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Svėdasų senelių Sveikina „valstiečius“
Lukas PAKELTIS, verslininglobos namuose
kas, Anykščių rajono Tarybos
– aibė pažeidimų
narys:
„Labai geras, sveikintinas
sprendimas“.
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Visi keliai vedė į „Vaižgantines“

Vytautas BAGDONAS

Tradicinio
respublikinio
renginio – „Vaižgantinių“ –
organizatoriai: Svėdasų seniūnija, asociacija Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“,
Anykščių kultūros centro
Vaitkūnų skyrius ir Svėdasų
krašto (Vaižganto) muziejus,
kviesdami į šią šventę, plakatuose, skelbimuose, informaciniuose pranešimuose rašė :
„Tegu visi keliai veda į Juozo
Tumo-Vaižganto gimtuosius
Malaišius“.
Rugsėjo 15- ąją, šeštadienį, čia buvo įteikta septynioliktoji Lietuvos rašytojų ir
Lietuvos žurnalistų sąjungos
įsteigta premija publicistei
ir žurnalistei Loretai Jastramskienei.

PARODA. Rugsėjo 22 d. 14 val.
Angelų muziejuje–Sakralinio meno
centre parodos „Žvilgsnis į Nidos
dailininkų koloniją“ atidarymas.
Parodoje eksponuojami tapybos
ir grafikos kūriniai iš klaipėdiečio
Aleksandro Popovo rinkinio.
KONCERTAS- SPEKTAKLIS.
Rugsėjo 22 d. 18 val. Koplyčioje –
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre
koncertas – spektaklis „Pagal širdies
užsakymą“, Salomėjos Neries eiles
dainuoja Brigita Bublytė. Pianistas
– Daumantas Slipkus, spektaklio
dailininkė Daiva Samajauskaitė.
KUNIGAS IR POETAS. Rugsėjo 19-ąją, trečiadienį, 17 val. 15
min. prie Antano Baranausko klėtelės Anykščiuose (A. Vienuolio g. 2)
buvęs Anykščių vikaras kun. Justas
Jasėnas, dabar tarnaujantis Panevėžyje, bičiuliams ir visiems skaitytojams pristatys trečiąją savo poezijos
knygelę „Surink iš pakraščių“.
Susitikimas. Rugsėjo 19 d., trečiadienį, 17.30 val. Anykščių L. ir
S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje
vyks susitikimas su filosofu, Atgimimo Sąjūdžio pirmeiviu, rašytoju,
publicistu Arvydu Juozaičiu ir jo
naujausios knygos „Lietuvos tuštėjimo metas“ sutiktuvės. Kalbėsimės
apie mūsų likimo savojoje Tėvynėje iššūkius.

Pas korepetitorius mokosi
dažnas vyresnių
klasių moksleivis

Naujoji Vaižganto premijos laureatė Loreta Jastramskienė visus „Vaižgantinių“ dalyvius žavėjo savo
šypsena.

Anykščių kultūros centre nebuvo
pasirūpinta priešgaisrine sauga

Premija. Anykščių savivaldybės administracija kviečia siūlyti
pretendentus į šių metų Teresės
Mikeliūnaitės premiją. Premija teikiama už paskutinių penkerių metų
nuopelnus kultūrai. Jos dydis 1500
eurų.
Komandiruotė. Rugsėjo 17-21
dienomis Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas
vyks į Mirgorodą (Ukraina). Komandiruotėje R.Blazarėnas dalyvaus pagal projektą „Mirgorodo
(Ukraina) savivaldybės darbuotojų
administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas“. Kelionės tikslas
- pasikeisti gerąja patirtimi.

Anykščių kultūros centre priešgaisrinės saugos specialistai aptiko daugybę neatitikimų, kurie surašyti net į 36 punktus.

5 psl.
Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
2017 metų pabaigoje paskelbta, kad užbaigta dešimt
metų trukusi Anykščių kultūros centro renovacija. Kultūros centro renovacijai išleistos
milžiniškos lėšos – net 5 milijonai eurų, tačiau tai - dar ne
pabaiga.
Po skambių Anykščių rajono savivaldybės pranešimų
apie Kultūros centro renovacijos užbaigimą bei Anykščių
kultūros centro direktorės
Dijanos Petrokaitės padėkų
renovacijos užbaigimą paspartinusiam merui Kęstučiui Tubiui, Kultūros centre ir toliau
tęsiami tūkstančius eurų kainuojantys papildomi rekonstrukcijos darbai.

4 psl.
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Svėdasų senelių globos namuose – aibė pažeidimų
Po to, kai liepos 24 dieną Svėdasuose, Alaušo ežere, rasta nuskendusi 1930 metais gimusi Svėdasų
senelių globos namų gyventoja, Socialinių paslaugų priežiūros departamento specialistai atliko šios
įstaigos patikrinimą. Dėl tragiškos nelaimės įstaigos darbuotojų kaltės neįžvelgta, tačiau Svėdasų
senelių globos namuose nustatyta pažeidimų.
„Įstaigos veikloje nustatyti
pažeidimai teisės aktų reikalavimams, susiję su asmens poreikių
vertinimu, individualaus socialinės globos plano sudarymu, privatumą garantuojančios aplinkos
užtikrinimu“, - apie patikrinimo
rezultatus „Anykštą“ informavo
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Anykščių socialinės globos
namai, kurių padalinys yra Svėdasų senelių globos namai, įpareigoti pašalinti nustatytus pažeidimus iki 2019 m. vasario 28
dienos.
„Įstaiga įspėta, kad pašalinus
ne visus pažeidimus per nurody-

Anykščių socialinės globos namų direktorei Jolitai Gečienei nurodyta pašalinti pažeidimus, antraip Svėdasų senelių globos namai gali netekti licencijos teikti paslaugas.

spektras

tą terminą, bus stabdomas licencijų „Institucinė socialinė globa
(ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo
amžiaus asmenims“ ir „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė,
trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia“ galiojimas“,
- pranešė Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija.
Ištyrę Alaušo ežere nuskendusios Svėdasų senelių globos
namų gyventojos žūties aplinkybes, Socialinių paslaugų priežiūros departamento specialistai
konstatavo, kad „išnagrinėjus
Globos namų pateiktus dokumentus bei remiantis darbuotojų
pateikta informacija, manytina,
kad nebuvo netinkamų Globos namų veiksmų, susijusių su
gyventojos priežiūra, personalas ėmėsi priemonių situacijai
spręsti.“

Mero rėmėjai atsikando politikos

-ANYKŠTA

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Didžiulį autoritetą Svėdasų krašte turintis Svėdasų girininkas
Donatas Tuska 2019-ųjų savivaldos rinkimuose nedalyvaus.
Girininkas neslėpė, kad įkalbinėjimų sulaukė, žinia, jis „patemptų“ į viršų bet kurį sąrašą,
tačiau politikas sako griežtą „ne“.
„Gana. Kažkada reikia pagyventi ir sau“ – „Anykštai“ sakė
D.Tuska. Nuo sausio 1-osios jis
traukiasi ir iš girininko pareigų.
Į 2015-2019 m. kadencijos
Anykščių rajono tarybą D.Tuska
buvo išrinktas pagal liberalų sąrašą. Po mero Kęstučio Tubio konflikto su liberalais, jis liko mero
pusėje.
Dar vasarą apie tai, kad į 2019ųjų rinkimus neis, viešai pareiškė
ir pagal partijos „Tvarka ir teisin-

gumas“ sąrašą į rajono tarybą išrinktas, buvęs Anykščių policijos
viršininkas Raimundas Razmislavičius.
„Anykštos“ kalbintas ištikimas
K.Tubio rėmėjas, rajono Tarybos
narys Alfrydas Savickas taip pat
sakė apie 2019-ųjų savivaldos
rinkimus negalvojantis. „Man
sveikata svarbesnė nei politika“
– „Anykštai“ dėstė po infarkto atsigaunantis UAB Anykščių
komunalinis ūkis darbuotojas.
A.Savickas į rajono Tarybą buvo
išrinktas pagal Darbo partijos sąrašą, bet praėjus kuriam laikui po
rinkimų iš partijos pasitraukė.

Merą Kęstutį Tubį palaikantys rajono Tarybos nariai Donatas
Tuska (nuotraukoje), Alfrydas Savickas ir Raimundas Razmislavičius 2019-ųjų savivaldos rinkimuose neketina dalyvauti.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Dėl eismo Obuolinių šventės metu
Informuojame, kad š. m. rugsėjo 22 dieną (šeštadienį) vyksiančios Obuolinių šventės metu bus ribojamas eismas Anykščių gatvėse.
Rugsėjo 22 d. nuo 9 val. iki 18 val. eismas bus draudžiamas kelio Anykščiai-Kurkliai-Balninkai-Želva Vilniaus gatvės atkarpoje
nuo Šaltupio g. iki Rašytojų g. Šiame kelio ruože vyks šventės renginiai ir prekybos mugė. Apvažiavimas bus nurodytas kelio ženklais.
Atsiprašome už nepatogumus.

Temidės svarstyklės
Nei vieną vasaros
mėnesį neišvengta
nelaimės
vandenyje
Šią vasarą Anykščių rajono
vandens telkiniuose nuskendo trys žmonės.
Po vieną nelaimę vandenyje
fiksuota visais vasaros mėnesiais – birželį, liepą ir rugpjūtį.
Šią savaitę Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba žada
ypač šiltus orus – sušils iki
27 – 28 laipsnių, todėl ugniagesiai gelbėtojai perspėja, kad
žmonės prie vandens elgtųsi
atsargiau.
Šiuo metu Šventosios upėje
vandens temperatūra siekia tik
13 laipsnių.

Anykščių r. savivaldybės informacija

Anykščių r. organizuojami NEMOKAMI
žemdirbių mokymo kursai:
2018.09.19-20 9.00-16.00 val.
Gyvūnų gerovės reikalavimai
(16 ak. val., kodas 396162111)

2018.09.25 9.00-16.00 val.

Finansinių ataskaitų duomenų naudojimas ūkininko ūkio valdymo
sprendimams priimti
( 8 ak. val., kodas 396134412)
Adresas: Liudiškių g. 18, Anykščiai,
Viešbutis „Nykščio namai“

Registracija ir informacija: 8 622 47950 arba el.paštu:
projektai@alantostvm.lt.

Mokymų metu aprūpinsime dalomąja medžiaga, rašymo priemonėmis, pietumis.

Kandidatas I. Ekonomistas Gitanas Nausėda pirmadienį paskelbė
dalyvausiantis kitų metų prezidento rinkimuose. „Aš apsisprendžiau
dalyvauti 2019 metų Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose“, –
sakė G. Nausėda. Savo kalboje G.
Nausėda žadėjo kurti gerovės valstybę ir siekti visuomenės vienybės.
„Gerovės valstybė yra tas švyturys,
į kurį privalo plaukti pavargęs ir
kryptį praradęs Lietuvos laivas“, –
pridūrė jis.
Kandidatas II. Apie kandidatavimą prezidento rinkimuose paskelbęs filosofas, vienas Sąjūdžio
iniciatorių Arvydas Juozaitis svarbiausiais prioritetais įvardija kalbą,
šeimą, tautinį švietimą ir teisingumą. „Iš visos širdies geidžiu, kad
šiandien čia pradėtas kelias atneštų
tėvynei daugiau gėrio. Pasakau visiems tiesiai, bendražygių remiamas kandidatuosiu ir dalyvausiu
Lietuvos prezidento rinkimuose“,
– pirmadienį spaudos konferencijoje Biržų pilyje paskelbė A. Juozaitis.
Atlyginimai. Kultūros ministrė
Liana Ruokytė-Jonsson žada per
mėnesį derybose su kultūros darbuotojų atstovais rasti priemonių,
kad jų vidutiniai atlyginimai jau
kitąmet didėtų 75 eurais. „Jokių
konkrečių skaičių neminėjome, sakėme, kad siekiamybė yra pakelti
iki 75 eurų kitais metais, o visus
kitus reikalavimus išdėstyti trejų
metų laikotarpiu“, – teigė L. Ruokytė-Jonsson.
Ant jos, sutarta jau kitą savaitę
inicijuoti derybas su Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo, Kultūros
ministerijų, Trišalės tarybos Kultūros komiteto, kultūros organizacijų
ir asociacijų atstovais, taip pat bus
ieškoma būdų, kaip į šį procesą
įtraukti savivaldybes. „Tikslas –
kad iki lapkričio 1 dienos turėtumėme šiek tiek kitokį atsakymą
kultūros darbuotojams, įtraukiant
aktyviau veikti ir savivaldybių vadovus“, – pabrėžė ministrė.
Kvietimai. Į sekmadienį vyksiantį susitikimą su popiežiumi
Pranciškumi Kaune išdalinta 90
tūkst. kvietimų. „Tikimės didelio skaičiaus žmonių. Šiai dienai į
Kauno Santaką yra išdalinta per 90
tūkst. kvietimų“, – pirmadienį sakė
popiežiaus vizito Kauno arkivyskupijoje koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė. Ji neatskleidė,
kokį maksimalų lankytojų skaičių
Kaune ruošiamasi priimti. Pasak
koordinatorės, kiekvienas norintis patekti į Santaką turėtų įsigyti
kvietimą - jie yra nemokami, tačiau
pagal juos bus organizuojami lankytojų srautai.
Tvarka. Pirmadienį susitikę ministras pirmininkas Saulius Skvernelis ir aplinkos ministras Kęstutis
Navickas sutarė, kad turėtų būti
griežtinama kirtimų vertinguose
Lietuvos miškuose tvarka. Planuojama dvigubinti plotus, kuriuose
negalima ūkinė veikla, riboti plynus
kirtimus.Pasak premjero, netrukus
Vyriausybę pasieks siūlymai, kaip
labiau apsaugoti Labanoro girią,
svarstomas klausimas ir dėl plynų
kirtimų ribojimų. „Mes matome
problemas, kurios bus išspręstos.
Kartu turime suprasti, kad miškas
yra valstybės turtas, kuris turi būti
tvarkomas ūkiškai ir darniai. Jei
visiškai sustabdytume visus kirtimus, Lietuvos ekonomika netektų daugiau nei pusantro milijardo
eurų per metus. Visi galime įvertinti, koks tai būtų smūgis“, – teigė S.
Skvernelis.

Šimtas
IŠ
ARTI istorijų
SITUACIJA

Skauda širdį dėl
kryžiaus...

spektras
Ribos. Prezidentė Dalia Grybauskaitė teikia įstatymų pataisas, kuriomis siūlo riboti anstolių atlyginimą
iki 15 proc. nuo išieškotos sumos.
Pasak Prezidentūros, pataisomis
siekiama užtikrinti „teisingas ir adekvačias“ antstolių paslaugų kainas,
užkirsti kelią „dirbtinai išpūstoms
algoms, antstolių lupikavimui, savivalei ir žmonių skurdinimui“. D.
Grybauskaitės pataisose siūloma
sumažinti būtinąsias vykdymo išlaidas, drausti atlikti perteklinius
veiksmus, nustatyti, kad atlygis
antstoliui sėkmingo skolos išieškojimo atveju negali viršyti 15 proc.
skolos dydžio.
Teigiama, kad panaši praktika yra
ir kitose šalyse: Latvijoje, Estijoje
nustatyta riba – po 15 proc., Airijoje – 5 proc., Anglijoje – 7,5 proc.,
Suomijoje – 0,5 procento.
Derybos. Šią savaitę Trišalė taryba dar kartą – tikėtina, jau paskutinį
kartą – spręs, kiek nuo kitų metų
didinti minimalų darbo užmokestį
(MMA). Profsąjungų atstovai žada
ir toliau laikysis pozicijos, kad ji turi
siekti 450 eurų, tuo metu darbdavių
bei Vyriausybės atstovai galutinių
pozicijų neatskleidžia. Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės
sąjungos pirmininkas Aleksandras
Posochovas sakė, kad Vyriausybė
nėra linkusi derėtis, tad profsąjungos ir toliau gins savo poziciją – minimalią algą didinti iki 450 eurų.
Rezultatai. Mokyklinių rezultatų svarba stojant į universitetus
bus didinama pertvarkius bendrąjį
ugdymą ir tinkamai pasirengus pokyčiams, sako švietimo ir mokslo
viceministras Giedrius Viliūnas. Ministerijos planus didinti mokyklinių
rezultatų įtaką stojimui į aukštąsias
mokyklas šią savaitę sukritikavo
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), pavadinęs
planus plėsti kaupiamąjį balą pernelyg drastiškais. Pasak G. Viliūno,
didinti mokymosi rezultatų vaidmenį stojimo procese būtina, tačiau jis
sutinka, kad prieš tai darant, būtina
pasirengti.
Sieks. Ispanijos centro kairiųjų
premjeras Pedro Sanchezas žada
siekti parlamentarų ir kitų renkamų
pareigūnų teisinės neliečiamybės
panaikinimo, kad būtų „atkurtas
žmonių pasitikėjimas“ politika. P.
Sanchezas tai paskelbė per pirmadienio renginį, žymintį 100 dienų
nuo to laiko, kai jis nušalino savo
konservatyvų pirmtaką. Premjeras
tuomet pažadėjo išgyvendinti korupciją ir modernizuoti Ispaniją, bet
jo socialistų administracijai trukdė
padrikas strategijos formavimas ir
įnirtinga opozicija.
Griežtina. Šveicarija dėl įtariamo šnipinėjimo griežtina diplomatų
iš Rusijos akreditacijos kontrolę.
Anksčiau buvo pranešta, jog Šveicarijos užsienio reikalų ministerija
buvo iškvietusi Rusijos pasiuntinį
Sergejų Garmoniną dėl įtarimų,
kad rusų agentai vykdo šalyje šnipinėjimo veiklą. Ministerija taip pat
paskelbė pareiškimą, kuriame reikalauja Rusijos „nedelsiant nutraukti
visą šnipinėjimo veiklą Šveicarijos
teritorijoje“.
Parduotas. Debesų kompiuterijos įmonės „Salesforce“ vadovas
Marcas Benioffas bei jo žmona
Lynne už 190 mln. JAV dolerių įsigis garsųjį žurnalą „Time“, paskelbta įmonės pranešime. Pranešime
taip pat priduriama, kad Benioffai
nedalyvaus priimant žurnalistinius
ir veiklos sprendimus, „kuriuos toliau priims dabartinė „Time“ vadovų komanda“.
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Bent kartą per metus į „Anykštos“ redakciją paskambina kryžiumi prie senųjų Anykščių kapinių susirūpinęs skaitytojas.

1989-aisiais pastatyto paminklo - kryžiaus autoriai - garsiausi
Anykščių tautodailininkai Liudas Tarabilda ir Jonas Tvardauskas.
Šį kartą į redakciją kreipėsi viena
žinoma anykštėnė, kuri sakė nenorinti, kad būtų minima jos pavardė.
„Tvarkau karių kapus, nenoriu, kad
mane apšauktų komuniste“ - sakė
anykštėnė.
Moteris sakė, kad jai širdį skau-

komentarai

da, nuo karių kapų žvelgiant į
tremtinių kryžių.
„Prisimenu, kaip 1989-aisiais
statėme paminklą - kryžių „Tautos
kančia - mano kančia“. O dabar atrodo, jog jis niekam nerūpi - užrašas apsamanojęs, aplinka nesutvar-

Paminklas - kryžius „Tautos kančia - mano kančia“ kenčia...
Autoriaus nuotr.
kyta“ - dėstė moteris.
Paminklas - kryžius dviejų garsių anykštėnų tautodailininkų Jono
Tvardausko ir Liudo Tarabildos
kūrinys (architektas Gintautas Navickas).
Šį kartą, bent jau kryžiaus aplinka

Fiktyvių kandidatų apmokestinimo
padidinimui pritaria

Užstatas už asmenis, kurie kandidatuoja į savivaldybių Tarybas, bet dėl užimamų pareigų negali
būti Tarybos nariais, didinamas nuo 2 iki 5 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčio dydžių, kuris dabar yra 895 eurai. Taigi, vienas įstaigos vadovas, seniūnas ar savivaldybės skyriaus vedėjas sąrašui
„kainuos“ 4 475 eurus. Tokia solidi užstato suma greičiausiai sumažins kandidatų, kurie į partijų ar
nepartinių kandidatų sąrašus įrašomi tik tam, kad juos „patemtų“, skaičių.
Ką mano apie užstato didinimą, „Anykšta“ klausė pašnekovų.

Pavaduotojas
tampa
direktoriaus
darbdaviu....

tojo kompetencijos ribos, kada jis
yra direktoriaus pavaldinys, o kada
darbdavys? Šitie dalykai nėra pasiekę Konstitucinio teismo, tačiau
dar neaišku, kaip baigtųsi, jeigu
kažkas imtų aiškintis, kuriame etape pažeidžiamos piliečio teisės būti
renkamam ir išrinktam į valdžią.

„Saugikliai“ yra
būtini

Alvydas GERVINSKAS, UAB
„Anykščių vandenys“ laikinasis
direktorius, rajono tarybos narys:
- Yra du niuansai. Tai lyg ir logiškas žingsnis, nes žmogus turi
apsispręsti, kurią kėdę jis renkasi. Bet aš nemačiau nieko blogo
ir ankstesnėje tvarkoje, kai savivaldybės įmonių vadovams buvo
leidžiama būti rajono Tarybos nariais. Kita vertus situacija yra paradoksali, nes savivaldybės įmonės
ar įstaigos vadovas savivaldybės
Tarybos nariu negali būti, o direktoriaus pavaduotojas ar eilinis
įstaigos darbuotojas - gali. Į Tarybą išrinktas, pvz., „Anykščių
vandenys“ darbuotojas tampa savo
įstaigos vadovo darbdaviu, nes
bendrovės akcininkas yra savivaldybė. Kaip tada atsiskiria darbuo-

nėra žolėmis apaugusi. Prieš keletą
metų, po to, kai portale anyksta.lt
pasirodė žinutė apie piktžolėmis
užleistą paminklą, jaunieji Anykščių liberalai apsiginklavę trimeriais ėmėsi sutvarkyti kryžiaus ir
kapinių aplinką.

Raimundas RAZMISLAVIČIUS, verslininkas, buvęs policijos pareigūnas, Anykščių rajono
tarybos narys:
- Logikos tame yra. Neturėtų
būti taip, kad iš biudžeto valgantys duoną, patys sau skirstytųsi
pinigus. Tačiau, manau, į problemą
reikėtų žiūrėti platesniu kontekstu.
Labai geras pavyzdys sekmadienį
Šakiuose vykę Seimo rinkimai, kuriuose dalyvavo ministras. Jam nereikia jokio užstato - ministras gali
būti ir Seimo nariu. Ar tai teisinga? Kaip ministras daro rinkiminę
kampaniją? Valstybės pinigais ir
darbo laiku... Taigi, teisinis regu-

liavimas yra reikalingas, turi būti
sudėti saugikliai ir savivaldos, ir
šalies valdyme. Na, labai paprasta
įsivaizduoti situaciją, jog rajonuose
vietos valdžia nesunkiai prispaus į
tuos sąrašus, kuriuos reikia, susirašyti valstybės tarnautojus, kurie po
rinkimų atsisakys mandatų. Tad,
užstato didinimas ir yra vienas iš
būtinų „saugiklių“.

darbuotojai gali. Reikėtų ir darbuotojams nesuteikti šitos teisės. Tada į
rajono Tarybą tikrai niekas neitų tik
dėl to, kad susitvarkytų asmeninius
reikalus.

Negalintiems
būti
išriktiems nereikėtų leisti
kandidatuoti

Sveikina
„valstiečius“

Lukas PAKELTIS, verslininkas, Anykščių rajono Tarybos
narys:
- Labai geras, sveikintinas sprendimas. Tikėtina, kad dabar bus mažiau piktnaudžiavimų, kad į rajono
Tarybą eis tik tie, kurie nori dirbti.
O ne tie, kurių tikslas - pirkti ir parduoti. Anykščiuose juk matome, kas
iki tol vyko ir kam nemažai daliai
politikų buvo reikalingi mandatai.
Šaunuoliai „valstiečiai“, kad tokią
pataisą priėmė. Dedant saugiklius,
aš eičiau dar toliau - dabar tik savivaldybės įstaigų ar mokyklų direktoriai negali būti Tarybos nariais, o

Egidijus ŠILAIKA, Anykščių
rajono Tarybos narys, laikinasis
A.Vienuolio progimnazijos direktorius:
- Mano supratimu, apskritai,
kandidatavimas tik vardan kandidatavimo yra blogis. Netiek
svarbu, kiek žmogus dėl to netikro kandidatavimo praranda. Pats
faktas, jog, kai žinoma, kad vienas
ar kitas sąrašo narys negalės būti
rajono Tarybos nariu, bet vis tiek
jis rašomas į sąrašą, yra rinkėjų
apgavystė. Koks skirtumas apgauti už pinigus ar be pinigų? Manau,
kad įstatymais turi būti numatyta,
kas gali kandidatuoti į Tarybą, o
kas ne. Jei seniūnas negali būti Tarybos nariu, tai tegul prieš eidamas
į Tarybos kandidatų sąrašus atsisako darbo. Nebekiltų problemų ir
be jokių užstatų.

-ANYKŠTA
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Anykščių kultūros centre nebuvo
pasirūpinta priešgaisrine sauga
(Atkelta iš 1 p.)
Rugpjūčio mėnesio pradžioje Anykščių rajono savivaldybės
administracija organizavo viešąjį
pirkimą papildomiems Anykščių
kultūros rekonstrukcijos darbams.
12 636 Eur vertės viešąjį pirkimą
laimėjo Kultūros centro renovacijos metu ne iš pačios gerosios pusės linksniuotas UAB „Anrestas“.
Anykščių kultūros centro direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams Edmondas Dyburis
„Anykštai“ sakė, kad šiuo metu
UAB „Anrestas“ darbininkai taiso

į Kultūros centro rekonstrukcijos
pridavimo aktą įrašytas priešgaisrinės saugos specialistų pastabas.
Pasirodo, kad Anykščių kultūros
centre visai nepasirūpinta priešgaisrine sauga, todėl gaisro atveju šiame pastate galėjo kilti tikras
chaosas, galbūt net neišvengta ir
žmonių aukų.
E.Dyburis sakė, kad priešgaisrinės saugos specialistai gegužės
mėnesio pabaigoje surašė pastabas, kurios apima net 36 punktus.
Neatitikimai atsirado ne tik dėl
kultūros centro pastatą atlikusių
statybininkų, bet ir projektuotojų

klaidų.
„Sienose yra palikta skylių ties
ventiliacijos vamzdžiais, nėra kanalizacijos vamzdžių užspaudimo
mechanizmų gaisro atveju, medinis liukas neturi gaisrinės atitikties. Signalizacijos, žiūrovų salės
gesinimo, priešgaisrinio gesinimo
aktų nebuvo...“, - neatliktus darbus
vardijo E.Dyburis.
Nebuvo pasirūpinta net tinkama
Kultūros centro lankytojų evakuacija gaisro atveju – dokumentuose
nenurodyta, per kurį išėjimą žmonėms tektų gelbėtis. Priešgaisrinės
saugos specialistai paprašė iš tech-

Pas korepetitorius mokosi dažnas vyresnių
klasių moksleivis
Prasidėjus naujiems mokslo metams skaičiuojamos išlaidos ne
tik sąsiuviniams, parkeriams, kuprinei, pratybų sąsiuviniams ar
uniformoms. Vyresnių klasių mokinių tėvų kišenes tuština ir papildomi pinigai, kurie yra skiriami korepetitoriams.
Moksleivių krūviai yra patvirtinti Švietimo ir mokslo ministerijos. Bazinėms žinioms gauti turimų pamokų lyg ir turėtų užtekti,
tačiau dažnas aukštesnių klasių
moksleivis samdosi korepetitorius. „Anykšta“ teiravosi Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjos
Jurgitos Banienės, kaip mananti,
ar mokytis privačiai yra tiesiog
„lygis“, o gal būtinybė, norint
puikiai pasiruošti egzaminams?
„Nei mokyklos, nei Švietimo
skyrius tikslių duomenų kiek
konkrečiai mokinių samdosi ko-

savaitgalio diskusija

repetitorius neturi, todėl Jūsų teiginiui, kad dažnas samdosi korepetitorius negaliu nei pritarti, nei
jo paneigti. Nemanau, kad mokytis privačiai yra ,,lygis“ ar būtinybė, norint pasiekti gerų rezultatų
ar puikiai išlaikyti egzaminus. Ne
tik, kad ŠMM nustatytas valandų
skaičius leidžia mokiniams pasiruošti egzaminams, bet mokyklose
dar vyksta konsultacijos, į kurias
gali eiti visi norintys mokiniai.
Galima konsultuotis ir su kitu to
paties dalyko mokytoju, o kai kurie mokytojai vykdo ir virtualias
konsultacijas. Yra sudarytos visos

Kol kas nėra už ką balsuoti

Politologai prognozuoja, kad kitąmet vyksiančiuose savivaldos
rinkimuose ypač aktyvūs bus visuomeniniai komitetai. Šios kadencijos Anykščių rajono Taryboje dirba visuomeninio komiteto
„A. Liogės sąrašas, remiamas N. Puteikio“ atstovai . Ar pajutote,
kad visuomeninis komitetas stipriau nei politinių partijų nariai
atstovauja gyventojų interesus savivaldoje? Kokią visuomeninių
komitetų perspektyvą matote Anykščiuose per kitais metais vyksiančius savivaldos rinkimus? Ką rinksitės – tradicines partijas
ar vis dėlto visuomeninius komitetus? Apie tai savaitgalį diskutavo portalo anyksta.lt skaitytojai.

Komitetas: „Ką rinksiuosi:
partinį sąrašą, ar komitetą - priklausys nuo asmenybių juose.
Jeigu komitete Tubis ir Savickas,
tikrai nesirinksiu, tačiau, jeigu
bus Tubis, tiesa, be Vaičiūno, bet
su kokiu vertu žmogumi, balsuosiu už Tubį. Tikrai nebalsuosiu už
valstiečių sąrašą, kurio kandidatas į merus bus nusenęs Vaiginas,

sąlygos išmokti mokykloje.
Kita vertus, korepetitoriai yra
samdomi dėl labai įvairių priežasčių, kartais labai asmeniškų, taigi,
mano nuomone, mokytis privačiai
– laisvas laisvoje šalyje gyvenančių žmonių pasirinkimas“ – sakė
Švietimo skyriaus vedėja.
Mokinius mokytis privačiai
priima ir jau į pensiją išėję buvę
pedagogai, ir dar bedirbantys mokytojai. Pas pirmuosius kainos
keliais eurais žemesnės: pavyzdžiui, viena valanda matematikos
kainuoja 7-8 eurus, lietuvių kalbos – 9-10 eurų. Panaši kaina ir už
užsienio kalbų pamoką.
Mokykloje dirbanti lietuvių
kalbos mokytoja už valandos trukmės konsultaciją ima 12-15 eurų,
anglų kalbos – apie 15 eurų.

nebalsuosiu už konservatorius,
kurių kandidatas į merus bus
stagnatorius Obelevičius, nebalsuosiu už liberalus, nes jų vedlys
teisiamas, o mūsų Pakeltis prieš
praėjusius rinkimus žadėjęs rajone atidaryti padangų smulkinimo
gamyklą, irgi vertas nulio, nebalsuosiu už socialdemokratus,
kurie atsiduoda naftalinu, nebal-

suosiu už Liogės komitetą, nes
Liogė nepadoriai buvo įtaisytas
į Anykščių vandenis. Vienu žodžiu, kol kas nėra už ką balsuoti.“
ili: „Visuomeniniai komitetai - ju augimas pagrystas partiju nusivilimo saskaita. Kurie
renka lengvatikiu balsus. Kaip
ir tradicines partijos. Kas liecia
A.Lioges sarasa... Tai nebuciau
toks tikras kad per kitus rinkimus
vel sekmingai pasirodys. Nes
jai atmetam ta vienos sekmes
faktoriu. Tai to tikrumo kaip ir
nelieka. O visuomeniniu komitetu aktyvus ,kuri cia bandoma
pabrezti. Yra tiesiog salygotas
paprastesnes strukturos. Nei tarkim partijos. Beto tie komitetai
... Naudojasi viena marketingo
gudrybe. Jie save pateikia kaip
kazka naujo.. Suprask ir geresnio. Nei tradicines partijos. Sita
gugrybe naudojo ir Valstieciai.
Sakydami kad mes ne politikai
mes profesionalai“.
Lysvė: „O buvęs žaliasis patrulis Lančickas kokiai partijai priklauso? Naujų vėjų? Čia komitetas, kuris parke daržus įrengs?
Balsuosiu, daržoves mėgstu.“
Karamba Bliamba!: „Jau vien
pats pavadinimas „A. Liogės sąrašas, remiamas N. Puteikio“ yra
toks absurdo šedevras, kad gali

ninių patalpų pašalinti nuo Kultūros centro renovacijos darbų likusius daiktus.
„Čia tokios smulkmenos“, priešgaisrinės saugos specialistų
pastabas apibendrino Anykščių
Kultūros centro direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams E. Dyburis.
UAB „Anrestas“ priešgaisrinės
saugos spragas Anykščių kultūros
centre įpareigotas ištaisyti iki spalio 10 dienos.
Beje, 2017 metų gruodžio pabaigoje, tuoj pat po to, kai buvo
paskelbta apie dešimtmetį trukusio

Anykščių kultūros centro renovacijos užbaigimą, įvyko ir pirmasis
išbandymas ugnimi.
Šventinio koncerto metu didžiojoje Kultūros centro salėje nuo
fejerverko užsiliepsnojo garso bei
apšvietimo laidai. Tąkart ugniagesių į Kultūros centrą kviesti neprireikė.
„Ten tą šviesos efektą su koja
užmynė“, - sakė Anykščių kultūros
centro direktorė D.Petrokaitė.
Anykščių kultūros centro renovacijos pridavimo aktas buvo
surašytas tik šių metų gegužės 22
dieną.

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
vedėja Jurgita Banienė sako, kad mokyklose mokiniams yra sudarytos galimybės ne tik žinių įgyti pamokose, bet ir papildomai
rengiamose konsultacijose.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
net kurčia kumelė nudvėsti iš
juoko!“
Aš: „Daug tikėjausi iš į partijas
stojančio jaunimo, bet nusvilau:
liberalai neverti net paminėjimo,
Griauzdaitė prapuola žilagalvių
konservatorių kubile, Žiogelis negali perrėkti senų dorų komunistų
Juodelio su Krikštaponiu, valstiečiai - Balsys ir Tutkus visiška
pilkuma, kas dar? A, darbietis
Vaičiūnas, pagarsėjęs anykštėnų
sankryžose sekimu ir baudimu,
taigi, kaip ir nėr už ką.“
Man patiktų: „Buvusių policininkų ir kitų buvusių statutinių
komitetas, kaip antai buvęs policijos generalinio komisaro pavaduotojas Kęstutis Tubis ir buvęs KGB papulkininkis Alvydas
Žala, chi chi, chi.“
Pirmyn!: „Jeigu A. Liogės bus
geros idėjos ir darbai, tai kodėl jo
nepalaikyti. Būtų malonu jo sąrašuose matyti Marijoną F.“
R.Gižinskas:
„Komitetai,
rinkimų metu ir po jų nebuvo
kontroliuojami finansiškai, kaip
partijos. Komitetai atsirado, kaip
atsvara partijoms, kurias daužė
LR Ekselensija. Idėjos realizuotojai- Petrauskienė ir Bernatonis.“
Koks klausimas, toks ir atsa-

kymas: „Klausimas: Gili naktis,
degtukų nėra, o prieš tave 2 mergos viena partinė, kita iš komiteto,
kaip atskirt kuri yra kuri ir kuri
gražesnė tiktų į poras?“
Labai rimta: „Tubis ir Savickas. Visas komitetas.”
Jeigu: „Visus raginantis vienytis
Saulius Lapackas su Janicku sudarytų visuomeninį komitetą be visokio plauko atskalūnų, gal ir balsuočiau. Nes Lapackas savame kailyje
netveria, kaip nori Anykščiuose
daryti tvarką. jei žmogus nori, tegu
eina, negi gaila”.
Nvo: „Reikia į tarybą rinkti daugiau nevyriausybinių organizacijų
atstovų, pvz., bendruomenių, jaunimo organizacijų, ir kt. nvo lyderių,
kurie dažnai yra savo atstovaujamos krypties ekspertai, o dabar kas
yra nuo komitetų tai daug žmonių
net nežino, nebent Liogės pažadus
dėl šiukšlių”
Konkrečiai: „Rinksiu partijas.
Nes komitetas yra apgavystė. Kas
bendro tarp Liogės, Fergizienės
ir Pajuodžio? Tai „šaika“ sukurta
paimti valdžią. Jei žmogui rūpi politika, jis gali stoti į partiją. Tegu
neaiškina, kad nėra jam tinkamos.
Turime virš 30 partijų ir nėra tinkamos?”

(Kalba netaisyta – red. past.)
„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Visi keliai vedė į „Vaižgantines“
(Atkelta iš 1 p.)
Rugsėjo 15-osios, šeštadienio,
vidurdienį, į šią nuošalią Rokiškio
ir Anykščių „parubežyje“ esančią,
dar karaliaus Mindaugo raštuose
XIII amžiuje minėtą vietovę gausiai rinkosi pėsti ir važiuoti. Juk
visų laukė ne bet kokios, o jubiliejinės, jau dešimtosios „Vaižgantinės“. Dar prieš prasidedant
respublikiniam renginiui, visi pageidaujantys turėjo progos aplankyti netoliese, kaimyniniame Kunigiškių I kaime jau daugiau kaip
tris dešimtmečius veikiantį Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų,
beje, įkurdintą restauruotame buvusios Kunigiškių pradžios mokyklos pastate, kur teko mokytis
vaikystėje ir Tumų Juozukui. (O
vėliau mokykla buvo pavadinta
kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto vardu). Muziejuje prieš
kiekvienas „Vaižgantines“ vis
atnaujinamos, papildomos ekspozicijos, organizuojamos naujos
parodos. Tokiai tradicijai nebuvo
nusižengta ir šiais metais: muziejuje pasižiūrėti tikrai buvo ko.
O ir ankstėliau atvykus į senuosius Malaišius, į įprastą „Vaižgantinių“ organizavimo vietą,
niekam nuobodžiauti nereikėjo.
Ant senųjų kaimo sodybų sienų,
kaip ir visuomet, veikė fotografijų parodos. Fotografai Vytauto
Didžiojo universiteto studentė –
magistrantė Simona Bagdonaitė
ir Lietuvos kariuomenės kariškis
Raimundas Kovas kvietė prisiminti praėjusių metų „Vaižgantinių“ akimirkas, o žurnalistas,
muziejininkas ir kraštotyrininkas
Vytautas Bagdonas organizavo
meninių nuotraukų parodą „Gražus tai kraštas...“. Maloniai visus
nuteikė ir tapybos darbų paroda
„Malaišių langeliai“, kurią suorganizavo jaunystės draugai,
buvę Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakulteto auklėtiniai
anykštėnas Arūnas Vilkončius,
panevėžietė Laisvutė Razmienė,
kaunietės Rima Tuinylaitė, Birutė
Gruodienė ir malaišietė Rimanta
Adomaitienė. Vaižganto gimtuosiuose Malaišiuose gyvenanti
ir senolių atminimą Tėviškėje
serginti Rimanta Adomaitienė,
pakeitusi namuose senus langus
naujais, jų neišmetė. Štai ant tų
langų buvę bendrakursiai meniškos sielos žmonės ir nutapė visokiausių grožybių. O kad gražiai,
originaliai piešiniai pavyko, tai
ir nusprendė per „Vaižgantines“
tuos tapybos darbus parodyti ir
visuomenei...

Apžiūrėjus parodas, pabendravus su pažįstamais, pasišnekučiavus buvo puiki proga be jokių prekybinių antkainių įsigyti suvenyrų
ir knygų „vaižgantiška“ tema.
O lygiai tryliktą valandą, jau
visiems susėdus jaukiame renginiams skirtame kiemelyje, nuskambėjo daina apie Lietuvą,
atliekama Širvintų kultūros centro
folkloro ansamblio „Gojus“, vadovaujamo Nijolės Vitkauskaitės.
Ir šventės vedančioji svėdasiškė
Ramunė Lapienytė pradėjo renginį Tėvynei Lietuvai skirto eilėraščio posmais. Ir neatsitiktinai. Juk
jubiliejinės „Vaižgantinės“ organizuojamos metais, kuomet minimas Lietuvos valstybės atkūrimo
100-metis ir gimtinėje žmogaus,
pašventusio savo gyvenimą kovai
už lietuvybę, už lietuvišką žodį, už
tautiškumą, patriotiškumą. Pasak
renginio vedėjos, Vaižgantas kartu
su kitais tautos patriotais stovėjo
prie šalies valstybingumo ištakų ir
liko tam kilniam tikslui ištikimas
iki gyvenimo saulėlydžio.
Tylos minute pagerbus Amžinybėn iškeliavusių Vaižganto premijos laureatų Justino Marcinkevičiaus, Filomenos Taunytės, Jono
Mikelinsko, Gintauto Iešmanto, o
taip pat mirusių daugelio „Vaižgantinių“ dalyvių atminimą, virš
rudenėjančių Malaišių laukų
nuskardėjo trys salvės iš savadarbės patrankos. Jas jubiliejinio renginio dalyviams dovanojo šventės
rėmėjai patrankos kūrėjas anykštėnas tautodailininkas, meninės
kalvystės puoselėtojas Bronius
Budreika, verslininkas ir politikas
Ričardas Sargūnas ir Kunigiškių
seniūnaitijos seniūnaitis, praėjusių metų Vaižganto mažosios
premijos „Už nuopelnus Svėdasų
kraštui“ laureatas Pranas Maišelis.
Pirmoji salvė buvo skirta Lietuvai
Tėvynei, antroji nuaidėjo už šviesų rašytojo, visuomenės veikėjo
kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto atminimą, o trečioji buvo
skirta visiems Vaižganto premijų
laureatams ir „Vaižgantinių“ dalyviams.
Tuomet prasidėjo net trijų premijų įteikimo ceremonialas.
Lietuvos rašytojų sąjungos,
Lietuvos žurnalistų sąjungos ir
Nacionalinės žurnalistų kūrėjų
asociacijos įsteigtos respublikinės
literatūrinės premijos septynioliktąjį laureatą paskelbė Lietuvos
žurnalistų sąjungos pirmininko
pavaduotoja Aldona Žemaitytė. Šį kartą laureato diplomas ir
specialus medalis su Vaižganto
atvaizdu atiteko žinomai vilnie-

Kunigo Aleksandro Papučkos vardo „Meilės ir gerumo“ premijos iniciatorius Algimantas Indriūnas sveikina naująjį – jau trečiąjį- laureatą gimnazistą Martyną Jakutį.

tei žurnalistei ir publicistei Loretai Jastramskienei už naujausią
– ketvirtą jos išleistą esė knygą
„Bilietas į Grįžulo Ratus“. Svėdasų seniūnijos įsteigta jau dešimtoji Vaižganto mažoji premija
„Už nuopelnus Svėdasų kraštui“
įteikta svėdasiškei meno puoselėtojai, originalias kompozicijas
kuriančiai, kultūrinius renginius
savo darbais puošiančiai Emilijai
Žylienei. O Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ Garbės pirmininko
Vaižganto giminaičio Algimanto
Indriūno iniciatyva įsteigta kunigo Aleksandro Papučkos vardo
„Meilės ir gerumo“ trečioji premija atiteko Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos auklėtiniui Martynui Jakučiui. Visiems
laureatams buvo uždėti svėdasiškių nupinti ąžuolo lapų vainikai,
įteiktos šventės organizatorių
paruoštos prisiminimo dovanos,
gėlių puokštės. Juos sveikino
Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis, anykštėnų parlamentarų
Antano Bauros ir Sergejaus Jovaišos vardu pasveikino Seimo nario
A.Bauros padėjėjas Algimantas
Birbilas ir, žinoma, artimieji, draugai, pažįstami, kolegos. Na, ir tradiciškai visiems trims laureatams
teko garbė papozuoti fotografams
atsisėdus ištaigingame „Vaižgantinių“ krėsle, sukurtame menininko, Vaižganto mažosios premijos
„Už nuopelnus Svėdasų kraštui“
laureato Aleksandro Tarabildos.
Ąžuolo lapų vainiku buvo padabintas, gėlių, dovanų, sveikinimų
sulaukė ir garbų jubiliejų neseniai
atšventęs kraštietis mokslininkas,
įvairių Vaižganto atminimui skirtų iniciatyvų autorius biologijos
mokslų daktaras, docentas Juozas
Lapienis. Šį kartą jis buvo pasveikintas ir pagerbtas neeiline proga: išleidus novelių ir esė knygą
„Laiko properšos“. Pasidžiaugti
autoriaus kūrybine pergale atvyko ir leidyklos – spaustuvės UAB
„Utenos Indra“ savininkai ir vadovai Žaneta ir Antanas Kibickai.
Rašytojo vaidmenyje debiutavęs
veterinarijos gydytojas, toksikologas, pedagogas, visuomenininkas,
Vaižganto mažosios premijos „Už
nuopelnus Svėdasų kraštui“ laureatas Juozas Lapienis nuoširdžiai
dėkojo spaustuvės – leidyklos
vadovams ir kolektyvui už labai
kokybiškai, gražiai ir operatyviai
išleistą knygą, fotografams – už
dovanotas nuotraukas leidinio
iliustravimui, visiems žmonėms,
kurie jį palaikė, skatino daugelį
metų brandintus, kurti rašinius sudėlioti į rinkinį.
Kaip ir ankstesniais metais, į
„Vaižgantines“ Rokiškio krašto
ūkininkas Vytautas Šlikas atsivežė nemažą kiekį įspūdingo dydžio
naminės duonos kepalų, kuriuos
įteikė daugeliui renginio dalyvių
ir svečių. Garbaus amžiaus žemdirbiui tokią garbingą misiją atlikti padėjo geras V. Šliko bičiulis
Anykščių rajono Garbės pilietis,
Vaižganto respublikinės literatūrinės premijos laureatas rašytojas
Rimantas Vanagas. O kraštietis
mokslininkas, visuomenininkas
technikos mokslų daktaras doc.
Gvidas Kazlauskas, priminęs visiems apie artėjantį Vaižganto
gimimo 150-metį ir liepų alėjos,
pasodintos Malaišiuose rašytojo
garbei 1989-aisiais metais, 30metį, pristatė visuomenei savo
sūnėną, šviesios atminties brolio

Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis vainikuoja
dešimtąją Vaižganto mažosios premijos „Už nuopelnus Svėdasų
kraštui“ laureatę Emiliją Žylienę.
architekto Broniaus Kazlausko
anūką – Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros
specialybės studentą Simoną Kazlauską. O šis jaunuolis, būsimasis
architektas, parengė originalios
ir didingos Vaižgantui skirtos paminklinės kompozicijos projektą.
Viename iš senųjų Malaišių trobesių studentas visiems besidomintiems pademonstravo paminklo projekto brėžinius, išsamiai
papasakojo apie savo sumanymą,
atsakė į klausimus. Tokių „Vaižgantinių“ dalyvių, kurie teigiamai
vertino tokią iniciatyvą, domėjosi
ir pritarė jaunojo architekto sumanymui, atsirado tikrai nemažai.
Jubiliejinėse „Vaižgantinėse“
išraiškingai Vaižganto kūrybą
skaitė nuolatinis šventės dalyvis,
kraštietis aktorius, respublikos
nusipelnęs artistas, Anykščių ra-

jono Garbės pilietis Ferdinandas
Jakšys, sveikinimus ir linkėjimus
išsakė poetė, populiarių dainų
tekstų autorė Dalia Teišerskytė,
daug skambių dainų padovanojo
širvintiškių folkloro ansamblis
„Gojus“, linksmino vingriomis
melodijomis šio kolektyvo nariai
– armonikieriai.
Oficialiajai daliai artėjant prie
pabaigos suliepsnojo „Vaižgantinių“ laužas, o po Malaišių liepomis ir uosiais buvo vaišinamasi ką
tik išvirta gardžia koše, kvapnia
mėtų arbata, sumuštiniais bei kitokiais valgiais.
Kaip ir kasmet, „Vaižgantinės“
buvo suorganizuotos padedant
būriui rėmėjų. (Tarp informacinių
rėmėjų buvo ir „Anykštos“ leidinių grupė).

Originalią piešinių ant langų parodą „Malaišių langeliai“ suorganizavo buvę bendrakursiai Rimanta Adomaitienė, Laisvutė
Razmienė, Rima Tuinylaitė, Arūnas Vilkončius.

Širvintiškių folkloro ansamblio „Gojus“ nariai panoro įsiamžinti nuotraukoje su poete Dalia Teišerskyte, aktoriumi Ferdinandu Jakšiu ir Anykščių rajono meru Kęstučiu Tubiu, kuris ta
proga į rankas net pasiėmė muzikantų armoniką.
Simonos BAGDONAITĖS nuotr.
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Iš knygnešių sodybos – partizanų takais

specialistas pataria

Kaip teisingai
vartoti
vitaminus?

Rugsėjo 15-ąją Anykščių krašte startavo ir kone pusmetį tęsis
nacionalinis pėsčiųjų žygių ciklas „Keliai į 1949 m. Lietuvos partizanų vadų susitikimą“. Simboliniu šio sumanymo starto liudininku tapo Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių memorialinė sodybamuziejus Griežionėlėse – istorinė vieta, kur XIX-XX a. sandūroje
kryžiavosi knygnešių keliai.
Dvylikos žygių ciklą organizuoja Lietuvos laisvės kovų
įamžintojų sąjūdis, o maršrutus,
partizaniškąja kalba žygkeliais
pavadintus, sudarė šio sąjūdžio
narys žinomas mokslininkas archeologas Vykintas Vaitkevičius.
Visi žygiai bus surengti iki 1949
m. vasario 16-osios, kai bus minimas Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio Tarybos Deklaracijos
70-metis.
Sumanymą iškart parėmė ir
Pėsčiųjų žygių asociacija, pakvietusi savo narius, ištvermingiausius šalies žygeivius, palaikyti idėją – praeiti visais takais,
kuriais į susitikimo vietą Radviliškio krašte 1949 m. vasarį keliavo aštuoni Lietuvos partizaninės kovos lyderiai.
Šeštadienį į Griežionėles susirinko kone 150 keliautojų
pėsčiomis, atvažiavusių iš visos
Lietuvos. Tarp jų būta vos poros
anykštėnų – partizanų takais iškeliavo tituluota pėsčiųjų žygių
entuziastė Danutė Gečytė ir šau-

lys Romas Pabarška.
Vykinto Vaitkevičiaus patriotiškai paraginti, Pėsčiųjų žygių
asociacijos prezidento Vidmanto Genio dalykiškai instruktuoti, žygio dalyviai tą šeštadienį
žingsniavo daugiausia lauko ir
miško keliukais, stabteldami
vietose, partizanų kovas menančiose. Nuo Griežionėlių pro
Andrioniškį, Palatavį, Kaupiniškius, Pasmodus ir Smėlynę
iki Troškūnų jie įveikė kone 25
kilometrus.
Troškūnuose, kur paskutinis šio žygio tikslas buvo Rytų
Lietuvos (Karaliaus Mindaugo)
srities partizanų vado Antano
Slučkos-Šarūno gimtasis namas
– vienuolyno pastatas, ištvermingųjų laukė kareiviška košė ir
atsisveikinimas iki kito žygio –
jau Panevėžio krašte.

Vėstant orams, daugelis pradedame mąstyti apie artėjantį
virusų ir peršalimų sezoną. Skubėdami jam pasiruošti ir sustiprinti organizmą, galime padaryti nemažai klaidų.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio
muziejaus informacija

Fotografijose - Žygio partizanų takais starto akimirkos Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodyboje-muziejuje Griežionėlėse.
Antano VERBICKO nuotr.

horoskopai

AVINAS. Pirmadienį pjausite vaisius to, ką pasėjote praeitą
savaitę. Antradienį ar trečiadienį
netikėta žinia gali pakeisti visos
dienos planus. Laukite nekviestų
svečių. Aktyvi visuomeninė veikla
antroje savaitės pusėje gali baigtis
audringu meilės romanu. Nebijokite savo natūralios prigimties
ir poreikių, priimkite ir mylėkite
save tokį, koks esate.
JAUTIS. Antradienį ar trečiadienį netikėta žinia gali pakeisti
visos dienos planus. Laukite nekviestų svečių. Savaitės viduryje
aplinkinių bambėjimas tenetrukdo
jums užsiimti tuo, ką mokate ir
mėgstate. Savaitgalį būsite labai
gerai nusiteikęs ir ypač patiksite vaikams. Meniškos prigimties
žmonės galėtų drąsiau imtis eksperimentų - rezultatai tikrai gali
pranokti lūkesčius.
DVYNIAI. Savaitės pradžioje galite susirasti naują draugą ar

verslo partnerį. Savaitės viduryje
teks sunkiai padirbėti, užtat rezultatai bus to verti. Savaitgalį pasistenkite nieko neimti giliai į širdį.
Mažiausio pasipriešinimo kelias tikriausiai bus ir pats tinkamiausias.
VĖŽYS. Problemos dėl giminaičių savaitės pradžioje gali apkartinti visą savaitę. Antradienį ar
trečiadienį neapgalvotas užsispyrimas padaryti jums meškos paslaugą. Neįvarykite savęs į kampą pats.
Savaitgalį jūsų įtaka žmonėms bus
kur kas didesnė nei jums pačiam
atrodo.
LIŪTAS. Savaitės pradžioje
dirbkite ypač atidžiai, nes lengvai
galite būti apkaltintas nebūtomis
nuodėmėmis ar klaidomis. Antroje
savaitės pusėje būtinai raskite laiko sportui ar kokiai kitokiai fizinei
veiklai. Į galimus nesusipratimus
ar nesėkmes savaitgalį pasistenkite
reaguoti ramiai - tikriausiai spėsite
nuveikti anaiptol ne viską, ką esate
susiplanavęs.

MERGELĖ. Kad išsaugotumėte taiką, savaitės pradžioje teks eiti
į kompromisą, o gal net pačiam
siekti jo. Tarp antradienio ir trečiadienio nemažai laiko teks skirti
buičiai. Tikriausiai tvarkysite savo
namą ar butą. Sekmadienį pagaliau pamirškite visa, kas kėlė jums
rūpesčių visą savaitę, ir pagaliau
užsiimkite tuo, kas jums iš tiesų
įdomu.
SVARSTYKLĖS. Pirmoje savaitės pusėje užsiimkite naujo
verslo projektais ar nekilnojamojo turto reikalais. Jums gali būti
pasiūlytas iš tiesų perspektyvus
planas, bet savo asmeninių pinigų
verčiau neinvestuokite. Antroje
savaitės pusėje pasistenkite būti
komunikabilus ir draugiškas. Kuo
daugiau naujų pažįstamų įgysite
šiomis dienomis, tuo geriau.
SKORPIONAS.
Finansinės
investicijos savaitės pradžioje tikriausiai bus sėkmingos. Visi pokyčiai bus tik į naudą. Jei nebūsite

pernelyg drovus, ketvirtadienį ar
penktadienį galite užmegzti naują
jaudinantį meilės ryšį. Savaitgalį
teks nemažai rūpintis šeimos ar
giminės reikalais, ir tarpais tai bus
gana nuobodu ar įkyru.
ŠAULYS. Savaitės viduryje tikriausiai laukia kelionė. Atidžiai
saugokite savo bagažą. Tikriausiai
sutiksite labai įdomių žmonių. Šalin drovumą ir uždarumą - turite
būti komunikabilus ir atviras naujoms idėjoms. Savaitgalį pagaliau
apsispręskite dėl meilės reikalų
- bent jau sau aiškiai pasakykite,
taip ar ne.
OŽIARAGIS. Savaitės pradžioje jums pavyks savo požiūrio
teisingumu įtikinti aplinkinius, bet
visą realų darbą įgyvendindamas
savo idėją turėsite nuveikti pats.
Ką gi, jums bent jau netrukdys. Iš
savo veiklos antroje savaitės pusėje galite tikėtis neblogo finansinio
pelno. Šią savaitę turėsite gana
daug reikalų su žmonėmis iš tokių

Imunitetą stiprinti padeda vitaminai C, A, E, D, B6, taip pat selenas ir
cinkas. Pastebima, kad tie, kurie turi
žemą hemoglobino lygį kraujyje, yra
imlesni infekcijoms. Tokiems žmonėms labai svarbūs vitaminas B12,
folio rūgštis, geležis.
Tačiau šių vitaminų įsisavinimui
ypač trukdo alkoholio vartojimas,
kava, arbatoje esantys taninai, todėl
maisto papildų užsigerti šiais skysčiais nerekomenduojama. Per didelis cukraus ir jo produktų vartojimas
itin slopina vitamino C įsisavinimą.
Nederėtų pamiršti ir tokio žalingo
įpročio kaip rūkymas, taip pat sėslaus gyvenimo būdo arba nuolatos
patiriamo didelio streso – tai ne tik
blogina naudingųjų medžiagų patekimą į ląsteles, bet ir bendrą savijautą bei organizmo būklę. Kartais tam
tikri vaistai, tokie kaip antibiotikai,
ciprofloksacinas ar norfloksacinas,
blokuoja vitaminų ar mineralų įsisavinimą. Jie paprastai trukdo kalcio,
magnio, geležies ir cinko įsisavinimui.
Geriausiai vitaminai ir mineralai
paprastai yra įsisavinami iš natūralių
šaltinių. Kad ir kaip būtų, ne visada
iš maisto pavyksta surinkti reikiamą
naudingų medžiagų paros normą,
ypač kai nėra reguliariai bei taisyklingai maitinamasi. O tam tikrais
atvejais patariama vartoti ir didesnes
vitaminų ir mineralų dozes. Pavyzdžiui, sergant rekomenduojama vartoti didesnes vitamino C dozes, iki
1000 mg per parą, tačiau sergantis
žmogus ne visada pasižymi dideliu
apetitu.
sferų, su kuriomis paprastai. nesusiduriate
VANDENIS. Pirmoje savaitės
pusėje turėtumėte visa galva pasinerti į verslo ar tarnybos rūpesčius.
Pirmadienį kaskitės giliai, kad
sužinotumėte visą tiesą apie savo
partnerį. Jei ketinate pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą, geriausiai tai padaryti antradienį ar trečiadienį. Negaiškite laiko pernelyg
ilgai galvodamas apie svetimas
klaidas ir problemas - neliks laiko
savosioms.
ŽUVYS. Savaitės pradžioje įgytos žinios labai pravers ateityje.
Skirkite pakankamai laiko profesiniam tobulėjimui. Neinvestuokite nei laiko, nei pinigų į svetimus
projektus. Eikite savo keliu. Antroje savaitės pusėje nutiks kažkas,
kas jus tiesiogiai liečia, bet kol kas
susilaikykite nuo griežtų vertinimų
ar sprendimų, nes jums žinomos
anaiptol ne visos aplinkybės.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei eksploatacijai arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871, (8-610)
41900.
Nekilnojamasis turtas
Miškus, namus, sodybas, butus.
Sekmingai padeda parduoti.
Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662.
Brangiai įvairius miškus: jaunuolynus, pusamžius, brandžius. Žemę,
apaugusią krūmais.
Tel.(8-625) 44123.
Brangiai įvairų mišką su žeme arba
biržes išsikirsti. Apmoka pirkimo išlaidas.
Tel.( 8-687) 23618.
Medžiais ir krūmais apžėlusias žemes.
Tel. (8-673) 19696.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Medienos apdirbimo įmonė be tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

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

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.

Kuras
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Pjuvenas. Pristato.
Tel. (8-675) 63191.
Kita
Laminuotos grindų dangos papildymas! Platus pasirinkimas už gerą
kainą.
Metalo g. 5, Utena.
Tel. (8-699) 79377.

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

Automobiliai

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel. (8-609) 31414, (8-663) 58871.
Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
Gyvuliai
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.
Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828, (8-675) 95128.
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Kita
Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

Paslaugos
Kaminų įdėklai, pristatomi kaminai. Skarda 0,6-0,8 mm storio.
Kaminų remontas, skardinimas.
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705,
(8-652) 37118.

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-09-07 atliko žemės sklypo kad. Nr. 3428/0004::332,
esančio Maželių k., Kavarsko sen., Anykščių raj., kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3428/0004:34 savininkę dėl bendros sklypų ribos
suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. 2018-08-03 atliko žemės sklypo kad.
Nr. 3414/0001:505, esančio Peniankų k., Anykščių sen., Anykščių raj., kadastrinius matavimus.
Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3456/0003:116 savininkę dėl
bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 4-8 LT-29114 Anykščiai, tel. (8-615) 52931.

parduoda
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Tel. (8-662) 50592.

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

PERKAME

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.

Brangiai superkame

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

ŠIAUDUS

Galime pirkti iš pradalgių ar
presuotus. Galimi įvairūs mainų variantai. Sudarome išankstines pirkimo sutartis.
Tel. 8 6 8 7 7 6 1 9 1
J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Mažo ekskavatoriaus paslaugos
(vandentiekio, kanalizacijos, drenažo, elektros įvedimas, pamatų
šiltinimas).
Tel. (8-686) 35499.
Valo apaugusius krūmais ir medžiais žemę, griovius, pakeles. Už
didesnius plotus apmoka. Domina
didesni kiekiai.
Tel. (8-605) 27002.
UAB “Bitinara” teikia tujų, gyvatvorių, dekoratyvinių medelių karpymo, genėjimo paslaugas.
Informacija Facebook - Švaros
angelas.
Tel. (8-686) 80994.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567, (8-686) 80994.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 20 d. (ketvirtadienį)
prekiausime “Kaišiadorių” paukštyno
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis
dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur).
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime
kiaušiniais. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome palaukti. Tel. (8-608)
69189.
Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45,
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 16:00
turgus, Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis
16:20, Kavarskas 16:30, Svirniai
16:40.

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

SPAUDŽIA SULTIS

Geriausia kaina rajone. Siūlo
plačiausią pakuočių ir sulčių
pasirinkimą. Spaudykla yra
Anykščių r., Ažuožerių km.,
sename vaismedžių sandėlyje.
Kviečia visus nuo 8 iki 20 val.
Tel. 867617378 arba
867586867.

„Anykštos“ redakcija kviečia mirusiųjų artimuosius,
kurie nori, jog būtų paskelbta informacija apie mirtį,
atsisveikinimą su velioniu,
laidotuves, kreiptis el. paštu
anyksta@anyksta.lt, telefonu (8-381) 5-94-58 arba užeiti į redakciją.
Žinia apie mirusį žmogų bus
paskelbta nemokamai.

VYTAUTO PAMINKLAI

Gaminame paminklus,
antkapius, tvoreles,
kalame raides,
tvarkome kapavietes.
Atliekame individualius
užsakymus.
Tel. (8-627) 01727

Jūsų laukiame kasdien šalia Anykščių esančiame Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).

siūlo darbą

Ieško veterinarijos farmacininko
(-ės) darbui veterinarijos vaistinėje. Būtinas veterinarinis išsilavinimas.
Tel. (8-609) 97785.

Teleloto Žaidimas nr. 1171 Žaidimo data: 2018-09-16
Skaičiai: 64 29 35 39 19 09 10 46 48 18 52 13 58 74 72 33 66 43 03 30 27 17 55 51 07 06 44 14 20 21 26 11 54 65 71 75
69 02 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 67 41 59 12 49 37 62 08 40 25 (visa lentelė)
Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 13196.00€ 2 Užbraukus įstrižaines 14.00€ 1114
Užbraukus eilutę 2.00€ 15742 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 48348
Papildomi prizai Bilietas Prizas 041*508 600 Eur 0137684 Automobilis “NISSAN LEAF” 0371982 Automobilis “RENAULT
CLIO” 060*461 Bluetooth kolonėlė “JBL Go” 008*017 Bluetooth kolonėlė “JBL Go” 0075470 Bluetooth kolonėlė “JBL Go”
0081945 Bluetooth kolonėlė “JBL Go” 0385021 Bluetooth kolonėlė “JBL Go” 0550409 Bluetooth kolonėlė “JBL Go” 0251168
Bluetooth kolonėlė “JBL Go” 02**041 Išmanioji apyrankė „XIAOMI” 020*587 Išmanusis telefonas “Huawei” 055*920 Išmanusis
telefonas “Huawei” 0338490 Išmanusis telefonas “Huawei” 0468902 Išmanusis telefonas “Huawei” 0309343 Išmanusis telefonas “Huawei” 0144026 Išmanusis telefonas “Huawei” 0055193 Išmanusis telefonas “Huawei” 009*140 Išmanusis televizorius Philips 007*369 Išmanusis televizorius Philips 0501933 Išmanusis televizorius Philips 0224817 Išmanusis televizorius
Philips 0306030 Išmanusis televizorius Philips 0163034 Išmanusis televizorius Philips 0498651 Išmanusis televizorius Philips
047*963 Kompiuteris Lenovo 022*482 Kompiuteris Lenovo 0525807Kompiute ris Lenovo 0536666 Kompiuteris Lenovo
0476615 Kompiuteris Lenovo 0155366
Kompiuteris Lenovo 0005146 Kompiuteris Lenovo 005*025 Pakvietimas į
TV studiją 050*129 Pakvietimas į TV studiją 055*412 Pakvietimas į TV studiją 014*561 Pakvietimas į TV studiją 059*503
Planšetinis kompiuteris Samsung 027*880 Planšetinis kompiuteris Samsung 0557976 Planšetinis kompiuteris Samsung
0194807 Planšetinis kompiuteris Samsung 0356747 Planšetinis kompiuteris Samsung 0380482 Planšetinis kompiuteris Samsung 0018199 Planšetinis kompiuteris Samsung 056*050 Robotas - siurblys “Sencor” 045*276 Robotas - siurblys
“Sencor” 0217062 Robotas - siurblys “Sencor” 0582106 Robotas - siurblys “Sencor” 0010529 Robotas - siurblys “Sencor”
0463061 Robotas - siurblys “Sencor” 0294567 Robotas - siurblys “Sencor”
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien

Juozapas, Stanislovas,
Mingailas, Galmantė,
Stefanija, Stefa, Elita.
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MOZAIKA

rugsėjo 19 d.
Arnulfas, Januarijus,
Girvinas, Vytė, Vilhelmina,
Vilė.
rugsėjo 20 d.
Fausta, Kolumba, Vainoras,
Tautgirdė, Eustachijus, Vainora.
rugsėjo 21 d.
Matas, Mantvilas, Viskintė.

mėnulis
priešpilnis.

anekdotas
Į kairiuosius ir dešiniuosius
mūsų politikai skirstomi pagal
tai, kuria ranka daugiau linkę
griebti.
***
Apklausa. Kokiu automombiliu
važiuojate į darbą ir kokiu į užsienį?
Vokietis atsako:
– Į darbą BMW, na, o į užsienį,
manau, su mersu.
Prancūzas:
– Reno į darbą, Pežo į užsienį.
Rusas:
– Į darbą su tramvajum, o į užsienį visai nevažiuoju.
– O jei labai labai reikia?
– O man nereikia labai labai.
– Na, o jei žutbūt reikia?
–Tada, jei jau žūtbūt reikia, mes
važiuojam su tankais.
***
Vyrukas įkūrė įmonę. Pirma
diena kontoroje. Ant slenksčio
pasirodo žmogus. “Klientas!” pagalvojo vyrukas, čiupo telefono ragelį ir puolė kalbėti:
- Ne, šiandien negaliu... Ne,
niekaip... Nepaprastai daug užsakymų... Gal kitą savaitę... Aš jus
užrašysiu į eilę.
Padeda ragelį ir sako svečiui:
- Atleiskite, tiek klientų... Kuo
galiu būti naudingas?
- Aš iš “Teo”. Liniją reikia prijungti?
***
Vyras grįžta namo. Skambina į
duris. Atidaro žmona.
- Ach, tu, alkoholike! Kam aš
už tavęs tekėjau? Kur tavo naujas
paltas? Vėl pragėrei, avine tu?!
- Kodėl pragėriau? Pamečiau.
- O butelis iš kur?
- Radau.

oras
+20

Pasak T. Barrientoso, ant altoriaus, rasto vienoje šventykloje,
vaizduojamas Koronos karalius Čakas Tukas Ičaakas, „sėdintis
ir laikantis skeptrą, iš kurio iškyla du dievai, miesto globėjai“.
Gvatemaloje rastas senovinis
majų altorius atskleidžia
dinastijos „sostų karus“
Pusantro tūkstančio metų senumo majų altorius, rastas per archeologinius kasinėjimus šiaurės
Gvatemaloje, mokslininkų yra lyginamas su populiariu fantastiniu
televizijos serialu „Sostų karai“
(Game of Thrones) dėl savo įrašų,
pasakojančių apie Kaanulo dinastijos politines strategijas, turėjusias
užtikrinti ištisų miestų užvaldymą.
Apie toną sveriantis raižytas
kalkakmenio altorius buvo rastas
Koronos archeologinėje vietovėje,
esančioje tarp atogrąžų miškų netoli sienos su Meksika ir Belizu, žurnalistams sakė vienas iš kasinėjimų
ir tyrimų vadovų Tomas Barrientosas (Tomas Barjentosas).
Tyrėjai ant 1,46 m ilgio ir 1,2
metro pločio altoriaus rado įrašą
majų hieroglifais, atitinkantį mūsų
eros 544 metų balandžio 12 dieną.
Kiti atradimai mokslininkams
leidžia daryti išvadą, kad Čakas
Tukas Ičaakas maždaug po 20 metų
valdė ir kitą netoliese esantį majų
miestą – Peru-Vaką.
T. Barrientosas sakė, kad rasti

įrodymai atskleidžia, kad Kaanulo (Gyvatės karalystės) dinastija
Koronoje išvystė politinį judėjimą,
leidusį 562-aisiais įveikti „pagrindinius priešininkus“ Tikalyje ir vėlesnius du šimtmečius viešpatauti
Majų lygumose Mezoamerikos
regiono pietryčiuose.
Koronos politinis judėjimas rėmėsi sąjungomis su mažesniais
miestais aplink Tikalį, sudariusiomis sąlygas galutiniam pergalingam smūgiui.
Tyrėjai taip pat rado įrodymų,
bylojančių apie Gyvatės karalystės
princesės ir Koronos karaliaus vestuves, nurodė T. Barrientosas.
„Šis altorius mums parodo dalelę Gvatemalos istorijos – šiuo
atveju vykusios maždaug prieš 1
500 metų. Aš tai vadinčiau majų
istorine „Sostų karų“ versija“, –
pabrėžė mokslininkas, turėdamas
omenyje, kad Kaanulo karalystės
intrigos panašios į minėtame seriale vaizduojamą kilmingųjų giminių
varžymąsi dėl valdžios septyniose
karalystėse.
T. Barrientosas sakė, kad šio
altoriaus įrašai „užpildo spragas“
ir „leidžia sudėlioti dėlionę“, aiš-

kinantis majų kultūros politinius
santykius.
Korona „buvo vieta, kur pradėjo
įgyti pavidalą svarbiausias majų istorinis politinis judėjimas“, aiškino
T. Barrientosas.
Gyvatės karalystė išsiplėtė iš
savo sostinės Cibančės iki dabartinės šiaurės Gvatemalos, Belizo ir
Kampečės valstijos Meksikoje, bet
galiausiai buvo nugalėta Tikalio.
„Turėdami informacijos, kas
nutiko vėliau, kaip jie šioje vietoje plėtojo politinę strategiją, daug
sužinome apie anų laikų politiką ir
kovas dėl teritorijų“, – pabrėžė T.
Barrientosas.

jaunuolius apsaugoti nuo narkotikų ir nusikalstamo pasaulio.
Tačiau 1993-ųjų rugsėjo 15-ąją
– per savo 56-ąjį gimtadienį – G.
Puglisi buvo nužudytas.
2012 metais popiežius Benediktas XVI oficialiai pripažino G. Puglisi tikėjimo kankiniu, „nužudytu
dėl neapykantos tikėjimui“.
Jau kitais metais G. Puglisi buvo
beatifikuotas – Katalikų Bažnyčioje tai yra pirmasis žingsnis paskelbimo šventuoju link.

Sicilijoje popiežius pasmerkė
„šventvagišką“ mafiją

Labiausiai pažengęs NASA
kosminis satelitas šeštadienį buvo
pakeltas į kosmosą, o jo misija –
stebėti ledo praradimus pasaulyje
bei šylant klimatui pagerinti jūros
lygio pakilimo prognozes.
Gaubiamas tamsos, 1 mlrd. JAV
dolerių, pusę tonos sveriantis satelitas „ICESat-2“ buvo paleistas
iš Vandenbergo oro pajėgų bazės
Kalifornijoje 6 val. 2 min. vietos
laiku (16 val. 2 min. Lietuvos laiku).
Tai yra pirmas kartas per beveik
dešimtmetį, kai NASA orbitoje
turi įrankį, sekantį ledo sluoksnių pokyčius visame pasaulyje.
Ankstesnė misija „ICESat“ buvo
paleista 2003-aisiais ir baigta 2009
metais.
Per devynerius metus virš Arkties ir Antarkties skraidė misija pavadinimu „Operation IceBridge“,
kuri taip pat matavo besikeičiančius ledo sluoksnius.
Tačiau vaizdas iš kosmoso
– ypač su naujausiomis technologijomis – turėtų būti gerokai
tikslesnis.„Misija surinks pakankamai duomenų, kad būtų galima
pamatuoti metinę Grenlandijos ir
Antarkties ledo sluoksnių pokytį,
net jei tas pokytis siekia vos keturis milimetrus – antro numerio
pieštuko plotį“, – pranešime rašo
NASA.
Misija turėtų trukti tris metus,
bet satelitas turi pakankamai kuro,
kad ją pratęstų 10 metų, jei misijos
vadovai taip nuspręstų.

Popiežius Pranciškus šeštadienį per vizitą Sicilijoje pasmerkė
„šventvagišką“ mafijos egzistavimą, minėdamas 25-ąsias mafijos
nužudyto kunigo mirties metines.
81-erių pontifiko vizitas Sicilijoje bus trumpas – čia jis liks iki
šeštadienio vakaro. Popiežius Sicilijoje apsilankė vykdydamas platesnę kampaniją prieš organizuotą
nusikalstamumą.
„Negali tikėti Dievą ir priklausyti mafijai. Tie, kas priklauso mafijai, nėra krikščionys, nes jų gyvenimas yra šventvagiškas“, – per
mišias po atviru dangumi maždaug
100 tūkst. Palermo mieste susirinkusių tikinčiųjų sakė popiežius.
„Pasikeiskite! Nustokite galvoti
apie save ir savo pinigus, atsiverskite!“ – ragino Pranciškus.
Jo žodžiai buvo panašūs į velionio pontifiko Jono Pauliaus
II, kuris lankydamasis Sicilijoje
1993-ųjų gegužę taip pat ragino
nusikalstamų grupuočių narius pasikeisti bei ragino siciliečius sukilti
prieš mafiją.
Nusikaltėliai tuomet reagavo išpuoliais prieš dvi katalikų bažnyčias.
Šeštadienio pamokslas buvo
skirtas kunigo Giuseppe Puglisi (Džuzepės Puljizio) garbei. Jis
dvejus metus tarnavo nusikaltimais
garsėjančio Palermo rajono Brankačijo parapijoje, kur siekė vietos

NASA į kosmosą paleido satelitą, stebėsiantį ledo sluoksnių
pokyčius

Šiandien paskutinė diena „Anykštą“
2019- iesiems metams užsisakyti pigiau!
„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

12 mėn.
EUR
66 (84)
60

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

45

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse
ir „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
50
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
45
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
40
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę
visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“
„Aukštaitiškas formatas“
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4 num.
EUR
8

Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29). Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.
www.anyksta.lt Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel.
(8-700) 55400 Platintojas Raimondas Savickas (8-682) 39810.

