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„Anykštą“ 
galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, 
tačiau patogiausia - prenumeruoti!

Rudens pradžią paskelbė „Obuolinės“ Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Šeštadienį rudens darbų pabaigtuves Anykščiuose vainikavo „Obuolinių“ šventė. Ta proga mieste 
vyko didžiulė ir brangi amatų ir derliaus gėrybių mugė, pagerbti „Metų ūkio“ nugalėtojai ir gra-
žiausių sodybų šeimininkai, apdovanoti Šimtmečio anykštėnai. Į sceną šalia kultūros centro žengė 
sveikinimų koncertų „žvaigždė“ Edmundas Kučinskas, o A.Baranausko aikštėje ištryško šviesos ir 
muzikos fontanas.

Edmundas Kučinskas 
prarado populiarumą

Šventinį rytą darganotas oras 
nieko gero nežadėjo, tačiau 
amatų ir derliaus mugėje vis 
vien vaikštinėjo daugybė žmo-
nių. Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro duomeni-
mis, šiemet į mugę užsiregistra-
vo 164 prekybininkai. 

Šalia Anykščių kultūros cen-
tro bazavosi vaismedžių sodi-
nukų, gėlių pardavėjai, automo-
bilių aikštelėje šalia „Puntuko“ 
restorano buvo galima iš arčiau 
pamatyti žemės ūkio techniką, o 
A.Baranausko aikštės pakraštyje 
pasigrožėti egzotiniais gyvuliais 
bei paukščiais.

Šalies valdžiai aktyviai siekiant 
mažinti alkoholio vartojimą, Vil-
niaus gatvėje išsidėsčiusioje mu-
gėje šįsyk lyg tyčia išsirikiavo 
ypač daug palapinių su kaimišku 
alumi. Prie alaus buvo galima nu-
sipirkti čia pat vietoje rūkomos 
žuvies. 

5 psl.Vyskupo skvero šlaitą papuošė iš obuolių sudėliotas Anykščių miesto vardas. Ant Šventosios upės 
kranto dega apeiginis šiaudinis ožys.

„Valstiečiai“ kandidatu į merus 
iškėlė Dalį Vaiginą Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Anykščių skyriaus susirinkime partijos kandidatu į 
rajono merus iškeltas buvęs Anykščių ligoninės direktorius, nepartinis Dalis Vaiginas. Jis sulaukė vi-
suotinio „valstiečių“ palaikymo, tik trys iš susirinkimo dalyvių balsuojant susilaikė, kiti balsavo „už“.

Buvęs ligoninės direktorius Dalis Vaiginas valdžią Anykščiuose ims padedamas parlamentaro An-
tano Bauros.                                                                                              jono jUneViČiAUs nuotr.

„Valstiečių“ susirinkimas vyko 
apie pusantros valandos. Partie-
čiai išklausė D.Vaigino pozici-
jos, pateikė jam šūsnį klausimų. 
„Džiaugiuosi „valstiečių“ ir mūsų 
kandidato konstruktyvumu. Dis-
kutavome apie idėjinius dalykus“ 
– „Anykštai“ sakė partijos skyriaus 
lyderis, Seimo narys Antanas Bau-
ra.

Priminime, jog „valstiečių“ kan-
didatu į merus bandė tapti ir dabar-
tinis rajono vadovas Kęstutis Tubis. 
Tačiau, net ir partijos pirmininkas 
Ramūnas Karbauskis, bandęs tar-
pininkauti, neprivertė Anykščių 
„valstiečių“ būti K.Tubio rėmėjais.   

Anykščių rajono mero politinis 
kelias gali pakrypti ypač netikė-
ta linkme. Jis trečiadienį susitiks 
su buvusiu Vilniaus meru Artūru 
Zuoku ir tas susitikimas gali duoti 
vaisių. 

Redakcijos šaltinių teigimu, Lie-
tuvos laisvės sąjungos (liberalų) 
pirmininkas A.Zuokas jau anksčiau 
ieškojo kontakto su K.Tubiu. Neva, 
kitų partijų paramos nesulaukęs 
K.Tubis gali tapti „zuokininku“ ir 
į rajono merus 2019-aisiais kandi-
datuoti kaip Lietuvos laisvės sąjun-
gos (liberalų) atstovas. Tokiu būdu 
A.Zuokas atgaivintų merdėjantį 
partijos skyrių Anykščiuose.   

Kavarsko 
kryžius skendi
tamsoje

2 psl.

Automobilininkai 
piktinasi žolės 
pjovėjais

3 psl.

Skrendame į Turkija ir be
Erdogano vizitų

Vytautas BERNATAVIČIUS, 
bankininkas: 

„Į Rytus mūsiškiai krypsta 
dėl kalbos, dėl mentalitetinio 
panašumo“.

3 psl.

Susitikimai. Šią savaitę Anykš-
čių rajono meras Kęstutis Tubis 
daug laiko praleis bendraudamas su 
užsienio šalių ambasadoriais Lietu-
voje. Pirmadienį rajono vadovas 
Ispanijos Karalystės ambasado-
riaus Lietuvoje kvietimu dalyvavo 
atsisveikinimo renginyje, vėliau - 
Kinijos Liaudies Respublikos am-
basadoriaus Lietuvoje kvietimu da-
lyvaus Kinijos Nacionalinės dienos 
minėjime. Šį antradienį K.Tubis 
Norvegijos Karalystės ambasado-
riaus Lietuvoje kvietimu dalyvaus 
priėmime Vilniuje Norvegijos Jo 
Strømgren šokio teatro ir Lietuvos 
nacionalinio dramos teatro bendra-
darbiavimui paminėti.

Kvalifikacija. Anykščių ugnia-
gesių tarnyba į darbą priims naują 
ugniagesį. Vienas iš kvalifikacinių 
reikalavimų – „Gebėti naudotis 
ryšio priemonėmis“ - yra subtilus. 
Telefonais visi moka naudotis, ta-
čiau ryšio priemonės sąvoka gali 
būti plati kaip Rusija, nuo telegrafo 
iki „lapių medžioklės“.

Vadovas. Praėjusią savaitę VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležinke-
lis“ vadovauti pradėjo Mindaugas 
Jucevičius, laimėjęs prieš kurį laiką 
vykusį konkursą.

Muzika. LNK televizijos lai-
doje „Lietuvos balsas“ savo jėgas 
nusprendė išmėginti  buvusi Jono 
Biliūno gimnazijos auklėtinė Si-
mona Cimbalistaitė. Pirmasis jos 
pasirodymas laidoje buvo sėkmin-
gas, ji sulaukė visų teisėjų palai-
kymo. S.Cimbalistatės dainavimo 
mokytoju bus dainininkas Donatas 
Montvydas.

Klastotė. Utenos apskrities vy-
riausiasis policijos komisariatas 
gavo Lietuvos banko specialisto iš-
vadą, kurioje nurodyta, kad rugsėjo 
3 dieną AB ŠIAULIŲ BANKAS 
Anykščių skyriuje iš apyvartos iš-
imta netikra 50 Eur nominalo ku-
piūra.

Skelbimas. Asmeninis skelbi-
mas, jeigu jame tik vienas žodis 
ir telefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 5 eurai, 
šeštadienio – 6 eurai.
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spektras

Temidės svarstyklės
Nuostolis. Gautas moters (g. 

1953 m.) pareiškimas, kad rugsėjo 
23 dieną apie 12.30 val. pastebėjo, 
jog jai priklausančio namo, esan-
čio Anykščiuose, Jablonskio g., 
išdaužtas verandos stiklas. Pada-
ryta žala 500 Eur. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Vairuotojas. Rugsėjo 23 dieną 
apie 14.40 val. Kavarsko seniūni-
jos Kabošių kaime sustabdytas au-
tomobilis „OPEL VECTRA“, kurį 
vairavo vyras (neblaivus, nustaty-
tas 2,04 prom. girtumas) (g. 1989 
m.), gyvenantis  Kavarsko seniū-
nijos Žibučių kaime. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Svetingumas. Rugsėjo 22 die-
ną apie 00.05 val. Debeikių se-
niūnijos Leliūnų kaime, netoli 
kultūros namų, nepažįstamas as-
muo apspardė ir apgadino vyrui 
(g. 1994 m.), gyvenančiam  Kau-
ne, Vėtrungės g., priklausantį 
automobilį „BMW 320“. Per 
incidentą apgadintos vairuotojo 
durelės, vairuotojo pusės kelei-
vio durelės ir langas. Padaryta 
700 eurų žala. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Vagystė. Rugsėjo 21 dieną 
apie 16.04 val. gautas vyro (g. 
1958 m.) pareiškimas, kad įsi-
brauta į jam priklausančią sody-
bą, esančią Anykščių seniūnijos 
Niūronių kaime, Žirgo g. ir pa-
vogta televizorius „Samsung“ ir 

išmanusis mobilusis telefonas 
„Samsung J3“. Padaryta 294 
eurų žala. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Smurtas. Rugsėjo 22 dieną 
apie 19.00 val. Anykščiuose, J. 
Tumo-Vaižganto g., virtuvėje 
vyras smurtavo tėvo (g. 1937 
m.) atžvilgiu. Savo veiksmais tė-
vui sukėlė stiprų fizinį skausmą. 
Po įvykio įtariamasis pasišalino. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Muštynės. Rugsėjo 22 dieną 
apie 22.00 val. Viešintų seniūni-
jos Skudų kaime išgertuvių metu 
vyras (neblaivus, nustatytas 2,16 
prom. girtumas) (g. 1991 m.) 
kumščiu trenkė savo sugyven-
tinei (neblaivi, nustatytas 2,40 

prom. girtumas) (g. 1976 m.) į 
veidą. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas. Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Susistumdymas. Rugsėjo 23 
dieną apie 20.30 val. Troškūnų 
seniūnijos Vaidlonių kaime, Da-
riaus ir Girėno g., virtuvėje tarp 
sutuoktinių, moters (blaivi) (g. 
1987 m.) ir vyro (blaivus) (g. 
1988 m.), įvyko žodinis konf-
liktas, kurio metu vyras pastū-
mė žmoną į krosnį. Tokiais savo 
veiksmais sukėlė fizinį skausmą. 
Taip pat vyras pastūmė dukrą (g. 
2008 m.). Konfliktą taip pat matė 
ir girdėjo sūnūs (g. 2012 m. ir g. 
2006 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

A pogrupyje pirmąją vietą užėmė 
„Užpalių“ ekipa, kuri užtikrintai 
(36:21 ir 46:31) nugalėjo „Taifū-
no“ bei Molėtų „Kuopos“ koman-
das. Savo meistriškumą (28:13) 
prieš „taifūniečius“ pademonstra-
vę molėtiškiai taip pat prasibrovė 
į pusfinalį.

B pogrupyje niekas neprilygo 

„Vėlai, jau sutemus, važiavome 
su šeima Kavarsko link. Prisimi-
niau, kad gelžbetoninis Kavarsko 
kryžius – po remonto. Pamaniau, 
ko gero pamatysime jį apšviestą 
ir tai bus labai malonu, grįžtant 
iš ilgos kelionės namo. Kur tau?! 
Deja... Tamsuma... Prisiminiau, 
kad esu skaičiusi apie planus, kad 
kryžius bus apšviestas:   

<...> Todėl Anykščių r. savival-
dybė ir Kavarsko seniūnija siekia, 
kad jis būtų restauruotas, apšvies-
tas, <...> (2018 m. balandžio 28 d. 
„Anykšta“, R. Aleksiejūnas „Savi-
valdybė remontuos Kavarsko kry-
žių“).

Įdomu, nejaugi iš tų planuotų 8 

tūkst. eurų neliko nieko nors men-
kam apšvietimui įrengti?“ - klausė 
skaitytoja Lina Dapkienė.

Atsakydamas į skaitytojos klau-
simą, Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktorius 
Audronius Gališanka žadėjo, kad 
Kavarsko kryžius kada nors bus 
apšviestas.

„Šių metų balandžio mėnesio 3 
d. pasirašyta kryžiaus paprastojo re-
monto darbų sutartis su individualia 
įmone „Bėruva“. 

Sutartyje numatyta atlikti valymo 
darbus (pelėsio, kerpių, samanų); 
tinkavimą smarkiai pažeistose vie-
tose; paviršiaus gruntavimą; dažy-
mą ir nuogrindos remonto darbus 

Kavarsko kryžius skendi tamsoje Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

„Anykštai“ laišką parašiusi Lina Dapkienė domėjosi, kada bus, 
kaip to žadėjo siekti Anykščių rajono savivaldybė ir Kavarsko 
seniūnija, apšviestas Kavarsko kryžius. Panašu, kad šie siekiai 
nukelti neribotam laikui.

Aukščiausias Lietuvoje, 21 metro aukščio gelžbetoninis Ka-
varsko kryžius kurį laiką buvo bešeimininkis, o pernai perimtas 
Anykščių rajono savivaldybės žinion.

(išmontavimas nutrupėjusių dalių, 
atstatymas trūkstamų fragmentų, 
suformavimas nuolydžio nuo pa-
minklo pagrindo, nuogrindos bei 
gėlyno bordiūrų gruntavimas, da-
žymas).

Už šiuos kryžiaus remonto dar-
bus sumokėta 5112,25 eur.  Sutar-
tyje kryžiaus apšvietimo darbai ne-
buvo numatyti. Apšvietimo darbus 
planuojama įgyvendinti ateityje“, 
- sakė A.Gališanka.

Už laiptinių lauko durų įsigiji-
mą K.Labučio įmonei sumokėti 20 
410 Eur, o už langus – 7 290 Eur.

Jau aišku, ir kuriuose Anykščių 
miesto daugiabučiuose bus keičia-
mos laiptinių durys bei langai.

Tiekėjui nurodyta duris prista-
tyti šiais adresais: J.Biliūno g. 6, 
62 ir 72, Ramybės g. 1 ir 3, Basa-
navičiaus g. 46, 48, 50, 52 ir 60, 
Storių g. 2,3 ir 4, Mindaugo g.15, 
Ažupiečių g.1, Valaukio g.6, Min-
daugo g.13.

Langus K.Labučio įmonė įparei-
gota pristatyti šiais adresais: Žibu-

rio g. 10, Šviesos g.11, Vairuotojų 
g.5 ir Mindaugo g.13.

Šias prekes K.Labučio įmonė 
privalės pagal sutartį pristatyti iki 
rugsėjo 30 dienos.

Į daugiabučių namų, kuriuose 
bus keičiamos laiptinių durys ir 
langai, neįtrauktas J.Biliūno g. 18-
asis namas, kuriame gyvena arši 
komunalininkų kritikė, visuome-
nininkė Marijona Fergizienė. 

„Už sukauptas lėšas norime 
pakeisti laiptinės langus. Pini-
gų pakanka, bet jie yra dingę“, - 
„Anykštai“ sakė M.Fergizienė.

Laiptinės durų bei langų Marijonos Fergizienės
 daugiabutyje nekeis Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
UAB Anykščių komunalinis ūkis iš K.Labučio įmonės įsigijo 

daugiabučių namų laiptinių langų bei durų ir juos pakeis dalyje 
miesto daugiabučių.

Anykštėnė Marijona Fergizienė siekia, kad laiptinės langai būtų 
pakeisti ir J.Biliūno g. 18 name, tačiau jos prašymų nenori gir-
dėti nei Anykščių rajono savivaldybės vadovai, nei komunalinin-
kai.

Naktinio krepšinio turnyrą laimėjo svečiai
Šeštadienį „Nykščio namų“ arenoje kunkuliavo aistros – čia 

vyko iš miesto parko perkeltos Naktinio krepšinio 5×5 rungtynės. 
Į du pogrupius suskirstytos šešios komandos stengėsi prasimuš-
ti į atkrintamąsias varžybas, todėl kiekvienas mačas galėjo tapti 
lemiamu.

„Cosmos“ ekipai, kuri 28:18 nu-
galėjo „Troškūnus“ bei 37:25 pri-
vertė pasiduoti Rokiškio „Rajoną“. 
Lemiamas rungtynes 34:13 prieš 
rokiškėnus laimėję troškūniečiai 
grupėje užėmė antrąją vietą. Pus-
finaliuose komandas kaustė įtampa 
ir mačai klostėsi atkakliau.

Po įtemptų rungtynių paaiškėjo, 

jog į finalą prasimušė „Cosmos“, 
kuri 21:16 įveikė Molėtų „Kuo-
pą“. Kitame pusfinalyje „Užpaliai“ 
39:28 nukovė „Troškūnus“.

Vidurnaktį startavęs mačas dėl 
trečiosios vietos sėkmingiau su-
siklostė „Troškūnams“ (32:24) – 
molėtiškiai turėjo tenkintis ketvir-
ta vieta.

Lemiamos rungtynės buvo tarsi 
repeticija prieš artėjančias RKL ly-
gos kovas – „Cosmos“ ir „Užpalių“ 
komandose žaidė keli „KKSC–El-
mio“ ir Užpalių krepšininkai.

Susitikimo pradžioje anykštėnus 

į priekį truktelėjo S.Butkio tritaš-
kiai, bet svečiai greitai išlygino 
rezultatą bei perėmę iniciatyvą tri-
umfavo 38:34.

Po mačo buvo surengta apdova-
nojimų ceremonija – turnyro prizi-
ninkus sveikino Anykščių KKSC 
direktorius Žilvinas Ovsiukas, ku-
ris pasidžiaugė vis didėjančiu tur-
nyro populiarumu ir tikėjosi, jog 
ateityje rudeninė krepšinio fiesta 
dar ne kartą džiugins Anykščių 
krepšinio sirgalius.

Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro informacija

Atsisakė. Politologas Ramūnas 
Vilpišauskas sako, kad ekonomistas 
Gitanas Nausėda atsisakė varžytis 
dėl konservatorių nominacijos pre-
zidento rinkimuose, įvertinęs riziką 
pralaimėti Seimo narei Ingridai Ši-
monytei. „Šios dienos I. Šimonytės 
paskelbimas, manau, ir buvo viena 
iš pagrindinių priežasčių, kodėl G. 
Nausėda nutarė juose nedalyvauti 
– jei gautų mažesnį palaikymą, tai 
jau būtų bloga žinia jam ir potenci-
aliems rinkėjams“, – sakė Vilniaus 
universiteto Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų instituto direk-
torius.

Parama. Seimo narė Ingrida 
Šimonytė ir diplomatas Vygaudas 
Ušackas pirmadienį paskelbė, kad 
sieks Tėvynės sąjungos – Lietuvos 
krikščionių demokratų paramos 
kitąmet vyksiančiuose prezidento 
rinkimuose. Ekonomistas Gitanas 
Nausėda rinkimuose nusprendė da-
lyvauti kaip nepriklausomas kandi-
datas ir atsisakė varžytis konserva-
torių pirminėje atrankoje.

Vadovė. Lietuvos Seimo narė 
konservatorė Rasa Juknevičienė 
nuo pirmadienio pradeda eiti NATO 
Parlamentinės Asamblėjos prezi-
dentės pareigas. Ji šiame poste pa-
keitė Paolo Alli, nustojus galioti jo, 
kaip Italijos parlamento nario, naci-
onaliniam mandatui, pranešė Seimo 
kanceliarija. Politikė pabrėžė, kad 
šalims susiduriant su „bepreceden-
čiais iššūkiais“ ši sąjunga ir tran-
satlantiniai ryšiai yra nepaprastai 
svarbūs. „Vienas mano prioritetų 
– užtikrinti, kad Asamblėja remtų ir 
stiprintų juos parlamentinio  dialo-
go ir diplomatijos keliu“, – sakė R. 
Juknevičienė.

Bauda. Prezidentė siūlo geriau 
apsaugoti vartotojus nuo klaidinan-
čių reklamų ir užtikrinti sąžiningą 
konkurenciją. Seimui ji teikia 4-ių 
įstatymų pataisas. Dalia Grybaus-
kaitė siūlo baudas susieti su įmonės 
pajamomis ir skirti baudas iki 3 
proc. metinių pajamų, bet ne dau-
giau 100 tūkst. eurų. Už pakartoti-
nį pažeidimą bauda siektų 6 proc. 
pajamų, bet ne daugiau 200 tūkst. 
eurų. Šiuo metu maksimali bauda 
už klaidinančią reklamą siekia 8,7 
tūkst. eurų.

Kvietimas. Lietuvos premjeras 
kviečia 12 Europos didžiųjų pre-
kybos tinklų investuoti Lietuvoje. 
Tokį kreipimąsi Saulius Skvernelis 
pasirašė pirmadienį. „Premjeras 
kviečia potencialius investuotojus 
apsvarstyti galimybes plėsti veiklą 
ar pradėti ją vykdyti ir Lietuvoje“, 
– sakė premjero atstovas spaudai 
Tomas Beržinskas.  Anot jo, sąraše 
yra prekybos tinklai, veikiantys Eu-
ropoje ir kitur, tačiau jų pavadini-
mai neatskleidžiami.  S. Skvernelis 
praėjusią savaitę pranešė siūlysian-
tis dvylikai didžiųjų ES prekybos 
tinklų investuoti Lietuvoje, nes, 
pasak jo, Vyriausybės sprendimai 
leidžia „drąsiai investuoti, turėti 
saugias investavimo sąlygas, turėti 
gerą grąžą“.

Plauste. Vienas Indonezijos pa-
auglys septynias savaites išgyveno 
bangų blaškomas vandenyje, kai 
nuo lyno nutrūkęs jo nedidelis žve-
jybai skirtas plaustas dreifuodamas 
nuplaukė 2,5 tūkst. kilometrų ir 
buvo rastas netoli Ramiojo vande-
nyno Guamo salos, pirmadienį pra-
nešė jo šeima.Šiurpi Aldi Novelio 
Aidilango istorija prasidėjo liepos 
viduryje. Aštuoniolikmetis jaunuo-
lis dirbo ant plausto stovinčioje bū-
delėje, numetęs inkarą už maždaug 
125 kilometrų nuo Indonezijos Su-
lavesio salos.
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Skrendame į Turkija ir be Erdogano vizitų
Paskutinėmis savaitėmis viena po kitos į Ukrainą vyko Anykš-

čių rajono savivaldybės delegacijos. Ukraina, taip pat kaip ir Bal-
tarusija, yra labai populiarios Anykščių valdininkų komandiruo-
čių kryptys. Jeigu mūsiškiai nuvažiuoja į Lenkiją, tai dažniausiai 
tik iki Seinų, į lietuvišką miestą, kurį su Anykščiais sieja poetas 
Antanas Baranauskas. Išskyrus Kiniją, kurioje per savo kaden-
ciją Anykščių meras Kęstutis lankėsi du kartus, Anykščių rajono 
delegacijos, regis, vengia valstybių, kuriose sunku susikalbėti ru-
siškai.

Pašnekovų klausėme, ar teisinga, kad Anykščių savivaldybės 
tarptautinio bendradarbiavimo kryptys labiau orientuotos į Ry-
tus, nei į Vakarus? O ir, apskritai, kas yra tas savivaldybinis tarp-
tautinis bendradarbiavimas - duoda jis realių vaisių, ar yra tik 
valdžios pramoga?

Į Baltarusijos 
miesto šventę 
važiuoti 
naudingiau, nei į 
Kiniją...

Mindaugas NEFAS, istorijos 
mokslų daktaras: 

- Aišku, kodėl į Rytus... Kal-
ba lemia. Na, gal ir drąsos trūksta 
važiuoti į Vakarus. Pamenu, se-
nais laikais savivaldybėje kabėjo 
lentelės, su kokiais miestai ben-
dradarbiaujame - buvo Vokietijos, 
Norvegijos miestai... Vakarai tada 
buvo įdomūs, kita vertus, jie mums 
buvo ir finansiniais donorais. Gal 
mes dabar Ukrainai ir Baltarusijai 
tapome donorais? Juos galime pa-
remti, pamokyti. Tada - neblogai. 
Bet mūsų savivaldybei naudingiau 
megzti ryšius su Vakarais, nei su 
Rytais. Apie Kiniją - atskira kal-

ba. Esu įsitikinęs, kad nuvažiuoti 
į gerą miesto šventę Baltarusijoje 
yra naudingiau, nei į Kiniją. Tiesa, 
kinams mes galime būti įdomus 
kaip Europos Sąjungos šalis, dėl 
bendros vizų politikos. Tarptauti-
nis bendradarbiavimas Anykščių 
savivaldybėje nėra išnaudojamas. 
Juk galima rasti valdininkų stažuo-
čių programų Vakaruose ir pan. Bet 
naudotų autobusų mums norvegai 
nebeduos... Negausi autobuso, ne-
bėr ko važiuoti... Kita vertus, galiu 
Anykščių savivaldybę ir pagirti - 
ne vieno miesto meras užkibo ant 
Rusijos propagandistų meškerės. 
Anykštėnai bent jau nevažiuoja į 
Pergalės dienos minėjimus Rusi-
joje“.    

Draugystė su 
Ukraina yra
logiška

Dainius DAŠKEVIČIUS, UAB 
„Kurklių karjeras“ direktorius: 

- Na, Kinijos su Ukraina nesusie-
si... Ukrainos kryptis man atrodo 
logiška. Ukraina istoriškai ir men-
talitetiškai mums artima. Lietuviai 
labai aktyviai keliauja po Ukrai-
ną, juos ten maloniai priima. Ar 
čia rajonų bendradarbiavimas turi 
kokią nors prasmę - nežinau. Bet 
gal... Važiuodamas Kauno-Zarasų 
keliu dažnai matau automobilius 
su ukrainietiškais numeriais. Tikė-
tina, kad tarp ukrainiečių sutiktų 
Lietuvoje - daug turistų. Ne taip 
kaip baltarusių, kuriems vieninte-
lis pas mus lankomas objektas yra 
Vilniaus „Akropolis“. Manau, mū-
siškiai nuvykę į Ukrainą - populia-
rina Anykščių kraštą ir Lietuvą.

Iš buvusios
Tarybų Sąjungos 
nepasimokysi

Valdas ŽALA, UAB „Zala 
Arms“ direktorius: 

- Visi mes esame mokesčių mo-
kėtojai, taigi savotiški valstybės 
akcininkai. Todėl natūralu, kai 
keliame klausimus, kur valdžia 
leidžia mūsų pinigus. Manau, kad 
po valdininkų komandiruočių tu-
rėtų būti aiškiai atsiskaityta - kiek 
kelionė kainavo, kokie tikslai pa-
siekti. Jeigu po komandiruotės į 
Kinija būtų praneštą, kad susitiko-
me su prekybos tinklo vadovu ir 
aptarėme Juškų pomidorų importo 
į Kiniją galimybes - sakyčiau: va-
lio. Darbas su Rytais ir Vakarais? 
Iš buvusių Tarybų Sąjungos vals-
tybių, vargu, ar mes galime ko 
pasimokyti. Mes gal tik jiems ga-
lime perduoti savo patirtį ir žinias, 
kurias patys perimame iš Vakarų. 

Sunkiai įsivaizduoju, jog apskritai 
rajono valdžia, nuvykusi į užsienio 
valstybę, savo verslininkams galė-
tų atnešti kokią nors naudą. Verslo 
bendradarbiavimo sprendimai pri-
imami mažiausiai ūkio ministe-
rijų lygmeniu. Šalį populiarina ir 
turizmą skatina? Kiekvieną dieną 
iš Lietuvos į Turkiją skrenda trys 
lėktuvai, nors Erdoganas Lietuvoje 
nėra buvęs... Kita vertus Ukraina 
yra labai imli ir labai draugiškai 
Lietuvos atžvilgiu nusiteikusi vals-
tybė. Mes tarytum varžomės su 
lenkais, kas bus geriausias Ukrai-
nos draugas.  

Prasmė tik
kultūriniame 
bendravime

Vytautas BERNATAVIČIUS, 
bankininkas: 

- Po Nepriklausomybės paskel-
bimo buvo labai aiški orientacija į 
Vakarus, Rytai - palikti nuošalyje. 
Verslo prasme savivaldybių ben-
dradarbiavimo negali būti, versli-
ninkai patys susiranda partnerius. 
O kultūriniu, savivaldybių valdy-
mo, vienas kito pažinimo požiūriu 
- bendradarbiavimas turi būti. Į 
Rytus mūsiškiai krypsta dėl kalbos, 
dėl mentalitetinio panašumo. Nie-
ko blogo tame bendradarbiavime 
su Rytais. Tačiau nereikia pamiršti 
ir Vakarų Europos valstybių. Juo-
lab, kad savivaldybių valdymo pa-
tirties iš Ukrainos ar Baltarusijos, 
vargu ar pasisemsi. Žinia, kai Lie-
tuvos savivaldybės pradeda semtis 
patirties iš Tailando ir Afrikos vals-
tybių, būna jau gėdinga.

-AnYkŠTA

LED ekranas II: „Todėl labai reikalingas mieste LED informacinis 
ekranas ir net ne vienas. Pirmasis turi atsirasti Ramybės rajone ir su gar-
so kolonėlėmis, skelbiančiomis apie visus planuojamus mieste įvykius, 
darbus, pasikeitimus ir kt.”

Rita: „Kapinėse po žolės pjovimo - baisu. Paminklas ir žemė prie 
paminklo - vien žolės. Juk ne kas dieną lankome artimųjų kapus ir ne-
matome, kada taip apšiukšlina kapą, kad galėtume tuoj pat nusivalyti. Ir 
būna visą savaitę ar ilgiau kapas šiukšlinas.“

Deja: „Prieš pusantro mėnesio Ramybės gatvėje pjovėjai lygiai taip 
pat žole aptaškė visą automobilį. Abejingi pjovėjai skeryčiojo rankomis 
teigdami, kad visas pretenzijas galima išsakyti vadovui. Pasikviečiau 
Anykščių komunalinio ūkio laikinąjį direktorių Liną Pravilionį atvykti 
apžiūrėti, kaip jo darbininkai „papuošė“ automobilį. Tą kartą vadovas 
atsiprašė, patikino, kad tokia situacija nepasikartos, perspės darbinin-
kus, o prieš pjovimus bus iškabinti perspėjantys pranešimai, tačiau, kaip 
matome, niekas nesikeičia ir toliau su gyventojų prašymais, jų turtu ne-
siskaitoma.”

Ili: „Savickas vadovauja dabar... Tik savaitei jam patikėjo pareigas. Ir 
jau toks bardakas“.

Ūkininkas: „Patys, tinginiai, nusipjaukit žolę ir nereiks piktintis. Kol 
lakstėt į komunalinį, rašinėjot komentarus, būtumėt su žirklėm tą žolę 
nupjovę“

(Komentarų kalba netaisyta)

Automobilininkai piktinasi žolės pjovėjais
Į „Anykštos“ redakciją užsukęs anykštėnas Artūras piktinosi 

Ramybės mikrorajone žolę pjaunančiais UAB Anykščių komu-
nalinis ūkis darbuotojais. Automobiliu iki redakcijos atvykęs vy-
ras pakvietė pažiūrėti, kaip atrodo automobilis. Transporto prie-
monė buvo aptaškyta „trimeriais“ pjaunama žole. 

Komunalininkai suskubo viešai atsiprašinėti ir pažadėjo, kad 
tokie dalykai nebepasikartos.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Artūras pasakojo, kad jo auto-
mobilis stovėjo automobilių aikš-
telėje.

„Nežinau, bent jau prieš pradė-
dami pjauti žolę šalia daugiabučių 
komunalininkai perspėtų gyven-

tojus iš anksto. Patrauktume savo 
automobilius toliau. Dabar jį teks 
plauti“, - kalbėjo Artūras. 

Pašnekovas sakė dėl šios pro-
blemos buvo nuvykęs ir į UAB 
Anykščių komunalinis ūkis, bet 
jam buvo paaiškinta, kad darbe 
nėra nei vieno vadovo.

Po to, kai šią problemą pavieši-
no anyksta.lt, portale pasirodė lai-
kinai UAB Anykščių komunalinis 
ūkis praėjusią savaitę vadovavusio 
Alfrydo Savicko atsiprašymas.

„Taip, Artūras buvo atvykęs į 
UAB Anykščių komunalinis ūkis 
pietų metu, todėl vadovo nerado. 
Po pietų teko susitikti su Artūru ir 
apžiūrėjome mašiną. Mašina buvo 
aptaškyta pjaunama žole, atsipra-
šiau vairuotojo. Darbininkai bus 
įspėti, kad tokie faktai nesikarto-
tų“, - buvo rašoma komentare.

Laikinai komunalininkams 
vadovavęs Alfrydas Savickas 
viešai pažadėjo, kad daugiau 
dėl žolės pjovėjų automobilių 
savininkai nebenukentės.

Popiežius. Latvijoje viešintis po-
piežius Pranciškus paragino visas 
krikščioniškas atšakas siekti dialogo 
ir supratimo, nes, anot jo, ateityje ti-
kėjimui išsaugoti prireiks visų krikš-
čionių vienybės.

Krikščionims skirtą ekumeninę 
maldą jis sakė liuteronų maldos na-
muose – Rygos katedroje.

Maždaug 1,2 tūkst. čia susirinku-
sių žmonių pontifikas tvirtino, jog 
ši šventovė jį priėmė, kad „Šven-
toji dvasia galėtų tęsti bendrystės 
saitų tarp mūsų audimą ir padaryti 
mus vienybės audėjais mūsų mies-
tuose, kad mūsų skirtumai netaptų 
nesutarimais“. Pasak jo, Latvija 
yra skirtingų krikščionių bažnyčių 
pripažinimo, bendradarbiavimo ir 
draugystės pavyzdys, joms pavyko 
„sukurti vienybę, išsaugant unikalią 
ir turtingą kiekvienos jų tapatybę“. 
Vatikano duomenimis, stačiatikiai 
sudaro 11 proc. Latvijos gyventojų, 
21 proc. šios šalies žmonių yra kata-
likai, o 25 proc. – liuteronai.

Lengvata. Šalies įmonėms, įsigy-
siančioms elektromobilius, nuo kitų 
metų gali būti taikoma pelno mo-
kesčio lengvata. Siūlymo iniciatorė 
Ūkio ministerija sako, kad tai padi-
dintų Lietuvos patrauklumą užsie-
nio investuotojams, skatintų įmones 
atsinaujinti bei rinktis efektyvesnes 
ir aplinkai draugiškesnes transporto 
priemones. Pelno mokesčio įstaty-
mo pataisos, siūlant išplėsti lengva-
tos taikymą ir įtraukti elektromobi-
lius, derinamos su suinteresuotomis 
pusėmis. Pataisoms turi pritarti Vy-
riausybė ir Seimas. 

Įsakas. Italijos vyriausybė pirma-
dienį priėmė griežtą įsaką dėl saugu-
mo, pagal kurį bus lengviau išvaryti 
migrantus ir atimti iš jų Italijos pilie-
tybę. Šis sprendimas yra „žingsnis 
į priekį, kad Italija būtų saugesnė“, 
socialiniame tinkle „Facebook“ pa-
rašė vidaus reikalų ministras Matteo 
Salvini. Jis pridūrė, kad tai padės Ita-
lijai „būti stipresnei kovoje su mafija 
ir prekiautojais (žmonėmis)“.

Pranešė. Rusijos prezidentas 
Vladimiras Putinas pirmadienį pir-
mą kartą po praėjusios savaitės in-
cidento, kai Sirijoje buvo numuštas 
rusų lėktuvas, kalbėjosi su šios ša-
lies prezidentu Basharu al Assadu 
ir informavo jį apie Maskvos planą 
perduoti sirų armijai naujų oro gy-
nybos raketų sistemų S-300.

Balsavimas. Šveicarijos šiaurės 
rytuose esančiame Sankt Galeno 
kantone per sekmadienio referen-
dumą buvo ryžtingai nubalsuota už 
burkų draudimą. Tai jau antras Švei-
carijos regionas, uždraudęs viešose 
vietose vilkėti visą kūną ir veidą 
slepiančius drabužius. Beveik 67 
proc. Sankt Galeno rinkėjų balsavo 
už naująjį įstatymą, rodo oficialūs 
rezultatai. Sankt Galenas pasekė 
pietinio Tičino kantono pavyzdžiu. 
Čia prieš dvejus metus buvo priim-
tas įstatymas prieš burkas ir kitokius 
musulmoniškus drabužius.

Reforma. Europos Komisija pir-
madienį paskelbė apskųsianti Len-
kijos vyriausybę Europos Sąjungos 
aukščiausiajai teismo institucijai, 
kad būtų įšaldyti nutarimai, varžan-
tys šios šalies Aukščiausiojo Teismo 
nepriklausomybę. „Europos Komi-
sija nusprendė dėl Lenkijos kreiptis į 
ES Teisingumo Teismą, nes naujasis 
Lenkijos įstatymas dėl Aukščiausio-
jo Teismo pažeidžia teismų nepri-
klausomumo principą, ir prašyti Tei-
singumo Teismo skirti laikinąsias 
priemones, kurios galiotų tol, kol jis 
priims sprendimą“, – sakoma Ben-
drijos aukščiausios vykdomosios 
valdžios institucijos pranešime.
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savaitgalio diskusija

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

(Kalba netaisyta – red. past.)

Pagalba laikantiems kiaules maro paliestuose rajonuose
Afrikinis kiaulių maras (to-

liau – AKM) – ypač pavojinga 
užkrečiama virusinė naminių 
bei laukinių kiaulių ir šernų 
liga. Lietuvoje ši liga plinta 
itin sparčiai ir, nors ji nepa-
vojinga žmonėms, bet nesi-
laikant saugumo reikalavimų 
kyla pavojus, kad per mėsą, 
kraują, vidaus organus pavo-
jingas virusas bus išplatintas 
už ligos židinio ribų. 

Pasak Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos (toliau 
– VMVT), nuo 2018 m. pra-
džios Lietuvos laukinėje fau-
noje AKM patvirtintas 1 192 
vietose 2 714 šernų (2 434 nu-
gaišusiems ir 280 sumedžio-
tų), o iki rugsėjo 1 d. Lietu-
voje buvo nustatyti 49 AKM 
židiniai 36 šalies rajonuose. 
Anksčiau buferinėse zonose 
(apsauginė teritorija, kurioje 
taikomi griežčiausi biologinės 
saugos reikalavimai) laiko-
mos kiaulės būdavo priversti-
nai išskerdžiamos, dabar šios 
priemonės atsisakyta, o smul-
kiesiems kiaulių augintojams, 
auginantiems nuo 1 iki 100 
kiaulių rajonuose, kuriuose 
šiemet nustatyti AKM atve-
jai šernams arba kiaulėms, 
siūloma teikti paraiškas gauti 
valstybės pagalbą.

Galima įsigyti saugumo 
priemones

Žemės ūkio ministerija (to-
liau – ŽŪM) parengė kovos su 
šia liga planą – ekonomiškai 
naudingus pasiūlymus biosau-
gai kiaulių ūkiuose stiprinti arba 
kitų rūšių gyvūnams įsigyti. 
Kaip sakė ŽŪM Gyvulininkys-
tės ir veislininkystės skyriaus 
vedėjas Arūnas Šileika, šis pla-
nas turėtų padėti žmonėms ap-
sisaugoti ir apsispręsti, taip pat 
paremti juos finansiškai. Anot 
pašnekovo, tam buvo sukurtos 
trys pagalbos priemonės. Pagal-

bos taisyklės įsigaliojo nuo š. m. 
rugpjūčio 28 d. 

Viena iš jų – pagalba kiaulių 
laikytojams, apsisprendusiems 
nenaikinti kiaulių, už biologinio 
saugumo priemonių reikalavimų 
įgyvendinimą (ministro įsakymas 
Nr. 3D-585). Kaip paaiškino A. 
Šileika, pagal šią priemonę nuo 
šių metų rugsėjo 3 iki spalio 15 d. 
smulkieji kiaulių augintojai gali 
teikti paraiškas įsigyti biologinio 
saugumo priemones.

Pasak skyriaus vedėjo, atlygi-
nama iki 90 proc. šių biologinio 
saugumo reikalavimams įgyven-
dinti reikalingų priemonių įsigiji-
mo išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 
500 eurų vienam pareiškėjui.

A.Šileika pabrėžė, kad ūkinin-
kas, apsisprendęs laikyti kiau-
les, turi pasikviesti veterinarijos 
gydytoją ir aptarti bei įvertinti, 
kokių priemonių ūkiui reikėtų, 
kad pinigai nebūtų išleisti veltui. 
„Ūkininkas turi šias priemones 
turėti, neperduoti ir išlaikyti ne 
mažiau kaip metus“, – sakė pa-
šnekovas.

Tiesa, ŽŪM atstovas minėjo, 
kad priemonei yra skirta 1,1 mln. 
eurų valstybės biudžeto lėšų ir jei 
šia priemone norės pasinaudoti 
labai daug kiaulių augintojų, pa-
rama gali mažėti, bet ne daugiau 
kaip 40 procentų, t. y. bus kom-
pensuojama iki 60 proc. patirtų 
išlaidų.

Beje, pašnekovas ragino smul-
kiuosius kiaulių augintojus įver-
tinti, ar šalia nėra stambių kiaulių 
auginimo kompleksų arba mėsos 
perdirbimo įmonių, kad, rizikuo-
dami pasilikti kiaules ir jas augin-

ti, nebūtų vėliau priversti padeng-
ti bendrovės patirtų nuostolių, jei 
kiaulės visgi susirgtų AKM ir ša-
lia esanti didžioji bendrovė teisme 
įrodytų, jog jos patirti nuostoliai 
susiję su smulkiojo kiaulių augin-
tojo veiksmais. „Ministerija tikrai 
nepasisako už smulkiųjų kiaulių 
augintojų naikinimą, tiesiog ban-
dome pasakyti, kad žmonės pa-
tys turi apsispręsti, ar jie sugeba 
apsisaugoti nuo viruso patekimo 
į kiaulių laikymo vietą, ar ne, 
– dėstė A. Šileika. – Jei sugeba, 
tikrai nėra ir nebus priverstinio 
išnaikinimo.“

Išmoka už kiekvieną 
paskerstą kiaulę

Kita priemonė, anot skyriaus 
vedėjo, skirta tiems ūkininkams, 
kurie nusprendė, jog rizika yra 

per didelė, ir nutarė paskersti 
laikomas kiaules. Kaip atskleidė 
pašnekovas, draudimo išmoka 
tokiu atveju numatyta „Pagalbos 
teikimo kiaulių laikytojams ska-
tinant vykdyti afrikinio kiaulių 
maro prevencijos priemones tai-
syklėse“ (ministro įsakymas Nr. 
3D-586). Jos numato skirti 100 
eurų dydžio išmoką už kiekvie-
ną paskerstą kiaulę tiems šių gy-
vulių laikytojams, kurie nuspręs 
atsisakyti kiaulių auginimo trejus 
metus šiemet AKM paliestuose 
šalies rajonuose. Paramą galės 
gauti žmonės, laikę nuo 1 iki 100 
kiaulių.

Kaip sakė A. Šileika, pareiškė-
jai teikti paraišką ir kitus būtinus 
dokumentus kviečiami savivaldy-
bėse pagal fizinio asmens gyvena-
mąją vietą arba juridinio asmens 
buveinės adresą nuo š. m. rugsėjo 
3 iki 2019 m. vasario 1 d.

ŽŪM atstovas priminė, jog, pa-
skerdus kiaulę, būtina išsikviesti 
veterinarijos gydytoją, kuris pa-
imtų mėginius ir ištirtų, ar kiaulė 
nesirgo AKM. Paskui skerdieną 
galima apdoroti iš karto, o jei mė-
ginys nustatytų AKM, gaminius 
tektų sunaikinti.

Galima keisti veiklos sritį

Pasinaudoję išmoka už paskers-
tas kiaules, augintojai taip pat turi 
galimybę gauti išmoką įsigyti bet 
kokius kitus ūkinius gyvūnus – 
jiems bus atlyginama iki 90 proc. 
išlaidų (ministro įsakymas Nr. 
3d-587 „Dėl žemės ūkio ministro 
2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo 

Nr. 3D-914 „Dėl pagalbos už 
įsigytus ūkinius gyvūnus tei-
kimo taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo“). Pasak pašnekovo, 
ūkininkai pagal šią priemonę 
gali nusipirkti bet kokį ūkinį 
gyvūną, pradedant karvute ar 
antimi, baigiant triušiu. „Žino-
ma, yra sąlyga, kad reikia šiuos 
gyvūnus išlaikyti trejus metus. 
Su karve nekyla jokių proble-
mų, o štai su žąsimi ar triušiu 
– sudėtingiau. Čia ir prasideda 
verslas, nes, prieš Kalėdas pa-
skerdęs žąsį, ūkininkas iš kiau-
šinių ar nusipirktų žąsiukų vėl 
turės užsiauginti kitą žąsį, kad 
taip  ciklas suktųsi trejus me-
tus“, – vardijo A. Šileika.

Ši valstybės pagalba skiriama 
žmonėms, kurie paskutinį mė-
nesį prieš paramos taisyklių įsi-
galiojimą (rugpjūčio 28 d.) laikė 
nuo 1 iki 100 kiaulių ir visas jas 
paskerdė, sunaikino arba jos nu-
gaišo dėl AKM. Paraiškos ir kiti 
privalomi pateikti dokumentai, 
anot ŽŪM atstovo, priimami 
savivaldybėse pagal fizinio as-
mens gyvenamąją vietą arba ju-
ridinio asmens buveinės adresą 
tik iki spalio 15 d., todėl, no-
rintiems suspėti pasinaudoti šia 
priemone, reikėtų suskubti iki 
šio termino paskersti kiaules.

Pasinaudoti galima ne visur

A.Šileika priminė, kad šiomis 
priemonėmis gali pasinaudoti 
ūkiai, esantys tik tuose rajonuo-
se, kuriuose šiais metais nusta-
tyti AKM atvejai šernams arba 
kiaulėms. Šie rajonai skelbiami 
ir nuolat atnaujinami VMVT 
tinklalapyje ir šiuo metu sudaro 
daugiau nei pusę visų Lietuvos 
rajonų – 39 iš 60.

Tai Akmenės, Alytaus, Anykš-
čių, Birštono, Biržų, Druski-
ninkų, Elektrėnų, Ignalinos, 
Jonavos, Joniškio, Jurbarko, 
Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, 
Kelmės, Kupiškio, Lazdijų, Ma-
rijampolės, Mažeikių, Molėtų, 
Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, 
Prienų, Radviliškio, Raseinių, 
Rokiškio, Šakių, Šalčininkų, 
Šiaulių, Šilutės, Širvintų, Tel-
šių, Trakų, Ukmergės, Utenos, 
Varėnos, Vilniaus, Zarasų rajo-
nų savivaldybės.

Užsak. nr. 937 

Afrikinis kaulių maras – pavojinga, sparčiai plintanti liga.
Gintaro kAnDROTO nuotr.

Priimamos paraiškos biologinio saugumo 
priemonėms įsigyti:

• tvora, skirta kiaulių laikymo vietai aptverti;
• vartai, skirti patekti į kiaulių laikymo vietą;
• langai, skirti kiaulių laikymo patalpai;
• pašarų terminio apdorojimo įranga;
• dezinfekciniai barjerai asmenims ir (ar) transporto priemonėms;
• dezinfekciniai purkštuvai;
• plovimo, valymo, dezinfekcijos įranga ir priemonės;
• konteineriai, skirti laikyti gaišenoms;
• priemonės nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų (pvz.: insekticidi-

nės lempos tinkleliai, graužikų naikinimo priemonės);
• asmens higienos priemonės (vienkartiniai ar daugkartinio naudojimo 

darbo rūbai ir avalynė) ir kt.;
• asmenų persirengimo patalpų įranga (dušai, rūbų spintos, skalbyklų 

įranga). Šios išlaidos kompensuojamos tik kiaulių laikytojams, laikan-
tiems daugiau nei 10 kiaulių arba bent 1 paršavedę su prieaugliu arba be 
prieauglio.

Obuolinių šventės pavadinimą keisti jau per vėlu...
Šeštadienį Anykščiuose buvo švenčiamos „Obuolinės“. Portalas anyksta.lt skaitytojų klausė: ką 

manote apie šią šventę ir jos pavadinimą? Ar dalyvausite? Kaip vertinate šių metų šventės progra-
mą? Pasibaigus šventei skaitytojai taip pat dalijosi patirtais įspūdžiais.

Pritariu: „Iš Obuolinių šventės 
reikėtų išmesti dalį, kurioje apdo-
vanojami žemdirbiai ir gražiausių 
sodybų šeimininkai. Sutinku su ko-
mentatoriumi, kuris siūlo dovanas 
jiems išvežioti į namus, arba pačioms 
seniūnijoms suorganizuoti apdova-
nojimus vietose. Kam miestiečiui 
šitas iškilmingas nuobodus renginys. 
Juk patys žemdirbiai apdovanojimus 
ignoruoja: nesuklysiu turbūt pasakęs, 
kad daugiau kaip pusė pagerbtųjų 
dovanų atsiimti neatėjo, o gražiausių 
sodybų savininkai iš viso nusispjovė į 
šią renginio dalį. Nors atrodė, kad ap-
dovanojimų dalies klausėsi nemažai 
šventės dalyvių, bet juos čia pritrau-
kė tik Edmundo Kučinsko koncertas. 
Pažiūrėčiau, kiek apdovanojimuose 

žmonių liktų, jeigu Kučinskas visą 
savo programą būtų atlikęs prieš 
žemdirbių pagerbimą, o ne po jo.“ 

Juozas: „Smagu, gražu, o gal net 
įspūdinga. Šventės renginių meninį 
lygį tegul vertina specai, o aš pakreip-
siu mintį kita linkme. Kokios lėšos 
įdėtos pasiruošimui bei Obuolinės 
renginių organizavimui? Jei jos rė-
mėjų, pinigai surinkti iš reklamos ar 
už prekybos vietas mugėje- gerai. O 
jei iš biudžeto, bent nedidelė dalis jų 
- blogai. Rajono taryba turėtų aptarti, 
kokias šventes, renginius ar festivalius 
finansuoti, o kokius - ne. Mano gal-
va, mokesčių mokėtojų pinigais gali 
būti apmokoma Miesto ir Valstybinės 
šventės. Kitos - tik iš surinktų pinigė-
lių. Kitaip - linksmai gyvensim, bet 

neturėsim valgyt. Paminėsiu tik vieną 
pavyzdį: tokiu laiku per visą Vokietiją 
praošia rudens šventė „Oktoberfest“ 
(teko ne kartą dalyvauti) - ji nei vienu 
euru nėra remiama iš biudžeto. Mo-
kykimės. Gero savaitgalio.“

Juozui (tikriausiai iš Sodros): 
„Taigi ne kartą Petrokaitė į mikrofo-
ną rėkė, kad pagrindiniai „Obuolinių“ 
rėmėjai - UAB „Anykščių šiluma“ 
ir „Anykščių vandenys“. Vadinasi, 
Vaičiulis su Gervinsku išlaidas įkal-
kuliuos į šilumos ir vandens kainą ir 
gyvensime brangiau, bet nors būsime 
pabuvoję jau savo scenarijumi pabo-
dusioje šventėje.“

PAAIŠKINIMAS: „Mieli, Ona, 
Juozai ir kiti, susirūpinę savivaldy-
bės administracijos organizuojamais 

viešais renginiais bei tų renginių 
išlaidų ataskaitomis. Primenu, kad 
Jūs ir kiti rajono gyventojai turite 
išsirinkę į vietos savivaldą atstovus 
deputatus, kurie atsakingi už biudže-
to lėšų naudojimo teisingumą, prie-
žiūrą bei atsiskaitymą su rinkėjais. 
Jūsų patogumui primenu Tarybos 
komiteto, atsakingo už šią kuruoja-
mą sritį, sudėtį:

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo 
reikalų komitetas:

1. Nijolė Barkauskienė, 2. Alvy-
das Gervinskas, 3. Donatas Krikšta-
ponis, 4. Rita Kripaitienė, 5. Arvidas 
Pajuodis, 6. Lukas Pakeltis. Manau, 
kad šie politikai dar nėra atsisakę 
deputato mandatų ir mielai atsakys 
į Jūsų klausimus pagal savo kom-

petencijas. Tarybos narių kontaktus 
(tel., el.pašto) rasite pagal šią nuo-
rodą: /www.anyksciai.lt/taryba/tary-
bos-nariai/114. Linkėjimai prasmin-
gos rudeniškos savaitės, susitelkti 
mintims ir pasvarstymams, prieš 
paleidžiant tas mintis į viešą eterį. 
Pagarbiai Saulius (ne iš siauruko)“.

R.Gižinskas: „Man šventėje 
labiausiai patiko obuolių pilis. La-
bai gera mintis - obuoliai supūna, 
lieka gera trąša. Greičiausiai šią 
temą aptarinėjo susitikę raj. Meras, 
D.Žiogelis ir D. Krikštaponis.“

Krc: „Jau kaip ir per vėlu pavadi-
nimą keist į Tubelines”.

Atvažiavo: „Popiežius į Lietuvą. 
O čia kažkoks turgus suorganizuo-
tas.”
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Teleloto Žaidimas nr. 1172 Žaidimo data: 2018-09-23
Skaičiai: 23 35 24 42 50 58 63 20 56 57 07 31 45 01 10 66 26 27 48 75 53 47 04 25 11 36 64 41 33 74 51 05 52 70 49 62 39 13 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 15 16 59 28 72 34 17 67 08 12 19 43 38 

(visa lentelė)
Užbraukus visą lentelę 25667.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 26.00€ 592 Užbraukus eilutę 1.50€ 16137 Užbraukus keturis kampus 1.50€ 20506 
Papildomi prizai Bilietas Prizas 0205801 Automobilis “NISSAN LEAF” 042*556 Bluetooth kolonėlė “JBL Go” 034*898 Bluetooth kolonėlė “JBL Go” 0357791 Bluetooth kolonėlė “JBL Go” 0087158 Bluetooth 

kolonėlė “JBL Go” 0466247 Bluetooth kolonėlė “JBL Go” 0205006 Bluetooth kolonėlė “JBL Go” 0445512 Bluetooth kolonėlė “JBL Go” 05**787 Išmanioji apyrankė „XIAOMI” 004*263 Išmanusis telefonas 
“Huawei” 041*192 Išmanusis telefonas “Huawei” 0304323 Išmanusis telefonas “Huawei” 0282167 Išmanusis telefonas “Huawei” 0233782 Išmanusis telefonas “Huawei” 0593152 Išmanusis telefonas “Huawei” 
0569779 Išmanusis telefonas “Huawei” 046*019 Išmanusis televizorius Philips 026*617 Išmanusis televizorius Philips 0590410 Išmanusis televizorius Philips 0126615 Išmanusis televizorius Philips 0482285 
Išmanusis televizorius Philips 0237936 Išmanusis televizorius Philips 0395692 Išmanusis televizorius Philips 058*316 Kompiuteris Lenovo 025*211 Kompiuteris Lenovo 0246702 Kompiuteris Lenovo 0053888 
Kompiuteris Lenovo 0186079 Kompiuteris Lenovo 0028233 Kompiuteris Lenovo 0262217 Kompiuteris Lenovo 035*340 Pakvietimas į TV studiją 021*955 Pakvietimas į TV studiją033*879 Pakvietimas į TV 
studiją 003*562 Pakvietimas į TV studiją 009*886 Planšetinis kompiuteris Samsung 022*000 Planšetinis kompiuteris Samsung 0570585 Planšetinis kompiuteris Samsung 0320888 Planšetinis kompiuteris 
Samsung 0289363 Planšetinis kompiuteris Samsung 0065683 Planšetinis kompiuteris Samsung 0317123 Planšetinis kompiuteris Samsung 019*092 Robotas - siurblys “Sencor” 028*447 Robotas - siurblys 
“Sencor” 0194593 Robotas - siurblys “Sencor” 0042994 Robotas - siurblys “Sencor” 0412684 Robotas - siurblys “Sencor” 0512352 Robotas - siurblys “Sencor” 0577393 Robotas - siurblys “Sencor”

Išalkusiems tiesiog gatvėje virė 
cepelinai. Kaip pastebėjo mugės 
dalyviai, prekybininkai iš žmonių 
„jau nebežinojo, kiek plėšti“. Pa-
vyzdžiui, už gruzinišką duoną, pa-
prastai tariant blyną, teko mokėti 5 
Eur, maisto palapinėse lėkštė troš-
kinio kainavo 6 Eur, bokalas alaus 
– 3 Eur.

Nepaisant „užlenktų“ mugės 
kainų, panašu, kad ji „Obuolinių“ 
šventės dalyvius labiausiai ir do-
mino. Kitapus Anykščių menų 
centro koncertavusių saviveikli-
ninkų pasiklausyti stabtelėdavo 
vos vienas kitas. Kiek populia-
resnė buvo Vyskupo skvere atida-
ryta rudens kompozicijų galerija 
– žmonės čia mielai fotografavosi 
šalia smagių eksponatų iš obuolių 
ir kitų daržo bei sodo gėrybių.

Ant Vyskupo skvero šlai-
to iš obuolių sudėliotas užrašas 
„Anykščiai“ suspindo tautiškomis 
spalvomis. Organizatoriai tikisi, 
kad šis užrašas dar džiugins iki 
spalio mėnesio pradžios, tačiau 
ankstesnių metų patirtis rodo, kad 
tokie lūkesčiai gan dideli. Kai-
muose nuo obuolių lūžta sodai, 
o miestiečiams proga čia pat jais 
pasivaišinti už dyką...

Sumanymas, rudens darbų pa-
baigtuves rengti šalia Anykščių 
kultūros centro, nepasiteisino – 
koją kišo darganotas oras. Susirin-
ko ypač nedaug žmonių, nors žy-
dru kostiumu pasipuošęs atlikėjas 
Edmundas Kučinskas lyg ir turėjo 
tapti svarbiu „Obuolinių“ masalu.

„Metų ūkio“ apdovanojimai 

Per „Obuolinių“ šventę paskelb-
ti „Metų ūkio“ nugalėtojai. Pirmo-
ji vieta skirta Kavarsko seniūnijos 
ūkininkams Vilmai ir Vytautui 
Šeštokams „Už  išradingumą ir 
savarankiškumą, modernizuojant 
ūkį“. Šeštokų ūkis įsikūrė 1991 
metais, kai Povilas ir Janina Vero-
nika Šeštokai atsiėmė tėvų žemę 
ir nusipirko netoliese esančią so-
dybą. Keitėsi ūkio kryptis, rinkos, 
bet ūkis stiprėjo ir augo. Išaugo ir 
sūnus Vytautas, kuris baigęs in-
formacinių technologijų studijas, 
2005 metais įkūrė savo ūkį. Iš-

(Atkelta iš 1 p.)

Rudens pradžią paskelbė „Obuolinės“
skirtinis šio ūkio bruožas yra tai, 
kad daugelis sudėtingų techninių, 
konstrukcinių ar programavimo 
darbų atliekama savo jėgomis. 
Vytautas netgi juokauja, kad esant 
bėdai ir be žemės neprapultų. 

Antroji vieta atiteko Skiemonių 
seniūnijos ūkininkams Erikai Ur-
banavičiūtei ir Eitvydui Ažubaliui 
„Už optimizmą, plėtojant gyvuli-
ninkystės ūkį“. Ažubalių ūkis pra-
dėtas tėvo Gintauto, mamos Virgi-
nijos ir tęsiamas sūnaus išaugo į 
vidutinį prekinį pieno ūkį.

Trečiąją vietą „Metų ūkio“ 
konkurse „Už  užsienio patirties, 
žinių diegimą ūkyje“ užėmė Svė-
dasų seniūnijos ūkininkas Irman-
tas Rudokas. Kurį laiką užsienyje 
uždarbiavęs Irmantas suprato, kad 
tėvynėje galima dirbti ir uždirb-
ti, o pamatytas kitoks gyvenimas 
įkvėpė investiciniams projektams 
gimtinėje.

Apdovanojo ūkininkus ir 
gražiausių sodybų šeimininkus

„Obuolinėse“ įvertinti visų 
Anykščių rajono seniūnijų ūkinin-
kai. Lukui Biliūnui apdovanoji-
mas įteiktas „Už dvaro kultūros ir 
kulinarinio paveldo puoselėjimą“. 
Lukas yra ne tik jaunasis ūkinin-
kas, tačiau ir vienas iš restorano 
„Mandri puodai“ įkūrėjų.

Debeikių seniūnijos ūkininkai 
Eringa ir Darius Varnai apdova-
noti „Už tvaraus žemės ūkio puo-
selėjimą“, Rugilė Jonaitytė ir Ta-
das Labonas - „Už grįžimą į tėvų 
sodybą su šviežiomis mintimis“, 
Ineta Gedzevičiūtė ir Gintautas 
Lukošiūnas - „Už tėvų pradėto 
ekologinio ūkininkavimo tąsą“, 
Jurgita Rimavičiūtė ir Ramūnas 
Jurkštas - „Už išlaikytas šeimos 
darbštumo tradicijas“, Irena ir 
Arūnas Miežiai - „Už naujų kelių 
žemės ūkyje ieškojimą“, Mantas 
Skardžius - „Už  spartų  ir sumanų 
techninio ūkio modernizavimą“, 
Jurgita ir Modestas Skardžiai - 
„Už  spartų ir sumanų  techninio 
ūkio modernizavimą“.

Į Kavarsko seniūniją apdovano-
jimai iškeliavo Jovitai ir Andriui 
Tamulioniams - „Už šeimos ben-
drystę  ūkio darbuose“, Ingridai ir 

Sauliui Čižams - „Už šeimos ben-
drystę ūkio darbuose“, 

Renatai ir Remigijui Šinkūnams 
-  „Už šeimos bendrystę  ūkio dar-
buose“, Šarūnui Kubaičiui -    „Už 
žemdirbiškos kartos tęstinumą“, 
Linai ir Gediminui Kubaičiams 
- „Už  žemdirbiškos kartos  tęs-
tinumą“, Vytautui Baniui – „Už 
modernaus ūkio išlaikymą“, Dan-
guolei ir Raimondui Sunklodams - 
„Už tėvų sukurto ūkio tęstinumą“, 
Boženai ir Kęstučiui Sunklodams 
- „Už tėvų sukurto ūkio tęstinu-
mą“, Karolinai ir Matui Beleš-
koms -  „Už jaunatvišką ryžtą“.

Kurklių seniūnijos ūkininkams 
Indrei ir Aurimui Vilkončiams ap-
dovanojimas skirtas „Už ryžtingą 
gyvenimo būdo pakeitimą“. Buvęs 
didžiųjų prekybos tinklų filialų di-
rektorius, skaitlingų kolektyvų va-
dovas prieš keletą metų nusprendė 
dirbti ir užsidirbti pats. Grižo į tėvų 
ūkį ir šiuo metu valdydamas 320 
ha sėkmingai ūkininkauja. Kilęs iš 
Ukmergės, įsimylėjo Anykščius ir 
juose įsikūrė.

Svėdasų seniūnijos ūkininkams 
Domantui ir Eimantui Putrimams 
nominacija skirta „Už  pasirinkimą 
ir ryžtą kurtis kaime“. Du broliai 
sėkmingai tęsia savo tėvelių pradė-
tus darbus ir ūkininkauja Bajorų ir 
Vilkabrukių kaimuose. 140 hektarų 
ūkyje užsiima ekologine žemdir-
byste ir į ateitį žiūri optimistiškai. 
Jaunesnysis mokosi agronomijos 
specialybės A. Stulginskio univer-
sitete.

Gražinai ir Tomui Baravykams 
iš Traupio seniūnijos apdova-
nojimas atiteko „Už  mokėjimą 
dalintis savo sukurtu gėriu“. Gra-
žina ir Tomas aktyviai dalyvauja 
bendruomenės veiklose. Remia 
renginius, įkūrė fondą geriausiai 
besimokantiems Traupio pagrindi-
nės mokyklos mokiniams paremti. 
„Už ūkyje pritaikomas inovatyvias 
technologijas“ pagerbti ir dar vieni 
šios seniūnijos ūkininkai - Laura 
ir Ramūnas Noreikai. Šių ūkinin-
kų ekologiniame ūkyje ypatingas 
dėmesys skiriamas dirbantiesiems. 
Ūkininkai jiems organizuoja ir ap-
moka turistines keliones.

Rasai ir Linui Selevičiams iš Vie-
šintų seniūnijos apdovanojimas ati-

teko „Už ryžtą ir darbštumą, išsau-
gant tradicinį pienininkystės ūkį“. 
Ūkininkų melžiamos karvės ganosi 
saugomose pievose.

Viešintiškiui Zigmantui Juknevi-
čiui skirta nominacija „Už sumanų 
panaudojimą europinės paramos“. 
Nors ir jaunas Zigmantas, bet jau 
turtingas. Perėmęs tėvų ūkį, suma-
niai pasinaudojo parama ir dabar jo 
100 hektarų ekologiniam ūkiui be-
trūksta tik daugiau hektarų. Troškū-
nų seniūnijoje apdovanojimai skirti 
šiems ūkininkams: Aušrai ir Edga-
rui Arzimanovams -  „Už tėvų ūkio 
tęstinumą ir puoselėjimą“, Daivai ir 
Dariui Zakarams - „Už  netradicinę 
tausojančią žemdirbystę“, Vaidu-
tei ir Kęstučiui Užkurėliams - „Už 
darbštumą ir atkaklumą, kuriant mo-
dernų ūkį“. Beje, V. ir K.Užkurėlių 
ūkis vadinamas „tikra imperija“. Jo 
laukai driekiasi Anykščių, Panevė-
žio ir Kupiškio rajonuose.

Gražiausių sodybų laureatais 
tapo S. ir V. Puodžiukai, D. ir D. 
Ambrasai, S. ir V. Gailiušiai, V. Jac-
kevičius.

Beje, žiūrovai pastebėjo, kad 
apdovanojimų įteikimas ūkinin-
kams scenoje prailgo. 

Tarp Šimtmečio anykštėnų – 
vienintelė moteris

Jau tapo tradicija Anykščiams 

svarbių švenčių metu pagerbti 
Šimtmečio anykštėnus. Vienuo-
lika anykštėnų, nusipelnę savam 
kraštui buvo pagerbti ir apdova-
noti „Obuolinių“ šventės metu. 
„Šimtmečio anykštėnų“ atmini-
mo ženklais buvo apdovanotas 
AA „Ažuožerių“ sodai vadovas 
Jonas Janišius, Anykščių rajono 
ūkininkų sąjungos pirmininkas 
Žilvinas Augustinavičius, ūkinin-
kai Romualdas Kubaitis, Anveras 
Arzimanovas, Antanas Abraške-
vičius, Algis Bukauskas, Audrius 
Juška, žemės ūkio kooperatyvo 
„Ažuožerių sultys“ vadovas Regi-
mantas Butvydas, UAB „2 plius” 
direktorius“, bendrovės „Vaja 
Farm“ savininkas Vygantas Šli-
žys, agronomė, mokslininkė Ona 
Simanavičienė, bitininkas Alber-
tas Žarskus.

Sunkiai sekėsi rasti rėmėjų

Kartu su tą pačią dieną vyku-
sia Turizmo naktimi „Obuolinių“ 
šventė iš viso kainavo 11 580 Eur. 
Tik 1 080 Eur šiai šventei Anykš-
čių rajono savivaldybei pavyko 
surinkti iš rėmėjų. 

Beje, didieji šventės rėmėjai 
buvo dvi Anykščių rajono savi-
valdybei pavaldžios bendrovės 
-  UAB „Anykščių šiluma“ ir 
„Anykščių vandenys“.

Šventės metu pagerbti Šimtmečio anykštėnai.

Vaido PUPeliO ir autoriaus nuotraukos

Pagrindiniu Turizmo nakties akcentu tapo už 2000 Eur įrengtas 
šviesos ir muzikos fontanas, ištryškęs priešais Anykščių kultūros 
centrą.Vyko koncertai, ekskursijos, nakties krepšinio varžybos, 
po Anykščius buvo proga pasivažinėti pramoginiu traukinuku.

Konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai. Iš dešinės pirmi Kavarsko seniūnijos ūkininkai 
Vilma ir Vytautas Šeštokai, viduryje - Skiemonių seniūnijos ūkininkai Erika Ur-
banavičiūtė ir Eitvydas Ažubalis, kairėje - Svėdasų seniūnijos ūkininkas Irmantas 
Rudokas.
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specialistas pataria

horoskopai
AVINAS. Savaitės pradžioje 

nuolat jausite laiko trūkumą, tad ne-
sistenkite atlikti visų darbų iš karto 
- verčiau susikoncentruokite ties 
vienu svarbiausiu. Į nesėkmes būsi-
te linkęs reaguoti pernelyg emocin-
gai. Verčiau atsikratykite įspūdžio, 
kad kontroliuojate padėtį - tai ne-
tiesa. Kaip baigsis savaitė - visiškai 
neaišku. Veiks aplinkybės, menkai 
nuo jūsų tepriklausančios.

JAUTIS. Pirmosiomis savaitės 
dienomis suklydęs stenkitės pasi-
taisyti tuojau pat - nelaukite pato-
gesnio momento. Savieigai palikti 
reikalai tik blogės, tad reikės nuola-
tinio jūsų dalyvavimo ir priežiūros. 
Trečiadienį ar ketvirtadienį būtinai 
apdovanokite save nedideliu mielu 
pirkiniu ar neįprastai prašmatniais 
pietumis. Savaitgalį nesėdėkite na-
muose, kita vertus, tolimų išvykų 
taip pat neplanuokite - pakaks nu-
eiti į kino teatrą ar aplankyti naują 
parodą.

DVYNIAI. Nieko nėra neįma-
noma, ypač šią savaitę. Nuo pat 
pirmadienio galite tikėtis įdomių 

neįprastų įvykių. Labai gera proga 
pradėti rašyti dienoraštį, net jei at-
pasakoti įvykiai jums pačiam atrodo 
tik blyškus realybės šešėlis. Savait-
galį tikėkitės trumpo, bet labai in-
tensyvaus ir turiningo susitikimo su 
nepaprastai įdomiu žmogumi.

VĖŽYS. Porą dienų turiningai pa-
ilsėjęs, nuo pat pirmadienio verčiau 
vėl visa jėga kibkite į darbus. Jūsų 
profesinė veikla gali pareikalauti iš 
jūsų kur kas daugiau pastangų nei 
paprastai. Jūs žinote, kad tokių dienų 
būna, bet kaip visada jos užklumpa 
netikėtai. Visą šią savaitę būsite ga-
nėtinai impulsyvus, greitas supykti, 
įsižeisti ir anaiptol ne toks greitas at-
leisti ar taikytis. Kad ir kaip ten būtų, 
pasistenkite, kad ši gana netipiška 
Vėžiui situacija netaptų nevaldoma.

LIŪTAS. Visą šią savaitę Liūtai 
trykš energija, entuziazmu ir bus 
pilni artėjančių nepaprastų pokyčių 
nuojautos. Geras laikas brandinti 
naujas idėjas, generuoti strategiją, 
bet netinkamas galutiniams sprendi-
mams priimti. Reikalai konkretesnį 
pavidalą įgis nuo savaitės vidurio. 
Nenustebkite, jei savaitgalį pajusite 

nenumaldomą poreikį pabūti vie-
nas.

MERGELĖ. Šią savaitę būsite 
laisvesnis dvasiškai ir kūrybiškesnis 
nei paprastai. Labai tinkama savai-
tė imtis naujos veiklos - gal nauja 
tarnyba, sporto šaka ar hobis. Pasi-
stenkite nepasiduoti depresijai, kai 
savaitės viduryje reikalai klostysis 
ne taip, kaip buvote numatęs. Sa-
vaitgalį pasistenkite atsikratyti senų 
nebenaudojamų daiktų.

SVARSTYKLĖS. Visą savai-
tę kamuos saviraiškos problemos. 
Ypač skausmingai reaguosite į vi-
sokiausio plauko suvaržymus ir ap-
ribojimus. Iš aplinkinių galite tikėtis 
tik įvairiausių bandymų kaip nors 
pasinaudoti jumis saviems tikslams. 
Penktadienis - ribinė diena. Daug 
kas baigsis ir daug kas prasidės.

SKORPIONAS. Šią savaitę bū-
site pilnas jėgų ir energijos, tik ne-
žinosite, kuria linkme ją tinkamai 
nukreipti. Tad ir griebsite kiekvieną 
pasitaikiusią progą, kad tik save rea-
lizuotumėte. Ir dėl to veršitės į priekį 
ne visuomet pačiomis garbingiausio-
mis priemonėmis. Į savaitės pabaigą 

viskas daugmaž turėtų susitvarkyti.
ŠAULYS. Labai tikėtina, kad 

būsite sutrikęs, blaškysitės, neraci-
onaliai išnaudosite tiek darbui, tiek 
poilsiui skirtą laiką. Ženkite šiek tiek 
mažesniais žingsneliais! Neforsuoki-
te per jėgą savo projektų. Tikriausiai 
verta paklusti instinktyviam norui 
kiek galima daugiau laiko praleisti 
namuose. Pasistenkite suteikti kuo 
daugiau džiaugsmo savo šeimai, kad 
ji nesijaustų pamiršta.

OŽIARAGIS. Pirmoje savaitės 
pusėje jums bus rodomi viliojantys 
ir intriguojantys, bet pakankamai 
painūs simpatijos ar net meilės žen-
klai. Labai tikėtina, kad priimsite 
klaidingą sprendimą ir kurį laiką 
eisite keliu, vedančiu aklavietėn. Pa-
likite visa tai ir ieškokite naujų vietų, 
kur galėtumėte realizuoti save. Aps-
kritai įdirbis neblogas, bet vaisių dar 
teks luktelėti.

VANDENIS. Pirmoje savaitės 
pusėje niekaip negalėsite atsikraty-
ti nepasitenkinimo savimi jausmo. 
Nemalonūs prisiminimai neišven-
giamai išmuš iš vėžių, ir pusiaus-
vyrą atgausite tik į savaitės pabai-

gą. Ketvirtadienį imkitės tik to, kas 
jums išties yra svarbu. Sąžiningas 
pasikeitimas idėjomis stiprina so-
lidarumą. Tikėtina, kad savaitgalį 
susipažinsite su dvasiškai labai sau 
artimu žmogumi.

ŽUVYS. Ši savaitė nebus iš len-
gvųjų. Jus labai kamuoja nuotaikų 
kaita. Neleiskite sau plaukti pasro-
viui. Pasistenkite susirasti daugiau 
sau įdomių pramogų, nebūkite abe-
jingas viskam. Savaitės viduryje 
galite sulaukti netikėtų simpatijos 
ženklų iš priešingos lyties asmens. 
Savaitgalį saugokitės peršalti ir ne-
persivalgykite.

Svėdasų jaunimo svajonės pildosi
2017 m. žiemą Svėdasų jaunimas pradėjo ieškoti er-

dvės susibūrimams. Jiems patiko Anykščių kultūros 
centro Svėdasų skyriaus patalpų rūsys – vieta, kur jau 
anksčiau jaunimas bandė įsikurti, tačiau pritrūko lėšų. 
Šį kartą  tvirtai buvo nuspręsta susiremontuoti rūsį ir 
čia leisti laisvalaikį.

Jaunimo iniciatyva susilaukė 
palaikymo iš asociacijos „Svė-
dasų bendruomenė“ ir Anykš-
čių r. savivaldybės. „Svėdasų 
bendruomenė“ išsinuomojo 
patalpas ir šiuo metu vykdo 
projektą „Svėdasų bendruome-
nės patalpų pritaikymas jauni-
mo poreikiams“, kurį finan-
suoja Žemės ūkio ministerija. 
Projekto tikslas – suremon-
tuoti patalpas sudarant sąlygas 
Svėdasų miestelyje vystytis 
jaunimo bendruomeniškumui 
ir užimtumui. Bendra projek-
to vertė – 3260 Eur. Įsigyta 
grindų apdailos medžiagos, 
įgarsinimo įranga, elipsinis 
treniruoklis, stalo futbolo ir 
oro ritulio stalai, rulonas jogos 
kilimėliams, kavos/arbatos 
perkolatorius. Bendruomenės 
nariai lanko jogos užsiėmimus, 
turėjo galimybę dalyvauti sta-
lo futbolo ir oro ritulio varžy-
bose, padainuoti „Karaokė“ ar 
pažiūrėti filmus.  

2018 m. rugsėjo 23 d. vyko 
suremontuotų patalpų atidary-
mo renginys, kuriame vietos 
gyventojams ir svečiams buvo 
pristatytos projekto veiklos 

ir rezultatai, aptartos ateities 
perspektyvos. Drauge su jau-
nimu prisiminti savanoriškų 
talkų metu atlikti darbai, pa-
sidžiaugta pasiektu bendru re-
zultatu – ilgą laiką nenaudotos 
ir apleistos patalpos, esančias 
Juozo Tumo-Vaižganto g. 16 
(rūsyje), virto patrauklia erdve 
jaunimui ir visiems bendruo-
menės nariams. 

Asociacijos pirmininkas Ar-
vydas Kilius padėkojo jauni-
mui ir bendruomenės nariams 
už geranoriškumą, bendradar-
biavimą ir pagalbą įgyvendi-
nant projektą. Jaunimo atsto-
vė, asociacijos tarybos narė 
Simona Ragaišytė teigė, kad  
įrengtose patalpose jaunimas ir 
bendruomenės nariai galės su-
siburti, pabendrauti ir aktyviai 
praleisti laisvalaikį. Planuoja-
ma paskirti asmenį, atsakingą 
už patalpų tvarką, bent kartą 
per savaitę organizuoti įvairius 
renginius Svėdasų seniūnijos 
gyventojams. Svėdasų skautai 
išreiškė norą susiremontuoti 
rūsyje esančią dar vieną patal-
pą, kurioje galėtų vykdyti savo 
veiklas. Asociacijos tarybos 

pirmininkė Asta Fjellbirkeland 
pasidžiaugė jaunimo idėjomis 
ir teigė, kad asociacijos vizija 
– šiose patalpose įrengti atvi-
rą jaunimo centrą, kur jauni-
mas  galėtų praleisti laisvalaikį 
saugioje aplinkoje, užsiimti 
mėgstama veikla (įvairūs stalo, 
lauko ir kiti žaidimai, sportas, 
kūrybinės dirbtuvės, muzika-
vimas ir t.t.), įgyvendinti savo 
idėjas, diskutuoti jiems rūpi-

mais klausimas bei pagal po-
reikį gauti emocinį palaikymą.

Projektas artėja į pabaigą,  
tačiau per veiklas patirtos ge-
ros emocijos, pozityvūs santy-
kiai rodo, kad gyvenimas yra 
įdomus ir turiningas, jei tik 
rodai iniciatyvą, imiesi veiklos 
ir darai gerus darbus bendruo-
menei.

Užsak.nr. 957

gimė

Odeta GLIAUDELYTĖ,
gimusi 08 28

Darbo biure 
pavojai

Nugaros skausmai, perštin-
čios akys, mitybos sutrikimai 
– problemos, su kuriomis ne-
retai susiduria visi, dirbantys 
sėdimą darbą ir didžiąją laiko 
dalį praleidžiantys biuruose 
prie kompiuterių. 

Pagrindinis darbo įrankis visuo-
se biuruose yra kompiuteris, o jau-
triausios neigiamam jo poveikiui 
– akys. Jos itin greitai reaguoja 
į kompiuterio skleidžiamą elek-
tromagnetinį lauką. Žiūrėdamas į 
ekraną, žmogus mirksi daug rečiau 
nei įprastai, todėl pakanka kelias 
valandas be pertraukos praleisti 
prie monitoriaus ekrano ir akys 
pradeda rausti bei sausėti. Būtent 
nepakankamas mirksėjimas yra 
viena iš sausų akių sindromo prie-
žasčių.

Dirbant prie kompiuterio ekrano 
reikėtų bent kas valandą atlikti ke-
letą akių mankštos pratimų. Bene 
paprasčiausias – dažnai pamirk-
sėti. Kitas – užsimerkti ir lengvai 
prispausti akies obuolius.

Dauguma biuro darbuotojų savo 
darbo dieną praleidžia sėdėdami, 
todėl natūralu, jog dalis raumenų 
nedirba, o kita dalis gauna dides-
nes nuolatines apkrovas ir taip yra 
išvarginami. Raumenų sąstingis, 
kaklo, nugaros, pečių skausmai – 
tai ilgo kasdienio sėdėjimo pada-
riniai. Vis daugiau sėdimą darbą 
dirbančių žmonių skundžiasi ir 
stuburo patologijomis – stuburo iš-
varžomis, osteochondroze, taip pat 
kraujagyslių ligomis, aukštu krau-
jospūdžiu ar venų varikoze. Norint 
išvengti nemalonumų, reikėtų iš-
mokti dirbti su pertraukomis. Per-
traukų metu svarbu nesėdėti vieno-
je vietoje, o pasivaikščioti, pajudėti 
ar net prasimankštinti. 

-AnYkŠTA
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parduoda

siūlo darbą

įvairūs

Ieškote patikimo darbo užsienyje? 
Įsidarbinkite namų tvarkytoja (-u) 
Anglijoje. 100 proc. garantija, jokių 
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribo-
jamas, kalba nebūtina. 

Tel. (8-672) 41083,
www.superdarbas.com

Ieško veterinarijos farmacininko 
(-ės) darbui veterinarijos vaistinėje. 
Būtinas veterinarinis išsilavinimas. 

Tel. (8-609) 97785.

UAB “Termoskalė” siūlo darbą 
inžinieriui-konstruktoriui.
Reikalavimai:
-Techninis aukštasis išsila-
vinimas, darbo įgūdžiai su 
„SolidWorks“ programa.
-Anglų ir rusų kalbų mokėjimas 
(būtina),
Siūlomas atlyginimas po bando-
mojo laikotarpio 1000 Eur „į ran-
kas“
CV siųsti saulius@termo.lt
Tel. (8-614) 31225.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGSEJO 27 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime “Kaišiadorių” paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn.rudomis, 
raibomis,dėsliosiomis vištaitėmis, 
bei kiaušinius pradėjusiomis dėti viš-
tomis (kaina nuo 3,50 Eur).Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais. 
Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašo-
me 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.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Skaldytas malkas, pjuvenas. 
Pristato. 

Tel. (8-675) 63191.

Kita

Garažą “Kalniečių” bendrijoje.
Tel. (8-687) 25892, (8-618) 25835.

Sodybą Elmininkuose (6 pastatai, 
1,45 ha namų valda), 2 fazių suviri-
nimo aparatą, raudonas plytas.

Tel. (8-646) 46312.

Rugsėjo 22-30 d. prekiaus kros-
nelėmis ir įvairiomis padangomis iš 
Norvegijos. Kaina derinama.

Tel. (8-614) 01206.

Deguonies, angliarūgšties, mikso 
balionus (naujo tipo, europiniai, 50 l, 
300 barų). Atveža.

Tel. (8-675) 37964.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

UAB “Bitinara” teikia tujų, gy-
vatvorių, dekoratyvinių medelių 
karpymo, genėjimo paslaugas. 

Informacija Facebook - Švaros 
angelas. 

Tel. (8-686) 80994.

Gaminame paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kalame raides, 
tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius 
užsakymus.

Tel. (8-627) 01727

VYTAUTO PAMINKLAI

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

SPAUDŽIA SULTIS
AKCIJA 

5 L TIK 2 Eur
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. 867586867.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir pra-
radusiems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba 
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų registracija tel. (8-657) 68156.

2018 m. spalio 4 d. bus atliekamas žemės sklypo ribų ženklini-
mas: 09.30 val. sklypo (kad. Nr. 3468/1:107), esančio Anykščių r., 
Mitošiūnų k. gretimo sklypo (kad. Nr. 3468/1:207) savininkas gyve-
na užsienyje, kviečiame įgaliotus asmenis ir kaimyninių sklypų savi-
ninkus dalyvauti ženklinime. UAB ,,Aukštaitijos matininkas“, Lauko 
g. 7, Panevėžys. Matininkas Rimantas Ribokas tel. (8-698)01021. 
info@aukstaitijosmatininkas.lt

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-08-28 atli-
ko žemės sklypo kad. Nr. 3464/0004:29, esančio Voversių 
k., Skiemonių sen., Anykščių raj. sav., kadastrinius mata-
vimus. Kviečiame atvykti gretimo žemės sklypo kad. Nr. 
3464/0004:182 savininką dėl bendros sklypo ribos suderi-
nimo 10 d. laikotarpiu po paskelbimo spaudoje.  Kontaktinė 
informacija: J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel. (8-698) 16608.

Perku pienines
 veršingas telyčias 

(sėklintas, veršingumas 
virš 6 mėn.). 

Tel. (8-655) 44667.

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.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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.

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

Š  I  A  U  D  U  S
Galime pirkti iš pradalgių ar 

presuotus. Galimi įvairūs mai-
nų variantai. Sudarome išanks-
tines pirkimo sutartis.

Tel. 8 6 8 7    7 6 1 9 1

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, 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, bu-
tus. Sekmingai padeda parduoti.
Apmoka notaro išlaidas.

Tel. (8-620) 66662. 

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

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-600) 63820.

Brangiai įvairius miškus: jau-
nuolynus, pusamžius, brandžius. 
Žemę, apaugusią krūmais.

Tel.(8-625) 44123.

Miškus visoje Lietuvoje aukšto-
mis kainomis, atsikaito iš karto, 
apmoka notaro išlaidas, įvertina 
miško kainą.

Tel. (8-687) 71663.

Brangiai įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Apmoka 
pirkimo išlaidas. 

Tel.( 8-687) 23618.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės skly-
pą. Žinantys siūlykite įvairius 
variantus, ypač domina žemės 
sklypai. Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Medžiais ir krūmais apžėlusias 
žemes. 

Tel. (8-673) 19696.

Automobiliai

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, su-
tvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Brangiai - įvairius automobi-
lius, gali būti daužti ar nevažiuo-
jantys, pasiima patys, atsiskaito 
vietoje.

Tel  (8-646) 17715.

Visų markių automobilius, mo-
tociklus. 

Tel. (8-604) 55326.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus vi-
soje Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Valo apaugusius krūmais ir 
medžiais žemę, griovius, pake-
les. Už didesnius plotus apmo-
ka. Domina didesni kiekiai. 

Tel. (8-605) 27002.

Kaminų įdėklai, pristatomi ka-
minai. Skarda 0,6-0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, skardinimas. 
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.
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Kleopas, Vladislovas,
Vaigintas, Ramvydė, Aurelija.

Damijonas, Vydenis, Gražina, 
Kipras, Justina, Justė.

Vincentas, Kovaldas, Daugilė,
Adalbertas.

Svetlana, Lana, Vaclovas, 
Tautvydas, Vientautė, 
Saliamonas.

Vienas antropologas kelerius me-
tus gyveno laukinėje Afrikos genty-
je, tyrė jos papročius ir gyvenimo 
būdą. Ir taip jau atsitiko, kad genties 
vado žmona pagimdė beveik balta-
odį vaiką. Genties vadas išsikvietė 
antropologą ir jam tarė:

- Mano žmona pagimdė baltą vai-
ką. Aš žinau, kad esi jo tėvas. Todėl 
šiandien aš tave užmušiu.

- Palauk, - pertraukė antropolo-
gas, - tu juk turi bandą ožkų, ar ne?

- Taip, ir ką?
- Bet, nors visos ožkos yra baltos, 

viena iš jų yra juoda? Galima pagal-
voti, kad tu jos tėvas!

- Gerai, - paniuro genties vadas. - 
Gyvenk. Tačiau niekam nepasakok 
apie ožkas.

***

Iš visą parą dirbančio restorano 
vidurnaktį svirduliuodamas išeina 
visiškai girtas klientas. Paramsty-
damas sienas jis nušlitiniuoja iki 
neapšviestos automobilių stovėjimo 
aikštelės ir čiupinėdamas kiekvie-
nos mašinos stogą pradeda ieškoti 
savo transporto priemonės. Vienas 
praeivis pamato šį apgailėtiną vaiz-
delį ir sako:

- Juk tu savo automobilio taip 
nesurasi. Visi stogai vienodi. Ten 
nėra nei registracijos numerių, nei 
gamintojo ženkliuko...

- Užsičiaupk! Ant mano tačkės 
švyturėliai yra!

***

Skambutis iš morgo į motociklų 
parduotuvę:

- Atsiprašau, kiek šiandien “bri-
tvų” pardavėte?

- Šešias.
- A, tai vienas dar kažkur važinėja...
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MOZAIKA

PATIRTIES PASIKEITIMO VIZITAS 
MIRGORODE (UKRAINA)

Anykščių rajono savivaldybės darbo grupė rugsėjo 17 – 20 
dienomis, lankėsi Mirgorodo (Ukraina) savivaldybėje. Darbo 
grupės vizito tikslas – įgyvendinti vystomojo bendradarbia-
vimo projektą Nr. K2018-VB-UK-05 Mirgorode dalyvaujant 
darbiniuose seminaruose ir pagal savo kompetenciją prista-
tant Anykščių rajono savivaldybės patirtį bei geruosius pavyz-
džius ir teikiant konsultacijas.

Vizito metu pristatyta Anykš-
čių bendra savivaldybės strate-
gija ir planuojami bei atliekami 
darbai projekto temomis. Dis-
kutuota apie įgyvendintus bei 
įgyvendinamus projektus, susi-
jusius su energijos taupymu bei 
atliekų tvarkymu. Supažindinta 
su savivaldybės veiksmais įgy-
vendinant daugiabučių namų 
atnaujinimo (modernizavimo) 
programą bei kvartalų renovaci-
ją. Taip pat pristatytos aplinkos 
kokybės išsaugojimo bei van-
dens taršos mažinimo progra-
mos, komunalinių atliekų tvar-
kymo klausimai savivaldybės 
teritorijoje bei aptartas Anykš-
čių rajono savivaldybės atsinau-
jinančių išteklių energijos nau-
dojimo plėtros veiksmų planas. 

„Tokie apsilankymai yra labai 
naudingi. Dirbame su įvairio-

mis Ukrainos organizacijomis 
dėl energijos vartojimo efekty-
vumo, bet mūsų nuomonės yra 
panašios, nes mes dirbame šioje 
šalyje ir žinome esamą situaci-
ją. O susitikimas su Jūsų darbo 
grupe mums teikia visai kitas 
idėjas, kitus vykdymo planus ir 
strategijas, mūsų požiūriai yra 
skirtingi ir turime dar daug ko 
išmokti iš Jūsų“, – teigė Serge-
jus Švaika, Mirgorodo miesto 
savivaldybės mero  pavaduoto-
jas.

Projektas finansuojamas iš 
Vystomojo bendradarbiavimo 
ir paramos demokratijai progra-
mos lėšų.

Anykščių r. savivaldybės 
informacija

Užsak. nr.958 

Antroji popiežiaus diena: pen-
kios įsimintiniausios citatos 

Popiežius Pranciškus sekmadie-
nį aukojo šv. Mišias Kauno San-
takos parke, susitiko su kunigais 
ir klierikais Kauno katedroje, o 
Vilniuje pagerbė nacių ir sovietų 
režimų aukas.

BNS pateikia penkias įsiminti-
niausias dienos citatas:

Apie solidarumą: „Kas iš mūsų 
bus tie patys mažiausieji, patys 
vargingiausieji, kuriuos privalo-
me priimti šimtosiose nepriklau-
somybės metinėse? Galbūt tai 
mūsų miesto etninės mažumos 
arba bedarbiai, kurie yra priversti 
emigruoti. Galbūt tai vieniši sene-
liai, o gal jaunuoliai, nerandantys 
gyvenimo prasmės, nes yra netekę 
savo šaknų“.

Apie sovietų ir nacių aukas: 
„Visa Lietuva tai gali paliudyti, kai 
nukrečia šiurpas vien tik ištarus 
žodį Sibiras, arba getai Vilniuje, 
Kaune ir kitur (...). Prisimindami 
šiuos laikus, prašykime Viešpatį, 

Popiežius Pranciškus savaitgalį lankėsi Lietuvoje.

kad suteiktų mums įžvalgumo do-
vaną, kad galėtume laiku atpažinti 
pražūtingas užuomazgas pasiro-
dančias įvairiais pavidalais“.

Apie Lietuvos misiją: „Vieš-
patie, te Lietuva būna vilties švy-
turiu. Kad būtų veiklios atminties 
žemė, atnaujinanti įsipareigojimą 
kovai prieš bet kokią neteisybę. 
Skatinanti kūrybinius siekius ap-
ginti visų žmonių, ypač bejėgių ir 
pažeidžiamųjų teises. Ir kad būtų 
sutaikinimo ir skirtingumų har-
monijos mokytoja.“

Apie Bažnyčios atvirumą: 
„Sako, žmonės neateina. Eik juos 
atrasti! Eik jų atrasti! Mūsų vai-
kai neateina? Sugalvok kažką ir 
padėk! Viešpats nori ganytojų 
vyrų ir moterų kaip žmonių, o ne 
valstybinių klierikų. Ką daro vals-
tybinis klierikas – kunigas? Jis 
turi darbotvarkę, jis atidaro biurą 
konkrečiu metu, padaro savo dar-
bą ir uždaro biurą. Jis nesuartėja 
su žmonėmis. Kristaus sekimas 
nereiškia, kad reikia gyventi kaip 
valstybiniam klierikui..

Apie sekmadienio pietus: 
Baigdamas Mišias, popiežius su 
šimtatūkstantine minia Kaune at-
sisveikino lietuviškai: „Gražaus 
sekmadienio! Skanių pietų!“.

Virdžinijoje sugauta dvigalvė 
gyvatė

Virdžinijoje netoli JAV sostinės 
neseniai sugauta dvigalvė gyvatė 
gali būti nusiųsta į kokią nors mo-
komąją įstaigą, sekmadienį pra-
nešė laukinių gyvūnų ligoninė ir 
apsaugos tyrimų centras „Wildlife 
Center of Virginia“.

Pranešime sakoma, kad dvigal-
vis variagalvis skydasnukis pra-
ėjusią savaitę buvo rastas valsti-
jos šiaurėje. Vienas herpetologas 
(varliagyvių ir roplių tyrinėtojas) 
ketvirtadienį ją atvežė į „Wildlife 
Center of Virginia“ ligoninę ištir-
ti.

Ligoninė pranešime nurodė, 
kad gyvatė turi dvi galvas, dvi 
trachėjas ir dvi stemples, bet dali-
jasi viena širdimi ir vienu plaučių 
„komplektu“.

Kaip pranešė vietos laikraštis 
„The Charlotte Observer“, valsti-
jos biologai mano, kad abi galvos 
pajėgios kirsti ir suleisti nuodus.

Valstijos herpetologas J. D. 
Kleopferis socialiniame tinkle 
„Facebook“ parašė, kad dvigalvės 
gyvatės yra itin retos, nes „tiesiog 
tiek ilgai negyvena“. Jis išreiškė 
viltį, kad galės padovanoti gyvatę 
kokiam nors zoologijos sodui.

Šveicarijos regionas 
ryžtingai nubalsavo už burkų 
draudimą

Šveicarijos šiaurės rytuose 
esančiame Sankt Galeno kanto-
ne per sekmadienio referendumą 
buvo ryžtingai nubalsuota už 
burkų draudimą. Tai jau antras 
Šveicarijos regionas, uždraudęs 
viešose vietose vilkėti visą kūną 
ir veidą slepiančius drabužius.

Beveik 67 proc. Sankt Galeno 
rinkėjų balsavo už naująjį įsta-
tymą, rodo oficialūs rezultatai. 
Sankt Galenas pasekė pietinio 
Tičino kantono pavyzdžiu. Čia 

prieš dvejus metus buvo priimtas 
įstatymas prieš burkas ir kitokius 
musulmoniškus drabužius.

Pernai Sankt Galeno įstatymų 
leidėjai parengė įstatymo tekstą, 
kuriame nurodoma, kad „bet ku-
riam asmeniui, kuris viešoje vie-
toje pasirodo užsidengęs veidą, 
kad būtų neatpažįstamas, ir taip 
kelia grėsmę visuomenės sau-
gumui ar socialinei bei religinei 
taikai, grės bauda“.

Tokiam įstatymui pritarė regi-
oninis parlamentas, o sekmadie-
nį dėl jo referendume balsavo 
žmonės.

Šveicarijos centrinė valdžia 
praėjusiais metais pasiprieši-
no iniciatyvai įvesti nacionalinį 
burkų draudimą ir pareiškė, kad 
patys kantonai turi nuspręsti, ko-
kios priemonės yra tinkamos.

Tačiau ateinančiais metais šiuo 
klausimu gali tekti balsuoti visos 
šalies gyventojams, nes populis-
tinė dešiniojo sparno Šveicari-
jos liaudies partija surinko 100 
tūkst. parašų, kad šiuo klausimu 
būtų rengiamas nacionalinis re-
ferendumas.

Rogozinas: rusų modulis 
2021 metais į Marsą nuskrai-
dins Europos marsaeigį

2020 metų liepą planuojama 
pradėti bendrą Rusijos ir Euro-
pos misiją į Marsą „ExoMars“, 
kurios metu rusų modulis 2021-
ųjų kovą Raudonojoje planetoje 
nuleis europiečių marsaeigį, so-
cialiniame tinkle „Twitter“ pra-
nešė Rusijos kosmoso agentūros 
„Roskosmos“ vadovas Dmitrijus 
Rogozinas.

„Visi Rusijos ir Europos pro-
jekto „ExoMars“ mokslinio ir 
gamybinio bendradarbiavimo 
dalyviai patvirtino, kad viskas 
vyksta pagal grafiką. Misija į 
Marsą prasidės 2020 metų liepos 
25 dieną“, – pranešė D. Rogozi-
nas.

„Rusiškas modulis turėtų švel-
niai nuleisti europiečių marsaei-
gį Raudonojoje planetoje 2021 
metų kovo 19 dieną“, – pridūrė 
jis.


