kuriame ji užfiksuota 
vaikštanti istoriniame kaimelyje 
apsirengusi mini sijonu, pilvo ne-
dengiančia palaidinuke ir neprisi-
dengusi plaukų.

Saudo Arabijoje griežtas apran-
gos kodas galioja tiek vyrams, tiek 
moterims. Moterys privalo dėvėti 
ilgus, plačius drabužius bei dengtis 
veidus. 


