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Anykščių ligoninėje jau išrašomi 
elektroniniai vaistų receptai Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės ligoninė – vienintelė gydymo įstaiga Anykščiuose, kuri nuo lapkričio 2 d. prisijungė prie 170 iš be-
veik 550 šalyje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų, kurios pacientams jau galės išrašyti ne popierinį, o elektroninį vaistų receptą. 
„Tačiau noriu pabrėžti – jeigu pacientas pageidaus popierinio recepto, toks jis ir bus išrašomas, tai kiekvieno ligonio apsisprendimo 
teisė“, – kalbėjo Anykščių ligoninės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas.

Anykščių ligoninės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas teigė, kad per pirmąją savaitę, kai pradėjo veikti naujojo vaistų receptų išra-
šymo sistema, pacientų, panorusių ja pasinaudoti, dar neatsirado.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Raimondas GUOBISKalniečių kaimas seniau vadinosi 
Aukštaisiais Malaišiais

Už  11 kilometrų į šiaurės ry-
tus nuo Svėdasų, netoli krašto 
kelio Anykščiai-Rokiškis, prie 
pat vieškelio, vedančio link Neti-
kiškių, ant aukštoko kalnelio įsi-
kūręs Kalniečių kaimas. Sodžius 
priklauso Svėdasų seniūnijai ir 
parapijai, o nuo 2009-ųjų - dar 
ir Daujočių seniūnaitijai. Pro 
kaimą teka Malaišos upelė, kuri, 
praėjus melioracijai, pavirto tie-
siog... grioviu. 

1923 metų gyventojų surašymo 
duomenimis, tuomet Kalniečių 
kaime buvo aštuonios sodybos 
su 47 gyventojais. Dabar kaime 
galima sutikti tiktai vienintelę 
gyventoją.... 

Prievartinis gydymas – 
tarybinis reliktas

Audronis GUSTAS, psichia-
tras: „Kražių skerdynėse, ma-
nau, ne alkoholis buvo priežas-
tis, gal tik prie to prisidėjo“

Ramus, jaukus, šalia gerų kelių esantis senovinis  „gatvinis“ kaimas, kokių Lietuvoje išlikę ne taip 
jau ir daug, vilioja ir pirkėjus, kurie čia norėtų apsigyventi. 

Sakmė apie Marijos ir pigios darbo 
jėgos žemę

Leonas ALESIONKA: „Net tų sva-
jotų ir politikų žadėtų 70 proc. nuo 
buvusio atlyginimo skirti pensijoms 
negalime. Štai 500 milijonų eurų šar-
vuočiams pirkti staigiai 
suradome.“

Skandalas. Rokiškio kultūros centro 
direktoriui Erikui Druskinui nepavyko 
gauti tarnybinio buto. „Gimtasis 
Rokiškis“ praneša, kad E.Druskinas 
rajono Tarybai melavo, kad Rokiškyje 
nėra nuomojamų butų, o politikus ap-
dalino nemokamais kvietimais į teatrų 
festivalį, taip norėdamas paveikti  juos 
savo naudai. Portalui anyksta.lt buvęs 
Anykščių  A.Vienuolio progimnazijos 
režisierius rezonavo, kad tai yra netie-
sa : „...į renginius kvietimai Tarybos 
nariams nėra siunčiami. Savivaldybės 
vadovai yra kviečiami tik į tuos 
renginius, kur reikalingas jų sveikini-
mas Savivaldybės ir rajono vardu.“

Gaisras. Sekmadienį Anykščių 
seniūnijos Vėjeliškių kaime sudegė 
apleistas medinis pastatas. Ugniag-
esiams pavyko apsaugoti  du šalia 
stovinčius pastatus.

Atostogos. Meras Kęstutis Tubis 
lapkričio 9 – 18 dienomis atos-
togaus, o kiti rajono vadovai, kaip 
skelbiama, tą laikotarpį daugiausia 
dirbs su dokumentais.

Gilesnis pažinimas.  Anykščių 
muziejininkai - profsąjungos nari-
ai rudeninę kelionę skyrė Rokiškio 
kraštui: Kamajuose aplankė po-
eto Strazdelio kapą, Salų dvarą, 
domėjosi Rokiškio grafų buities 
įdomybėmis ir Liongino Šepkos 
mediniais stebuklais, aplankė 
Obelių bei Kriaunų muziejus, 
Jūžintas, o vakarienei stabtelėjo 
Svėdasuose kavinėje “Pas Gedą”. 

Eisena. Vokietijoje lapkričio 11-
ąją, Šv. Martyno dieną, sutemus 
galima pamatyti vaikų procesijas 
su žibintais. Prisimenama legen-
da, kaip Šv. Martynas per šalčius 
pasidalino apsiaustu su ubagu, 
ir uždegama Šv. Martyno ugnis. 
Lapkričio 11 dieną 17 val. mokinių 
su žibintais eisena, vedama Šv. 
Martyno,  pajudės nuo J.Biliūno 
gimnazijos  A.Baranausko skvero  
link. Šventė tęsis skvere ir prie 
Šventosios upės.

Skelbimas. Asmeninis skelbi-
mas, jeigu jame tik vienas žodis 
ir telefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 3,10 Eur, 
šeštadienio – 3,70 Eur.

Pasiūlymas akcijai 
„Kultūros Idėjų 
Debesys“
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spektras

Temidės svarstyklės
Sprogmuo. 2015-11-07, apie 15 

val., Kurklių seniūnijos laukuose 
žemės darbų metu rastas daiktas, 
panašus į sprogmenį. 15 val. 40 

min. išminuotojai nustatė, kad rastas 
karo laikų 152 mm artilerijos svie-
dinys be sprogstamosios medžiagos 
ir be sprogdiklio, kuris aplinkiniams 
pavojaus nekėlė, todėl buvo paimtas 
ir išvežtas į batalioną.

Įrankiai. 2015-11-08, apie 15 
val., pastebėta, kad iš garažo Svėda-
sų seniūnijoje pavogti įvairūs įran-
kiai. Nuostolis – 1 759 eurai.  

Dingo. 2015-11-07, apie 16 val., 
iš namų  Anykščių J.Biliūno g. ne-

žinoma kryptimi išėjo nepilnametė, 
gimusi 2003 m., ir negrįžo. Telefo-
nas, kuriuo ji naudojasi, buvo iš-
jungtas. Pirmadienį policija prane-
šė, kad mergaitė į namus sugrįžo.

Pasak LVTA prezidento Bro-
niaus Miežutavičiaus, posėdžiai 
kasmet vyksta vis kitame rajone. 
„Anykščiuose vandentiekininkai 
posėdžiavo 2011-aisiais, tad da-
bar turime galimybę matyti, kas 
Anykščiuose pasikeitė per kelis 
metus, - sakė B.Miežutavičius. – 
Anuomet nebuvo Menų inkubato-
riaus, kuriame dabar susirinkome, 
Lajų tako ir modernios Troškūnuo-
se  pastatytos vakuuminės nuote-

Anykščiuose posėdžiavo vandens tiekėjai
Praeitą ketvirtadienį ir penktadienį Anykščių menų inkubato-

riuje vyko Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos (LVTA) tarybos 
posėdis, kuriame šalies vandens tiekimo įmonių vadovai aptarė 
2015 m. veiklos programos vykdymą, priėmė naujus asociaci-
jos narius rėmėjus, susipažino su vienos iš kelių Lietuvoje „Flo-
vac“ vakuuminės nuotekų šalinimo sistemos įrenginiais, aplankė 
Anykščių krašto įžymybes. 

kų šalinimo stoties. Tarp vandens 
tiekimo įmonių  UAB „Anykščių 
vandenys“ minima kaip viena ge-
riausių. Mano nuomone, jai gerai 
vadovauja iniciatyvus direktorius 
Arvydas Katuoka, kuris stengiasi 
įgyvendinti technikos naujoves“.

Atidarydamas posėdį B. Miežu-
tavičius pašmaikštavo, kad jeigu 
posėdyje dalyvauja gerai nusitei-
kęs meras, vadinasi, su vandens 
tiekimu viskas gerai. Susirinku-

sius supažindinęs ir pasveikinęs 
Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis pabrėžė, kad į asociaciją su-
sibūrę vandens tiekėjai gali geriau 
ginti savo teises, dalintis darbo 
patirtimi ir naujovėmis, paminė-
jo ką tik sėkmingai įgyvendintą 
Troškūnų vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo projektą.

Pasak UAB „Anykščių vande-
nys“ direktoriaus A.Katuokos, 4 
milijonų 381 tūkst. eurų vertės 
Europos Sąjungos paramos dėka 
įrengti Troškūnų vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo tinklai jau vei-
kia, prie jų prijungiami Troškūnų 
miesto, didelių Vaidlonių ir Smė-
lynės kaimų gyventojų vanden-
tiekio ir nuotekų šalinimo tinklai. 
Darbus kokybiškai atliko akcinės 
bendrovės „Kauno dujotiekio sta-
tyba“ darbininkai. “Troškūnai, 

Posėdžio akimirka, iš dešinės – LVTA prezidentas Bronius Mie-
žutavičius, Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ir „Anykščių 
vandenų direktorius Arvydas Katuoka.   

Jono JUNEVIČIUS nuotr.   

Vaidlonys ir Smėlynė, kuriuose 
gyvena 1350 žmonių,  iki šiol 
naudojo itin prastos kokybės van-
denį, o nuotekų šalinimo įrenginių 
išvis nebuvo, - sakė direktorius. – 
Prie vandentiekio galės prisijungti 
750, o nuotekų šalinimo tinklų - 
672 vartotojai“.   

UAB „Tiekimo sprendimai“ 
direktorius Algirdas Grybauskas 
gamtos ir poilsio parke „Gradia-
li“, kuriame buvo apsigyvenę 
posėdžio dalyviai, pristatė Troš-
kūnuose įrengtą vakuuminę nuo-
tekų sistemą, atsakė į klausimus. 
Būtent ši įmonė tiekė įrengimus 
statyboms Troškūnuose. Tauragės 
ir Ukmergės vandentiekio įmonių 
vadovai teigė su specialistais arti-
miausiu metu apsilankys Troškū-
nuose.  

-ANYKŠTA

UAB „Anykščių vandenys“ direktorius Arvydas Katuoka sveiki-
nasi su geru pažįstamu, iš Gojaus kaimo kilusiu žemiečiu, UAB 
„Agava“generaliniu direktoriumi Vygantu Vanagu.

Dundeno šiemet savo prie altoriaus 
išlavintu bosiuku kelis rytmečius per 
LRT radiją taip pat medžiotojas, gar-
sus dvasininkas, Troškūnų klebonas 
kan. Saulius Filipavičius. Koks gėris 
ir humanizmas yra medžioklė. Žino-
ma, didesnis humanizmas buvo ir yra 
globoti žvėrelius, paukščius ir kitus 
gyvūnėlius ir neturėti minties  nugala-
byti ir sugrūsti į puodą ar gardžiomis 
dešrikėmis paversti.

Mirtis visuomet yra mirtis ar jai 
humaniškai nusiteiksi, ar modernesnę 
- humaniškesnę kulką į širdį paleisi, 
žinoma, mažiau kankinsis žvėrelis, 
bet vis vien tai bus mirtis. Troškūnuo-
se visuomet tos šventės ypatingos - su 
svečiais garbiais, iš Rytų ir Vakarų, su 

Medžiotojų globėjas paminėtas 
Svėdasuose

Kasmet vis daugiau miestelių tuoj po Vėlinių ištinka prabangiu 
pasitikėjimu, kunigaikštiškomis vaišėmis, gyva muzika ir pokal-
biais perpinta medžiotojų globėjo Šv. Huberto šventė. Ateina, taip 
sakant, tie, kurie veik niekad į bažnyčią nevaikšto, ir mintys ne kas-
dienės tų žalsvai pasipuošusių vyrų pasaulius aplanko. Gerai...

taip pat moderniais šautuvais gin-
kluotomis ir vyrus pasitempti skati-
nančiomis moterimis, puikia medžio-
klių Vyšniauskų muzika ir kitokiomis 
gėrybėmis.

Bet neatsilieka ir Svėdasai, jau 
kelintus metus puikią šventę rengia. 
Šiemet nuo šeštadienio ryto ankstyvo 
sugužėjo didelis būrys medžiotojų, 
daugiausia iš Svėdasų, Debeikių bei 
„Vosintos“ būrelių, ir jų bičiulių, pa-
žiopsotojų - vyrų ir moterų. Pamaldose 
melstasi prašant Dievo pagalbos ir do-
rybių, o  apeigoms vadovavo vietinis 
klebonas Vydas Juškėnas ir tikriausias 
medžiotojas - Šimonių bei Adomynės 
klebonas Saulius Kumelis.

Dalinti vyskupo Liongino Virbalo 

užtvirtinti paveikslėliai su medžiotojų 
globėjo Šv.Huberto atvaizdu bei mal-
da: „..nukreipk mano akis ir rankas, 
kad gerbdamas Dievo sukurtą gamtą 
viską atlikčiau pagal Kūrėjo valią”. 
Paskui visi buvo pakviesti draugin-
gai pasivaišinti stirnienos guliašu su 
priedais, išgerti karšto vyno stiklą, 
gražuolių iš kavinės „Pas Gedą“ 
šypsenomis pasigėrėti, ir be didesnių 
užuolankų medžiotojų gildijos narius 
pašnekinti. Kaip jūs, ponai, gyvenat, 
kaip sekasi medžioklėse. Kaip gyve-
nime, ar paguldėt kada kokį briedį ka-
raliūną, didesnį elnią ar šerną galiūną 
kalnu mėsos pavirtusį, ar stirniną su 
ragais priziniais, o gal buvote Kare-
lijoje lokių pašaudyti? O kad taip į 
Rumuniją, ten tai tų rudakailių gausu. 

Malonumas, malonumas, nors kai kas 
ir prašneka, kad jau seniai ką nors be-
patiesė, nebešauna, nes ir taip malonu 
vyriškų vyrų kompanijoje pabūti. 

Skambėjo daugiaplanė gyva Vy-
tauto bei Audriaus Jucių atliekama 
muzika – „Medžioklė baigėsi ir vy-
rai džiaugėsi”, vyrai ir moterys ku-
petavosi, prie stalų sėdinėjo ir tikrų 
„miško žmonių“, tikrų „amazonių“ 
sukinėjosi. Skautai taip pat buvo žy-
gin mobilizuoti, patyrimo laipsniui 
grūdinti ir varovais pabūti  kartu su 
medžiokliais šauliais į miškus, laukus 
žvėrelių baugint ir „gaudyt“ išjudėjo. 

Vakare medžiotojai vėl susirin-
ko netoli Svėdasų girininkijos - prie 
laužo pabūti, pasivaišinti, įspūdžiais 
pasidalinti ir reikalus aptarti.

Šventė ir stilingiausioms miestelio moteriškėms, gyvenimo paį-
vairinimu džiaugiasi Joana Mikuckienė, Aldona Raščiuvienė ir 
Aldona Saliamonienė.

Autoriaus nuotr.Vyriškas medžioklėje patyrusių vyrų pokalbis: iš kairės Tadas 
Ražanskas, Petras Baronas ir Laimis Trumpickas.

Raimondas GUOBIS
Nenurodo. Savo oficialioje inter-

neto svetainėje Prezidentūra skelbia 
ne visus šalies vadovės Dalios Gry-
bauskaitės talkininkus. Nutylima, 
kad Spaudos tarnyboje triūsia ne 
tik oficialiai nurodomi patarėjai, 
specialistai ir viena konsultantė, 
bet ir dar keli asmenys. Lietuvos 
Prezidentūra savo tinklalapyje nu-
rodo, kad vienoje grupių - Spaudos 
tarnyboje - darbuojasi 12 žmonių, o 
Valstybės tarnybos departamentas 
(VTD) skelbia, kad čia jų - 16. 

Ieško. Su Kosovo Premjeru 
Isa Mustafa Vilniuje susitikęs 
Ministras Pirmininkas Algirdas 
Butkevičius abiejų šalių versli-
ninkus paragino siekti glaudesnio 
ekonominio bendradarbiavimo, o 
Prištinai priminė, kad EULEX mi-
sijos metu lietuvį nušovę asmenys 
vis dar nepatraukti atsakomybėn. 
„Lietuva primygtinai ragina Koso-
vo institucijas pagreitinti Lietuvos 
pareigūno žūties tyrimą. Atsakingi 
už šią žūtį turi būti patraukti atsa-
komybėn”, - Premjerą cituoja Vy-
riausybės spaudos tarnyba.

Knyga. Legendomis apie pražūtį 
nuskendusiame “Titanike” apipin-
tas Seinų kunigų seminarijos semi-
naristų devynioliktajame amžiuje 
surinktų dainų rinkinys po ilgų 
klajonių gali virsti knyga Lietuvo-
je. SEB banko prezidento patarėjas 
finansų analitikas Gitanas Nausėda 
neseniai iš Vilniaus antikvariato 
įsigijo 150 lietuviškų dainų ran-
kraštį ir kreipėsi į tautosakos spe-
cialistus, prašydamas įvertinti jo 
mokslinę vertę. Seinų seminaristų 
rinkinyje buvo 500 dainų. Sklido 
legenda, kad 1666 metų vasarą 
seminaristų surinktas ir parengtas 
spausdinti 500 dainų rinkinys 1912 
metais nuskendo garsiajame “Tita-
nike” , plaukusiame į Ameriką. 

Pripažino. Žibuoklių kaimo 
(Kelmės r.) vienkiemyje besiglau-
džianti Petrė Kazlauskienė jaučiasi 
tarsi ištrūkusi į laisvę Su Kražių 
skerdiku Rimantu Bekinčiu pasta-
ruosius porą metų gyvenusi mote-
ris pripažino - tai buvo skausmo, 
siaubo ir baimės metai. “Gyvenau 
baisiai, bet neturėjau kur dėtis - 
Rimukas grasino, kad iš po žemių 
iškas, o tada pjaus galvą, nukapos 
kojas”,- braukdama ašaras pasako-
jo 59 metų P.Kazlauskienė. Keturis 
suaugusius vaikus turinti moteris 
dėl patiriamo smurto ne kartą rašė 
pareiškimus policijai, bet teis-
mas buvo gailestingas 57 metų 
P.Bekinčiui. 

Diena. Į atmintinų dienų sąrašą 
siūloma įrašyti Nusikaltimų aukų 
dieną, kuri būtų minima vasario 
22-ąją.  Tokią Atmintinų dienų 
įstatymo pataisą įregistravo Seimo 
narys, teisingumo ministras Juozas 
Bernatonis. Jo nuomone, siūlomi 
teisinio reguliavimo pakeitimai pa-
skatins visuomenę atkreipti dėmesį 
į nusikaltimų aukų apsaugos pro-
blematiką, bus parodytas dėmesys 
nusikaltimų aukų teisių užtikrini-
mui. Europoje vasario 22-oji diena 
minima kaip Europos nusikaltimų 
aukų diena, kuri daugelyje Euro-
pos šalių pažymima įvairiais ren-
giniais (organizuojamos konferen-
cijos, seminarai, diskusijos ir kt.), 
skirtais nusikaltimų aukų apsaugos 
klausimams. Europos Komisija 
atkreipia dėmesį, kad kiekvienais 
metais Europos Sąjungoje nusikal-
timo aukomis tampa 75 milijonai 
žmonių. 
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savaitgalio diskusija

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

spektras

Grėsmė kyla ir 
socialiniams 
darbuotojams

Donaldas VAIČIŪNAS, Anykš-
čių mero patarėjas: „Įdomiau-
sia, kad šiandien per pietus savo 
„Facebook‘e“ parašiau žinutę apie 
priverstinį gydymą nuo alkoholizmo. 
Dar pridėjau komentarą apie sociali-
nių darbuotojų saugumą. Šiuo metu 
jų saugumas - tik pagrasinimas, kad 
aš iškviesiu policiją. 

Buvau socialiniu darbuotoju, todėl 
žinau situaciją. Jau kuris laikas mano 
galvoje kirba mintis, kad socialinis 
darbuotojas turi turėti priemones 
apsiginti. Manau, kad tinkamiausia 
priemonė būtų elektrošoko prietai-

Prievartinis gydymas – 
tarybinis reliktas
Lietuvą sukrėtė Kražių tragedija, kai buvo nužudytos keturios 

moterys, o įtariamasis, kuris dar 1984-aisiais Svėdasų seniūnijoje 
dėl 200 rublių užmušė pirmąją savo auką – 85-erių metų moterį, 
kaip pranešama, iš nužudytų kražiškių pagrobtus pinigus leido 
alkoholiui. Šalies vadovai pradėjo diskutuoti, ar nereikia grąžinti 
priverstinio gydymo nuo alkoholizmo.

„Anykšta“ pašnekovų klausė, ar reikėtų grąžinti priverstinį gy-
dymą nuo alkoholizmo?

sas. Tai priemonė, kuri bent jau lai-
kinai galėtų atgrasyti smurtautoją. 
Jį turėti turėtų kiekvienas socialinis 
darbuotojas. Visko būna, savo pa-
tirtyje turėjau smurtinių atvejų, kai 
neturėjau kuo apsiginti ir galų gale 
teko bėgti. Galų gale net ir apsigyni-
mui nuo šunų. 

Pereinant prie priverstinio gydy-
mo nuo alkoholio temos – žinoma, 
aš esu tikrai už tai. Net pikta, kodėl 
tik dabar kalbame apie tai, kai vos 
ne pusė Lietuvos jau yra degrada-
vusi ir patyrusi maksimalią žalą nuo 
neatsakingo alkoholio vartojimo 
namuose pasekmių? Pavyzdžių pil-
na - pradedant pilnais vaikų globos 
namais vaikų, kurių atsidūrimo ten 
priežastis daugeliu atveju yra tėvų 
neatsakingas alkoholio vartojimas, 
baigiant žudymais keliuose ir net bu-
tuose. Aš visiškai palaikau ministrę 
Rimantę Šalaševičiūtę, kuri kelia šį 
klausimą, aš tikrai esu už. 

Ar nepažeis žmogaus teisių ir 
tarptautinių susitarimų? Aš už tai, 
kad ieškoti kompromiso tarp ben-
druomenės ir asmens interesų. Dabar 
vienam asmeniui vartojant alkoholį 
kenčia visa bendruomenė. Kartais 
reikia paaukoti tuos susitarimus. 
Aišku, labai negražu, kad reikėtų 
gydyti priverstinai, bet ar gražiau, 
kai girtas užmuša žmogų? Klausi-
mas būtų, kaip reikėtų įgyvendinti 
tą priverstinio gydymo procesą? Juk 

vis tiek turėtų būti sistema. Apie me-
chanizmą reikia diskutuoti. Jei bus 
priimtas sprendimas, manau, kad 
Anykščių savivaldybė bus už tai ir 
prisidės prie mechanizmo sukūrimo 
ir proceso įgyvendinimo kiek įma-
noma greičiau ir racionaliau. Mūsų 
komandos pozicija - alkoholis negali 
būti toleruojamas“.

Iš prievartos 
gėris negimsta

Aldona DAUGILYTĖ, buvusi 
Anykščių rajono tarybos narė: 
„Manau, kad joks priverstinis veiks-
mas: nei gydymas, nei uždarymas, 
nei dar kas nors - žmonių nepataiso. 
Tiek tos šnekos, nes turi arba pats 
žmogus, arba aplinkos žmonės turė-
tų pagelbėti susivokti, kad reikia tai 
padaryti. Kad priverstinis gydymas 
padės – nemanau. Kai žmogų mėgi-
na prievartauti, iš to nieko gero neiš-
eina. Esu pakankamai patyrusi ir ži-
nau, kad prievarta niekada nesukuria 
gėrio, iš prievartos gėris negimsta, 
žmogus dar labiau priešinasi. 

Ar siūlomi griežtesni prekybos 
alkoholiu ribojimai nepadėtų? Kuo 
sunkiau alkoholis pasiekiamas – tuo 

geriau. Bet kas tada tuos taškus, ku-
riuose apsirūpina alkoholiu, valdys? 
Kas nori, randa, o paskutinis Kražių 
žudynių įvykis rodo, kad jei nerado, 
tai nužudė, pasiėmė pinigus ir nusi-
pirko“.

Priverstinis 
gydymas 
nepadės

Audronis GUSTAS, psichiatras: 
„Jokiu būdu! Priverstinis gydymas 
tai yra atgyvena, tarybinis reliktas. 
Visame pasaulyje efektyviausiu gy-
dymo būdu pripažįstamas gydymasis 
savo noru. Tam yra anoniminių alko-
holikų klubai, religija, medikamen-
tai galų gale. Medikamentus skiria 
specialistai psichiatrai. Jei žmogus 
nenori atsikratyti priklausomybės – 
gydymo būdo nėra, visų pirma jis 
pats turi norėti. Taip pat, žvelgdamas 
iš profesinės pusės, matau teisinių 
neaiškumų – kas pacientus turės nu-
kreipti į teismą, kad skirtų priverstinį 
gydymą? Pats gydytojas, kurio paci-
entas yra tas žmogus? Gydantis nuo 
alkoholizmo, jei žmogus alkoholiu 
piktnaudžiavo daug metų, grubiai 
kalbant, reikia maždaug pusės metų, 
kad žmogaus organizmas išsivalytų, 
dar priklauso ar tai fizinė, ar psichinė 
priklausomybė. 

Kražių skerdynėse, manau, ne al-
koholis buvo priežastis, gal tik prie 
to prisidėjo“.

-ANYKŠTA

Įrodė. Nepriklausomybės At-
kūrimo Akto signataras teisininkas 
Egidijus Bičkauskas teisme įrodė 
turįs teisę susipažinti su pernai Ge-
neralinės prokuratūros gautu Rusi-
jos prokuratūros teisinės pagalbos 
prašymu dėl iš sovietų kariuomenės 
1990-1991 m. pabėgusių lietuvių 
persekiojimo. Signataras teigia, kad 
svarbus ne pats dokumentas, o jo 
sukeltos masinės isterijos padariniai.  

Legionierius.  Italijos vyrų krep-
šinio čempionato šeštojo turo rung-
tynėse sekmadienį Kapo d’Orlando 
“Betaland” komanda su Simu Jasai-
čiu svečiuose 66:78 (11:13, 14:21, 
30:18, 9:28) pralaimėjo Kazertos 
“Pasta Reggia” klubui. “Betaland” 
klubas po trijų kėlinių dar pirmavo 
57:50, bet lemiamą ketvirtį pralai-
mėjo net 19 taškų skirtumu (9:28). 
S. Jasaitis per 34 min. surinko 9 
taškus (dvitaškiai 1/4, tritaškiai 
1/4, baudos 4/5), atkovojo 2 ka-
muolius, atliko 1 rezultatyvų per-
davimą, dukart suklydo ir 1 sykį 
prasižengė.

Infliacija. Spalio mėn., palyginti 
su rugsėjo mėn., fiksuota 0,5 proc. 
infliacija - tiek pabrango vartojimo 
prekės ir paslaugos. 2015 m. spalio 
mėn. metinė (2015 m. spalio mėn., 
palyginti su 2014 m. spalio mėn.) 
defliacija siekė 0,7 proc. (2014 
m. spalio mėn., palyginti su 2013 
m. spalio mėn., infliacija sudarė 
0,1 proc.).  Metinei defliacijai di-
džiausią įtaką turėjo sumažėjusios 
degalų ir tepalų, šilumos energijos, 
kietojo kuro, pieno ir jo produktų, 
sūrio, kiaušinių ir padidėjusios dar-
žovių, drabužių, viešojo maitinimo 
restoranuose, kavinėse ir panašio-
se įstaigose paslaugų, farmacijos 
gaminių, būsto nuomos paslaugų 
kainos. Per metus vartojimo pre-
kių kainos sumažėjo 1,9 proc., o 
paslaugų - padidėjo 3,3 proc. 2015 
m. spalio mėn., palyginti su 2014 
m. spalio mėn., valstybės ir savi-
valdybių institucijų reguliuojamos 
kainos sumažėjo 3,1 proc., rinkos 
kainos - 0,3 proc.

Kortuoja. Prekybininkams jau 
atėjo Kalėdos, o politikams priar-
tėjo Seimo rinkimai. Tai jaučiama 
iš skandaliukų, sukračiusių Druski-
ninkų ir Utenos merus. Patriarcho 
Vytauto Landsbergio anūko Ga-
brieliaus žmoną ir taip toliau. Nes 
priešrinkiminių skandalų sezonas 
dar tik prasideda. Iš kortų kaladės 
bus ištrauktas dar ne vienas tūzas. 
Kita vertus, rinkėjų jau nepriblokši 
nei STT, nei FNTT, nei prokuro-
rais. Rinkėjas jau užsigrūdinęs. 

Linčas. Centrinės Afrikos Res-
publikos sostinėje Bangyje kilo 
krikščionių ir musulmonų susirė-
mimų, praneša “Reuters”. Įtūžusi 
minia užpuolė tris musulmonus, 
kurie mėgino pereiti krikščionių 
gyvenamą kvartalą. Du buvo už-
mušti iškart, jų kūnai buvo sukapo-
ti į smulkius gabalėlius. Trečiasis 
mėgino bėgti, bet minia ji pavijo 
ir užmušė akmenimis. Jo lavonas 
buvo numestas prie bažnyčios 
laiptų. “Aš buvau sukrėsta to, ką 
išvydau, - pasakojo viena moteris. 
- Net vaikai mėtė akmenis į žmo-
gų, kuris dejavo ir prašė pasigailė-
ti. Paskui jis mirė”. Keršydami už 
tai musulmonų kvartalo gyventojai 
susidorojo su krikščioniu, atsidū-
rusiu jų teritorijoje.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

@ TT: „Seniems, o ypač vieni-
šiems vienkiemiuose gyvenantiems 
senoliams reikia įrengti pagalbos 
mygtukus. Nėra pinigų? Nesąmonė - 
kiek skaičiau, vieno mygtuko įrengi-
mas kainuoja apie 150 eurų. Neduodi 
pinigų išmėtyti siurrealistiniams sto-
ties projektams ir už tuos 9500 eurų 
gali įrengti per 60 mygtukų. Kiek 
žmonių būtų išgelbėta? Juk ne būtinai 
jį spausti kai koks degradas bando 
nužudyti, kartais žmonėms, o ypač 
seniems, gali ir sveikata sušlubuoti, 
kaip ta Anykštoj aprašyta istorija apie 
nuogą ant grindų gulintį vyrą savo 
namuose. O gal būt jį būtų pavykę 
išgelbėti?“

@ Maskva–Petuškai: „Alkoho-
lizmas yra liga, o ligą reikia gydyti.
Reikėtų atgaivinti blaivyklas, 2 kar-
tus ten patekusį asmenį nukreipti 
pas narkologą ir siųsti priverstiniam 
gydymui. Blaivyklos paslaugas ap-
mokestinti - turėtų kainuoti kaip 5 
žvaigždučių viešbutis, o kas sumokėti 
negali tegul atidirba.“

@ X – man: „Visų pirma, grįžusius 

Skaitytojai ragina mažinti 
alkoholio prieinamumą

Visą Lietuvą sukrėtusi Kražių skerdynių istorija, kurios smai-
galyje atsidūrė anykštėnas, uždavė nemažai klausimų. Ką reikėtų 
daryti, kad tokie įvykiai nebepasikartotų? Ar žmones, kurie pa-
skendę alkoholio liūne, turi psichikos problemų, reikėtų gydyti 
priverstinai? O gal už panašius nusikaltimus reikėtų netgi sugrą-
žinti mirties bausmę?

iš įkalinimo vietų integruoti į normalų 
gyvenimą. Baudžiamiesiems proce-
sams išleidžiami milžiniški pinigai, 
todėl dalį jų vertėtų skirti nusikaltėlių 
perauklėjimui. Turi būti skiriamas 
dėmesys visiems tiems kurie turi po-
linkį nusikalsti, teistiems, atlikusiems 
bausmę, bet radusiems savyje jėgų, 
noro keisti gyvenimo būdą. Jei moty-
vacijos nebus, nebus nieko. Visiems 
tiems kurie įrodys, ne vien kalbės, 
bet įrodys, kad nori keistis, turėtų būti 
skiriama rimta psichologinė pagalba, 
reabilitacinė programa, integravimosi 
į darbo rinką mokymai, praktika.

Mirties bausmė tikrai nieko nepa-
dės. Daugelyje šalių atlikti tyrimai se-
nai parodė, kad mirties bausmė neturi 
jokios įtakos itin sunkių nusikaltimų 
darymui. Neretai žmogžudystės ne-
būna planuotos, o pasiryžę pačiam 
baisiausiam nusikaltimui dažniausiai 
galvoja, kad jų tikrai nepričiups. Jie 
nebijo nei žemiškojo, nei paskutinio-
jo teismo. Aišku iki tol, kol neįkliūva. 
Pati mirties bausmė Lietuvoje panai-
kinta jau septyniolika metų, prieš tai 

paskelbus moratoriumą jei(mirties 
bausmei). Kažin kiek yra vertos kal-
bos, kad mirties bausmė valstybei 
brangiau nei įkalinimas iki gyvos 
galvos? Lietuvoje iki 1998 metų 
galiojusi mirties bausmė valstybės 
paslaptis, todėl jos “įkainiai” viešai 
neskelbiami, nežinomi. Jungtinėse 
Amerikos Valstijose kalinimas iki gy-
vos galvos mažiau kaštuoja, nei mir-
ties bausmė, kuri valstybės biudžetui 
skaičiuojant viso proceso išlaidas 
kainuoja net kelias dešimtis milijonų 
dolerių. Pasaulis žino ne vieną atve-
jį, kai minėta bausmė buvo įvykdyta 
niekuo dėtiems asmenims, o ištaisy-
ti klaidą jau nebuvo galimybių. Gal 
būt ne vienas žinote Andrėj Čikotylo 
pavardę, kažkada buvusio mokytojo, 
mokyklos direktoriaus, atleisto iš dar-
bo už priekabiavimą prie jaunesnių 
kolegių, vėliau tapusiu vienu baisiau-
sių viso pasaulio maniakų - žudikų, 
tai turėjote nepraleisti vieno momen-
to, kad už pirmąją jo žmogžudystę 
dar 1978 metais, buvo nuteistas ne 
tik buvęs mokytojas, bet ir kitas ga-
nėtinai spalvingą kriminalinę praeitį 
turėjęs Aleksandras Kravčenko. Tie-

sa, A.Kravčenko 1990 metais buvo 
išteisintas dėl minėto nusikaltimo, 
neskaitant, kad 1983 metais jam buvo 
įvykdyta mirties bausmė, klaidingai 
teismui pripažinus jį kaltu. O tikrasis 
nusikaltėlis, pramintas Rostovo sker-
diku, nuosprendį išgirdo tik 1992 me-
tais, prieš tai spėjęs įvykdyti virtinę 
žvėriškiausių nusikaltimų.

Lietuvos įstatymuose yra pakanka-
mai aiškiai apibrėžta, kada dėl vieno-
kių, ar tai kitokių priežasčių taikomas 
priverstinis gydymas. Sunku pasaky-
ti, koks būtų rezultatas sugriežtinus 
teisines prievartines priemones nuo 
alkoholio priklausomiems asmenims, 
ypač jei nebus jų pačių motyvacijos. 
Pabandykite dar kartą pakalbėti su 
tais kurie šalia Jūsų ir yra gyvenimo 
dugne, ir gali būti, kad Jūsų dėme-
sys nuo tos pačios dienos kardinaliai 
pasikeis į kitą pusę. Tik nepulkite jų 
perdėtai gailėti, neskubėkite teisti, tie-
siog žmoniškai, atvirai ir nuoširdžiai 
pasikalbėkite, ir gali būti kad jie ras 
jėgų, pagaliau suvoks, kad atėjo lai-
kas grįžti į normalų gyvenimą. Mylė-
kime savo artimą kaip ir patys save.“

@ NE PIJOKAS: „Reikia atpi-
ginti degtinę iki vieno euro, visi al-
koholikai išmirs per kokius metus ir 
problemos nebebus.”

(Komentarų kalba netaisyta,- red.past.) 
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(Atkelta iš 1 p.)
„Man labai gaila, kad Anykščių 

Pirminės sveikatos centras (PSPC) 
nesijungė prie šios sistemos, nes tai 
būtų palengvinę abiejų įstaigų darbą 
– juk medicinines paslaugas teikiame 
to paties rajono gyventojams. Tačiau 
su laiku šį situacija galbūt pasikeis“, 
– sakė vyriausiasis gydytojas. 

Paklaustas, kas tas elektroninis 
vaistų receptas ir ar senyvo am-
žiaus pacientams, negavusiems į 
rankas popierinio lapelio, neįneš 
daugiau sumaišties, gydytojas 
D.Vaiginas sakė: „Kaip ir kiekvie-
na naujovė, ji turi ir pliusų, ir mi-
nusų. Noriu pabrėžti, kad žmonės, 
pasirinkę elektroninį vaisto recep-
tą, į rankas jokio lapelio negaus, 
gydytojas reikiamą receptą įves 
į elektroninę sistemą ir žmogus, 
nuėjęs į vaistinę, reikiamą medika-
mentą gaus. Tačiau yra šiokia to-

Anykščių ligoninėje jau išrašomi 
elektroniniai vaistų receptai

kia naujovė – farmacininkas vaistą 
žmogui išduos tik jam pateikus as-
mens tapatybę liudijantį dokumen-
tą, o jeigu vaistą pirks kitas asmuo, 
jis privalės turėti notaro patvirtintą 
paciento įgaliojimą. Tik dar noriu 
įspėti žmones, kad elektroniniai re-
ceptai nedubliuos popierinių – ne-
bus galima nusipirkti vaistų papra-
šius gydytojo elektroninio recepto, 
o paskui dar ir popierinio“.

Paprašytas įvardinti šios naujovės 
privalumus, vyriausiasis ligoninės 
gydytojas teigė: „Viešojoje erdvėje 
pasigirsta nuomonių, kad senyvo 
amžiaus pacientams tai kels didesnį 
rūpestį. Aš manau priešingai – būna 
visaip, garbaus amžiaus žmonės ir 
pameta receptus, ir užmiršta namie, 
kai recepto galiojimo data jau eina į 
pabaigą. To nebebus ir pacientams 
dėl tokių, sakykim, žmogiškų fak-
torių jaudintis nebereikės. Pasitaiko 

ir tokių atvejų, kada vaistininkas 
neįskaito gydytojo parašyto recepto 
ir vėl žmogų siuntinėjo atgal į gydy-
mo įstaigą“. 

Vyriausiasis gydytojas pridūrė, 
kad pagal elektroninį receptą išra-
šytus vaistus bus galima nusipirkti 
ne visus iš karto, o tik dalį, jei jie 
skirti, pavyzdžiui, šešiems mėne-
siams. Tai ypač aktualu vyresnio 
amžiaus žmonėms, kurie iškart 
negali nusipirkti visų jiems skirtų 
medikamentų. Ant popierinių re-
ceptų išrašytus vaistus reikėdavo 
pirkti visus iš karto.

Kaip ir kiekviena, neseniai pradė-
ta diegti naujovė, turi ir savo, bent 
jau laikinų, trūkumų. „Elektroninė 
erdvė dar tikrai nėra iki galo su-
tvarkytą, tad sistemos trukdžių ar 
gedimų tikrai gali pasitaikyti. Kol 
sistema neveikia „tobulai“, mūsų 
ligoninės Apskaitos skyriuje visi 

dokumentai renkami ir popieriniu 
variantu, kad įvykus kažkokiam 
nesusipratimui nebūtų galima pa-
siteisinti elektroninės erdvės trik-
džiais“, – kalbėjo D.Vaiginas.

Kol kas Anykščių rajone vaistus 
pagal elektroninį receptą išduoda 
keturios vaistinės: A.Baranausko 
aikštėje esanti „Eurovaistinė“, Ka-
varsko miestelyje įsikūrusi „Ginta-
rinė vaistinė“ bei abi mieste esan-
čios „Norfos“ vaistinės“ (Vilniaus 
g. 22 ir Žiburio g. 12).

Beje, matyti elektroninį receptą 
bus galima per elektroninės banki-
ninkystės sistemą arba prisijungus 
prie E.sveikatos sistemos su elek-
troniniu parašu.

Elektroniniai vaistų receptai – 
ne vienintelė naujovė Anykščių 
ligoninėje. Pasak vyriausiojo gy-
dytojo, internetinės erdvės pagalba 
vyksta vidinė ligoninės medikų 

komunikacija. Į kompiuterinę sis-
temą įvedus paciento duomenis: 
tyrimų rezultatus, gydytojų išrašus 
- šią informaciją mato ir kiti ligoni-
nės specialistai.

Jau kelinti metai Lietuvoje veikia 
išankstinė pacientų registracijos 
internetu sistema sergu.lt. Pasak 
vyriausiojo gydytojo, žmonėms 
nereikia ligoninėje stovėti ilgose 
eilėse prie registratūros langelių ar 
skambinti telefonu, norint užsire-
gistruoti pas vieną ar kitą specia-
listą. Pasinaudojus sergu.lt sistema 
registracija pas specialistą užtruks 
vos kelias minutes.

Beje, Sveikatos apsaugos mi-
nisterija planuoja visiškai per-
kelti su sveikatos apsauga su-
sijusias funkcijas į elektroninę 
erdvę iki 2018-ųjų kovo 1-osios. 
Nuo tada visa medicininė infor-
macija, rentgeno nuotraukos, 
siuntimai, paciento ligos istori-
ja, siuntimai  pas medikus turėtų 
būti perkelti į elektroninę erdvę, 
ir bet kurios mūsų šalies gydymo 
įstaigos medikas visą būtiną in-
formaciją matys ne ligonio atsi-
neštose lapų krūvose, o kompiu-
terio ekrane. 

Vygantas ŠLIŽYS, verslinin-
kas, UAB “2 plius”  vadovas:

Sistema ragino ateiti į darbą. 
Užsidirbti kažko negalėjai, nes bū-
davo nustatyti atlyginimai, todėl 
žmonės ieškodavo, kur užsidirbti 
papildomai,  dažnai vogdavo. Vog-
davo iš valstybės, kolūkio – kaip ir 
iš nieko. Pamenu, eidavom papil-
domai padirbėt – vištų gaudyt, tai 
po tokio gaudymo kiekvienas gau-
dytojas mažiausiai po dvi vištas 
namo nešdavosi. 

Mačiau kolūkio ir melioratorių 

Tada visi turėjo darbą Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Sovietų Sąjungoje buvo didžiuojamasi, kad nedarbas siekė 
nulį procentų. Kitaip sakant, visi dirbo. Ir ne tik dirbdavo, bet 
dar ir visur trūkdavo darbininkų. Todėl tuos laikus dalis žmo-
nių atsimena su nostalgija. Tačiau paradoksalu, kad būtent vi-
suotinis darbas nemažai prisidėjo prie Sovietų Sąjungos griūties. 
Apie darbą ir jo efektyvumą sovietiniu laikotarpiu kalbinome du 
Anykščiuose gerai žinomus žmones.  

realybę. Ar gerdavo? Kolūkyje 
alkoholį vartodavo visą laiką. Ne-
sakyčiau, kad tai lemdavo blogesnį 
darbą, kitas atvirkščiai – girtas ge-
riau dirbdavo (juokiasi,- aut past.), 
nes negirtas dirbti nebemokėdavo.  
Melioracijoj griebdavo griežčiau – 
svarstydavo, bardavo, bet vis tiek 
girtaujančių buvo.

Planinė ekonomika buvo ne 
tam, kad kažką pagamintų, svar-
biau buvo įvykdyt tai, ką numa-
to, sakykim, suplanuoja kolūkyje 
„įsisavint“ žemes, kuriose niekas 
neauga. Svarbu tapdavo ne tai, ką 
užauginsi, bet kad „įsisavinsi“.  
Darbo efektyvumo net nėra ko ir 
lyginti. Daug dalykų buvo tiesiog 
iššvaistomi. Sakykim, pats mačiau, 
kaip tiesiog į griovį buvo pilamas 
gazolis. Esmė ta, kad jeigu per me-
tus nesunaudoji tam tikro kiekio, 
tai įmonė kitais metais negaudavo 
tokio pat kiekio? Ką daryti? Ogi 
tiesiog išpilti, nes gazolis tuo metu 
kainavo kaip vanduo. 

Žinoma, dabar kitos technologi-
jos, bet ir tada užsienyje žmonės 
kitaip dirbo, nes dirbdavo arba sa-

vininkui arba sau. O kas sau blogai 
dirba? Užsienyje buvo visiškai ki-
tas žmonių mentalitetas. 

Jonas ŠIMĖNAS, Kovo 11-osios 
akto signataras, kelių kadencijų 
LR Seimo narys:

- Ši sistema buvo pasmerkta dėl 
visiško darbo neefektyvumo. Bū-
davo tik atskiri sąžiningi žmonės, 
kurie dirbdavo negailėdami jėgų. 
Vienu metu Sovietų Sąjungoje atėjo 
laikas, kai daugelį darbų turėjo dirb-
ti kariuomenė. Kareiviai padėdavo 
sudoroti derlių, statydavo įvairius 
objektus. Buvau Rusijoje Pskovo 
srityje tuo metu, tai ten jau ir karves 
melždavo kareiviai, nes vietiniai vy-
rai nuolat būdavo girti visi 100 pro-
centų, o moterys nesugebėdavo vie-
nos ir su darbais, ir su girtais vyrais 
tvarkytis. Sunku atsakyti į klausimą, 
kas pirmas – višta ar kiaušinis -  o 
šiuo atveju sunku pasakyti irgi, ar 

darbo efektyvumą lėmė gyvenimo 
būdas, ar gyvenimo būdą lėmė toks 
darbo efektyvumas. 

Sovietų Sąjungoje svarbiausia 
dalis buvo karinis-pramoninis kom-
pleksas, o visa kita nebuvo labai 
svarbu. Tai buvo šalies pasididžiavi-
mas. Buvau Sibire, su grupe kopėm 
į kalnus, papuolė blogas oras, tai 
mes ir rusų grupė susiradom tokią 
apleistą trobelę. Ateinam, o rusai 
net ugnies nesugeba užsikurti, aiš-
kina, kad malkos šlapios, nedega. 
Užkūrėm, arbatos išsivirėm, košės, 
po to nėra ką veikt, imam, kaip vi-
sada daro žygeiviai, dainuot. Mes 
dainuojam lietuvių liaudies dainas, 
o į mus rusų grupė žiūri ir tyli, pa-
prašėm, kad ir jie padainuotų, sako: 
„Mes liaudies dainų nemokam“, bet 
jų vadas staiga klausia: „Jūs ką, ne-
žinot šitos „Rvutsia snariady, treščiat 
pulemioty“ (Sprogsta sviediniai, tra-
ta kulkosvaidžiai- red past.)? Matot, 
kaip viskas buvo  - net liaudies dai-
nos Rusijoj tapo karinės. 

Lietuvoje taip pat, ypač žemės 
ūkyje, jau nebebuvo kam dirbt, nes 
žmonės išsilakstė iš kolchozų, todėl 
dažnai atvykdavo dirbti kareiviai, 
studentus rudenį veždavo nuimti der-
liaus. O vėliau pradėjo vežti į kolūkius 

žmones iš Armėnijos, Azerbaidžano, 
Ukrainos dirbti žemės ūkyje.  Manau, 
nėra net ko ir kalbėt apie darbo efek-
tyvumą tarybiniais laikais. 

Galiu pasakyti ir porą konkrečių 
dalykų. Teko dirbti prie naftos gręži-
nių. Tada gręžinį su tarybine techni-
ka ir tarybine brigada gręždavom 3-4 
mėnesius, kol pasiekdavom 2 kilo-
metrų gylį. Dabar toks pats gręžinys 
su amerikoniška technika atliekamas 
per savaitę...

Taip pat teko apie 10 metų tyrinėti 
Baltijos dugną. Praėjo 4 metai, kol 
tyrimams gavome reikalingą techni-
ką. Pinigų davė, o laivo nėra. Teko 
išmaišyti visą Sovietų Sąjungą. 

Be to, ir pati sistema neskatino 
žmogaus dirbti, juk ar dirbsi, ar ne, 
vis tiek gausi panašų atlyginimą. Ir  
posakiai apie darbą tokie atsirado 
„Kareivis miega, o tarnyba eina”. 
Buvo svarbu ne dirbti, o kaip nors 
pratempti laiką. Tuo laiku turbūt 
vieninteliai kauniečiai Lietuvoje 
išsaugojo verslumą. Ko tik neda-
rydavo – mezgė, pirko, parduoda-
vo, audines augindavo, veždavo į 
Rusiją.        

pro memoria

propagandos anatomija

 O.Dundulienės palaikai pa-
šarvoti laidojimo namų salėje 
Vilniaus g. 13, Anykščiuose. 
Šventos mišios už velionę bus 
laikomos antradienį 18 valandą 
Anykščių šv. Mato bažnyčio-
je. Laidotuvės vyks Anykščių 
naujosiose kapinėse trečiadienį. 
Karstas išnešamas 14 val.

Nuo 1953 m. iki pensijos O. 

Mirė mokytoja 
Ona Dundulienė

Eidama 89-uosius metus šeštadienį mirė prancūzų kalbos mo-
kytoja Ona Dundulienė.

Dundulienė dirbo Anykščių Jono 
Biliūno vidurinėje mokykloje.

Ji aktyviai dalyvavo mokyto-
jų meno saviveikloje: vaidino 
spektakliuose, dainavo muzikos 
kolektyvuose. Mokytoja  išugdė 
ir paskatino rinktis prancūzų kal-
bos mokytojo specialybę dvylika 
Anykščių moksleivių.

-ANYKŠTA
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(Atkelta iš 1 p.)
Kaimynystėje buvo dveji 
Malaišiai

1949 metais kaimas įjungtas į nau-
jai įkurtą Žemaitės kolūkį, vėliau, 
stambinant ūkius ir keičiant jų pava-
dinimus, priklausė „Jaunosios gvar-
dijos“, „Naujo gyvenimo“, „Aušros, 
Daujočių kolūkiams, kol 1992-aisiais 
kolūkmečių „era“ pasibaigė. 2001-ai-
siais čia buvo penkios sodybos su 4 
gyventojais.

Jeigu kam knietėtų išsamiau su-
sipažinti su Kalniečių kaimo istori-
ja, archyvuose jokių senų duomenų 
surasti nepavyktų. Nes seniau ši 
vietovė buvo vadinama Aukštaisiais 
Malaišiais. Negana to, carizmo me-
tais, kuomet visi pavadinimai buvo 
pervardijami, perverčiami į rusų kal-
bą, kaimas buvo vadinamas „Vysšije 
Maleijši“. Prieš kurį laiką šiuose kraš-
tuose tyrinėjimus atlikę archeologai 
vietiniams gyventojams pasakojo, 
kad  Aukštieji Malaišiai - labai sena 
vietovė, atsiradusi maždaug XVI a. 
pabaigoje- XVII a. pradžioje. Nuo 
Malaišos upelės pavadinimo grei-
čiausiai kilę ir kaimų pavadinimai. 
Kad nebūtų per daug painiavos ant 
kalno įsikūręs sodžius ir imtas vadinti 
Aukštaisiais Malaišiais. Kada atsira-
do Kalniečių pavadinimas, neprisimi-
nė net tų kraštų senoliai.

Šviesūs prisiminimai 
griuvėsiais virstančių 
trobų fone  

Kai prieš daugiau kaip dešimtį 

Kalniečių kaimas seniau vadinosi 
Aukštaisiais Malaišiais

tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

Paskaitytas spaudoje straipsnelis 
apie geriausią šalies policininką 
mane privertė mintimis sugrįžti į 
praeitį, prisiminti du kultūringumo, 
etikos matytus ir patirtus įvykius.

O buvo taip. Rugpjūčio 23 d. 
Anykščių miesto Laisvės skvere 
renkasi žmonės į Lietuvos vėlia-
vos pakėlimo ceremoniją. Žmonės 
būriuojasi, sveikinasi, aptarinėja 
įvairiausius įvykius, prisiminimus. 
Prie organizacinio centro atvykęs 
rajono vicemeras S.Obelevičius. 

Svėdasai. Lapkričio 1-ąją lau-
kiu po mišių prie J.Tumo-Vaiž-
ganto paminklo iš bažnyčios 
išeinančių giminaičių. Žmonių 
šimtai, o gal ir tūkstantis, o skrie-
jančių automobilių pro bažnyčią 

Kas geriausias (ne) kultūringiausias šalies policininkas
Vienus Jis, kiti Jį – sveikinasi pa-
garbiai, mandagiai, tardami žodį, 
kitą. Už trejeto žingsnių vicemeras 
panoro pasveikinti stovintį polici-
jos pareigūną. Šis atsainiai atsu-
kęs nugarą, atmetęs atgal ranką, 
net galvos nepasukęs, kalbasi su 
grupelės nariais. Nustebino toks 
nekultūringumas, nežinojimas 
etiškos pagarbos, jo netinkamas 
dėmesys rajono aukšto rango vado-
vui. O pranešėjas skelbia: „Vėliavą 
pakelti kviečiamas šis policijos pa-

reigūnas Urbonas Nerijus.“
Antras įvykis susiklostė priešin-

gai. Tik įsigijęs automobilį vykstu 
Troškūnų link. Pakeliui pastebiu, 
kad variklis dirba trūkčiodamas. 
Degalų nedaug, bet rezervas pil-
nas. Pasiekiau Troškūnus ir auto-
busų sustojimo aikštelėje variklis 
užgeso. Nesuprantu, kur priežastis. 
Stoviu ir galvoju apie specialistą. 
Iš už posūkio palengva išvažiuoja 
kelių patrulių tarnybos automobi-
lis. Kažkaip aš pažiūrėjau į Juos, 

Jie žiūri į mane. Pakraipau pečius, 
pamataruoju rankomis. Už vairo sė-
dintis patrulis sustabdo automobilį. 
Prieinu prie jų, pasakau problemą. 
Vairuotojas tuojau pat prieina prie 
mano automobilio – nesiveda. Per-
žiūri variklio skyrių, šen ten spuste-
li. Paspaudo kuro padavimo kriau-
šę. Vėl sėdasi – ir užsiveda. Sako 
– kuro nebėr, reik užpildyti. Užpil-
dau ir iki šiol laimingai važinėju. 
O aš susijaudinęs nepasidomėjau 
geradario pavarde. Tai įvyko 2013 

rugpjūčio ar rugsėjo ar tai 17 ar 18 
dieną. Ir taip, kai tik išvažiuoju, 
man prieš akis iškyla šis geradaris 
tamsiaplaukis patrulis, kuriam esu 
ir būsiu dėkingas. Gal Jis atsilieps, 
nes tuomet vairavo valstybiniu nu-
meriu 528 registruotą automobilį.

Palyginkime: tame pačiame 
policijos komisariate policininką 
– pareigūną ir kelių patrulį. Kuris 
vertas pagarbos už parodytus eti-
keto veiksmus?

Vytautas RAIŠELIS

Buvo sekundžių reikalas
irgi šimtai - kaip kokioje autos-
tradoje. 

Staiga matau, kaip nuo kapų 
didžiuliu greičiu atlekia automo-
bilis, o senutė su lazdele jau kerta 
kelią. Prilėkiau rizikuodamas jos 

ir savo gyvybe, griebiau močiutę, 
o jaunuolis automobilyje net ne-
stabtelėjęs, nepaisydamas greičio 
ribojimo ženklų, pralėkė pro  šalį. 
Buvo sekundžių reikalas...

Šioje vietoje prie bažnyčios 

žmonių susibūrimai būna dažnai, 
ar nevertėtų čia įrengti pėsčiųjų 
perėjos? Juk tai daug nekainuotų. 
Kai įvyksta avarija, sužeidžiami 
žmonės, valstybei daugiau kai-
nuoja ir saviems skausmo būna 
daug. 

O.KVIETKAUSKAS, Kaunas

metų lankiausi Kalniečiuose, su-
tikau garbaus amžiaus, bet dar la-
bai energingą ir šnekią moteriškę, 
kuri tuomet didžiavosi, kad yra 
kilusi iš garsios ir plačios Antanė-
lių giminės. Šio sodžiaus senbuvė 
Aldona Rudokaitė, prisėdusi ant 
savo didžiulės „dviejų galų“ trobos 
slenksčio, pasakojo, kad į šiuos 
Kalniečių Rudokų namus atitekėjo 
jos motina Ona Antanėlytė iš Ma-
laišių kaimo - Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimtinės. Antanėliai buvo 
artimiausi Tumų kaimynai, todėl 
gerai pažinojo ir rašytoją. Motina 
artimiesiems nuolat pasakodavo 
apie Vaižgantą, nes ne kartą buvo 
su juo susitikus, bendravusi. Teko 
Onai Antanėlytei kurį laiką gyven-
ti ir revoliuciniame Petrograde, 
Vaižgantas tuo metu irgi gyveno 
Petrograde, dirbo „Lietuvių drau-
gijos dėl karo nukentėjusiems 
šelpti“ įgaliotiniu, rinko aukas ir 
šelpė tautiečius. Ne kartą sulaukė 
materialinės paramos iš buvusio 
kaimyno ir daug vargo, bado iš-
kentusi Ona Antanėlytė. Aldona 
Rudokaitė džiaugėsi ir Antanėlių 
giminės puoselėjama tradicija su-
sirinkti, suvažiuoti draugėn. Kar-
tais į tokius sambūrius susirenka 
net po šimtą ir daugiau žmonių. Ne 
vieną dešimtmetį išdirbusi kolūky-
je, pašnekovė mėgavosi užtarnautu 
poilsiu. Kol dar leido sveikata, tai 
laikė ir karvę, ir bičių keletą šeimų 
turėjo. Silpstant jėgoms, paveldėtą 
tėvų žemę išnuomojo ūkininkams, 
pati prie namų užsiauginanti dar-
žovių, laikanti kelias višteles. Tą 

saulėtą vasaros dieną Aldona Ru-
dokaitė mielai aprodė seną, bet 
labai rūpestingai tvarkomą sodybą, 
savo rankomis išpuoselėtus gėly-
nus, nuvedė prie netoliese augan-
čios milžiniškos liepos. Tai bent 
aukštumėlis, kamieno storumėlis! 
Net kelių vyrų prireiktų, kad būtų 
įmanoma jos liemenį apglėbti. Al-
dona neprisiminė, kas galėjo tą lie-
pą pasodinti. Tik pamenanti iš savo 
vaikystės, kad jų namo kaimynys-
tėje augusi liepa buvusi tokia pat 
aukšta ir storakamienė...

Šį rudenį, susiruošęs po dauge-
lio metų į Kalniečius, tikėjausi, 
kad vėl susitiksiu su Aldona, pasi-
grožėsiu jos gėlynais, pailsėsiu po 
medžių paunksne šalia istorine pra-
eitimi alsuojančios trobos. Deja, 
deja. Neberadau čia nei gėlynų, 
nei tvarkingo kiemo, gyvenamasis 
namas buvo gerokai apleistas, kai 
kurie ūkiniai pastatai jau pradėję 
griūti. Nebesutikau ir šnekiosios 
kaimo senbuvės - jau treti metai, 
kai ji ilsisi Svėdasų kapinėse.  Ve-
lionės sodyboje šeimininkauja jau 
kiti žmonės. Tiktai kažin, ar bus 
išsaugoti seni etnografiniai pasta-
tai? Sprendžiant pagal dabartinį 
vaizdą, po metų kitų iš kai kurių 
trobesių gali likti tiktai liūdnas pri-
siminimas....

Nebėra jau ir senosios storaka-
mienės liepos. Pasirodo, į šį di-
dingą medį trenkė žaibas ir pade-
gė. Apdegęs medis pradėjo pūti, 
trūnyti. Todėl buvo nupjautas. Iš 
tos  milžiniškos liepos dabar teli-
kęs įspūdingo dydžio kelmas...

Telikusi vienintelė gyventoja

Kad Kalniečių būta tikrai nema-
žo kaimo, galima suprasti ir dabar. 
Aplinkui stūkso daug gyvenamųjų 
trobų, ūkinių pastatų. Betgi trobe-
siai tušti, ant durų visur matyti spy-
nos. Ištuštėjęs ir Musteikių kiemas, 
tyla, ramybė ir prie Cvirkų, Staniu-
lių namų. O Nakučių, Juškų net ir 
trobų  nebelikę. Atminimą apie čia 
kažkada stovėjusius namus, viru-
sius gyvenimus byloja tiktai išlikę 
medžiai, krūmokšniai. Kai kurių 
namų durys dar nors vasaromis 
praveriamos, nors savaitgaliais kai 
kada gimtinėn išvažiavusieji su-
grįžta. Todėl dar matyti kiemuose 
nupjauta žolė, aptvarkyti pastatai. 

Tačiau kai kurios gryčiukės, klė-
tys, daržinės stūksto tarp piktžo-
lynų, vis labiau sminga žemyn, 
akivaizdu, kad  jau seniai niekas 
nebepraveria tų pastatų durų...

Tądien, kai vaikštinėjome po 
Kalniečius, susidomėję  apžiūrinė-
jome ant kai kurių pastatų išlikusius 
etnografinius fragmentus, senovę 
menančius simbolius, pro vienos 
gėlynuose skendinčios sodybos  du-
ris į kiemą išėjo moteriškė. 

Tai buvo  vienintelė Kalniečių 
sodžiaus gyventoja Dalia Krapta-
vičienė. Moteris kategoriškai at-
sisakė fotografuotis, tačiau mielai 
papasakojo apie save ir savo arti-
muosius. Ši erdvi „dviejų galų“ pir-
kia, kurioje gyvena, statyta dar jos 
prosenelių. Čia gimė, augo ir ilgus 
dešimtmečius gyveno Dalios mo-
tina Joana (Jugasė) Pakštaitė-Bie-
liūnienė. Tėvas Vladas Bieliūnas 
į Kalniečius atėjo „užkuriomis“ iš 
Rokiškio krašto, Radiščių kaimo. 
Dalia pasakoja, kad namas seniau 
atrodė visai kitoks: stogas buvo 
šiaudinis, sienos - netašytų rąstų. 
Tokio namo daug kas atvažiuo-
davo pasižiūrėti, nufotografuoti. 
Tiktai vėliau šiaudinis stogas buvo 
pakeistas šiferiniu, namas apkal-
tas lentelėmis. Čia, Kalniečiuose, 
prabėgo ir Dalios vaikystė.  Paskui 
gyvenimo keliai ją išvedė į mies-
tus, gyveno, darbavosi Panevėžyje, 
Rokiškyje. Susirgus motinai, ją iš-
sivežė pas save į Rokiškį, o tėvas 
liko gyventi vienas Kalniečiuose. 
Kai jisai pasimirė, kurį laiką na-
mai čia stovėjo tušti. Paskui Dalia 
su motina sugrįžo į gimtinę, čia 
bandė ir ūkininkauti, laikė trejetą 
kiaulių, karvę, telyčią. Dabar ne-

beūkininkauja, nebėra ir motinos, 
kuri iškeliavo Amžinybėn. Dalia 
liko viena, bet kaip ji pati sako, ne 
vieniša. Nuolat aplanko brolis Fer-
dinandas, ji turi daug gerų draugių, 
tad yra su kuo pabendrauti, pasi-
šnekučiuoti. Sūnus Haroldas su 
šeima įsikūręs Švedijoje, abu su 
žmona ten darbuojasi. Laikas nuo 
laiko atvažiuoja ir į Kalniečius, o 
jau telefonu su sūnumi ir jos šei-
mos nariais tai labai dažnai pasi-
šneka. Patenkinta  Dalia ne tiktai 
sėkmingu sūnaus gyvenimu, bet 
ir gražia jo šeima, močiutė gali 
džiaugtis dviem anūkais : Emiliu ir 
Enija. Pastebėjusį mano nukreiptą 
žvilgsnį ir grotuotus gyvenamojo 
namo langus, Dalia Kraptavičienė 
paaiškino, kad tokiu būdu apsisau-
goma nuo vagišių. Dar amžintąjį 
atilsį tėvelis tas tvirtas metalines 
grotas įtaisė, patikimas durų spy-
nas įrengė. Visokių žmonių juk į 
kaimą užklysta, kas kokių senienų, 
metalo laužo ar dar nežinia ko ieš-
ko. Nežinia dar kaip būtų, jeigu ne 
grotuoti langai, tvirtos durys, na, ir 
nuolatiniai brolio, pažįstamų mote-
rų apsilankymai Kalniečiuose...

Šnekios, guvios ir draugiškos Kalniečių senbuvės Aldonos Ru-
dokaitės paveikslas liko tiktai nuotraukose ir ją pažinojusių 
žmonių prisiminimuose.

Dar taip neseniai buvusi tarp išpuoselėtų gėlynų, tvarkinga, rūpes-
tingai prižiūrima Aldonos Rudokaitės sodyba po šios moters mirties 
gerokai pakeitė vaizdą, o kai kurie pastatai jau pradeda griūti.

 Autoriaus nuotr.

Pasivaikščiojus po Kalnie-
čius galima pamatyti dar ir 
tokių senoviškų simbolių, 
etnografinių reliktų.
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kampas
Apie ligas

PASTABOS PARAŠTėSE

horoskopas
AVINAS reikėtų paskubėti užbaig-

ti neatidėliotinus finansinius reikalus, 
sumokėti mokesčius, įmokas, skolas. 
Antra savaitės pusė jau leis planuoti 
naujus užmojus. Regis, nepagailėsi-
te pinigų kažkokiam pertvarkymui. 
Tai gali būti susiję ir su verslais, ir su 
įvaizdžiu, ir su investicijomis, asme-
ninių santykių pokyčiais ar kt. 

JAUTIS iš karto imkitės nebaigtų 
darbų. Pasistenkite susitvarkyti ir su 
abejonių keliančiais tarpusavio san-
tykiais, apsispręskite, ką tęsti, o ko 
- nebe. Nuo savaitės vidurio palan-
ku megzti naujus bendradarbiavimo, 
partnerystės ryšius, dalyvauti konkur-
suose dėl darbo, projektų ir pan. 

DVYNIAI darbymetis vėl tęsis, ir 

pabaigę vienus darbus turbūt iškart 
griebsitės kitų su neblėstančia ugne-
le. Galbūt jūsų darbštumą skatins ir 
palaikys auganti konkurencija arba 
noras kažkam padaryti įspūdį. Regis, 
jums seksis ir meilės reikalai. Gali 
padaugėti gerbėjų ar šiaip naujų pa-
gundų, flirtų. 

VĖŽYS jausitės lyg žuvys vande-
nyje atlikdami veiklas, susijusias su 
augančia karta, kūrybiniais projektais, 
sportu, dizainu, reklama, žiniasklaida 
ir kt. Regis, daug dėmesio iš jūsų su-
lauks ir šeimos nariai. Gali kilti ūpas 
paremontuoti namus, padailinti savo 
aplinką, gerinti asmeninį įvaizdį.

LIŪTAS jums teks prisiversti kai ką 
atlikti iki galo tiek darbe, tiek namuo-
se. Tai metas, kai itin norisi stabilumo, 
komforto, namų ramybės, o ne kokių 

nors iškovojimų ar naujovių. Vis dėlto 
nuo savaitės vidurio jau turėsite imtis 
naujų užduočių, ieškotis informacijos, 
anksčiau nebuvo aktuali. 

MERGELĖ gerai spręsite proble-
mas ir tvarkysite reikalus. Jums ne-
stigs žinių, išminties, kruopštumo bei 
aplinkinių palankumo. Galite gauti 
gerą pasiūlymą, sudaryti pelningą 
sandorį ar įsigyti remonto, statybų, 
technikos prekių, paslaugų už priei-
namą kainą. 

SVARSTYKLĖS jgali būti, kad 
pagaliau gausite pinigų, atlygį už se-
niau atliktą darbą. Prasidėjus jauna-
čiai, tikėtini nauji sandoriai ir naujos 
pradžios, žadančios neblogų galimy-
bių. Tapsite energingesni, ryžtingesni, 
vis mažiau trypčiosite pirmyn-atgal. 
SKORPIONAS savaitę vieni dalykai 

bus pagaliau išbandyti ir neberūpės, 
o kiti dar tik prasidės ir pamažu įgis 
pagreitį. Protinės ir meninės veiklos 
teiks žymiai daugiau pasitenkinimo ir 
sėkmės negu fizinės energijos reika-
laujantys užsiėmimai. 

ŠAULYS judėsite iš inercijos, ir 
tik kai kuriuos reikalus tvarkysite su 
užsidegimu. Su tradicine ir netradici-
ne medicina, menais, konfidencialiais 
susitarimais susijusios sritys domins 
labiau nei kitos. Nuo ketvirtadienio 
ims atsirasti naujų interesų. Emocijų 
teiks pažintys, susitikimai, renginiai. 

OŽIARAGIS Regis, jums seksis 
telkti bendraminčius, užvesti publiką, 
bendrauti su įtakingais veikėjais ir už-
sieniečiais. Sugebėsite be jokio blaš-
kymosi atlikti tam tikrus užbaigia-
muosius darbus, parengti ataskaitas. 

VANDENIS viena iš priežasčių - 
nemažas tokių darbų krūvis, kuriuos 
svarbu laiku užbaigti. Apie savaitės 
vidurį įtampa nuslūgs, nes veikiausiai 
jums pavyks susidoroti su finansi-
niais, profesiniais, mokslo ar kt. rū-
pesčiais. Jei buvote išvykę į komandi-
ruotę, džiaugsitės pasiektais tikslais. Į 
periodo pabaigą daugės draugiškų 
susitikimų, pakvietimų į renginius. 

ŽUVYS savaitė žada neblogus pa-
siekimus, jeigu studijuojate, palaikote 
ryšius su užsieniu, publikuojate, tarpi-
ninkaujate, organizuojate konferenci-
jas, vykstate į tarptautinius renginius. 
Nuo ketvirtadienio tiktų pradėti nau-
jus projektus, investuoti, apsidrausti 
gyvybės ir turto draudimu, pasirūpinti 
alimentais, išmokomis, paveldėjimu. 

-ELTA

Leonas ALESIONKA

Ne, ne aš! Viskuo kalta šeštadienio 
„Anykšta“. Kaip gali žmogus nesusi-
jaudinti skaitydamas D.Binkio „Rie-
ves“ laimingo tautinio pensininko 
tema? Prisiminiau senus laikus, 2000 
metus, kai ėjau į savivaldos rinkimus 
Anykščiuose ir buvau tada LDDP są-
rašo vedlys. Pamenu, kaip kažkuris 
iš mums oponavusių konservatorių – 
krikdemų tuometinių vadų pašiepti ir 
sumenkinti norėdami išvadino mus, 
LDDP narius, „Pensininkų partija“. 
Atsakydamas „Anykštoje“ parašiau, 
kad mes neužsigavome, kad mes 
didžiuojamės, kai mus pensininkų 
partija vadina ir parašiau kodėl. ėjo 
dešimti po nepriklausomybės atgavi-
mo metai, vystėsi laisva rinkos eko-
nomika, daug tuščio politikavimo ir 
priešpriešos, o pensininkai skurde. 
Jau nebesigėdydami jie pasakoja, kad 
teišgali turguje nusipirkti tik kiaulie-
nos odelių sriubai. Priverda ir ne karo 
metai, ne badas. Tas „skūras“ anykš-
tėnai vadina „pensininkų mėsa“. Ki-
tokios mėsos jie nusipirkti nebeišgali. 
Neatpasakosiu viso straipsnio turinio, 
kas norės, laikraštį susiras. Ne apie 
vakardieną man svarbu parašyti! Apie 
šiandieną. Jau 25 metai, kaip mes - 
Valstybė. Jau penkiolikti metai nuo tų 
rinkimų rieda į pabaigą. Kaip gyveni 
šiandieną tu, laisvos ir savarankiškos 
valstybės, Lietuvos Respublikos pen-
sininke? Šiandieną pensininkas esu ir 
aš. Prasigėrusiu valkata nei anais lai-
kais, nei dabartiniais nebuvau. Dirbęs 
gydytoju ir gavęs mano aukščiausią 
kvalifikacinę kategoriją, atitinkančią 
1,5 etato, su priedais algą, dirbęs Sei-
mo nariu, vėl gydytoju, meru, Valsty-
binėje ligonių kasoje skyriaus vedėju, 
Vyriausybės atstovu Panevėžio aps-
krityje ir mokėjęs iš tiesų nemažus 
mokesčius „užsidirbau“ 1642 litų 
su centais pensiją, kas dabar sudaro 
476,47 eurus. Vidutinė graiko pensija 
– 600 eurų. Net nepatogu rašyti, ko-
kia gi ta mano alga, o ir pensija būtų, 
jei visas tas pareigas būčiau užėmęs 
toje pačioje Graikijoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Britanijoje ar Švedijoje. 
Net gėda lyginti. Kiek gauna ES par-

Sakmė apie Marijos ir pigios 
darbo jėgos žemę

lamento nariai žinote? Tai va...
O dabar pabūkime nuobodūs ir 

paskaičiuokime. Štai rugsėjyje ir spa-
lyje atėjo laikas drausti automobilius. 
Privalomasis civilinės atsakomybės 
draudimas rugsėjyje eurais pirmajam 
– 76,75, Kasko draudimas – 396,60, 
Asmens draudimas nuo nelaimingų 
atsitikimų – 24,93. Iš viso: 473 eu-
rai (be centų). O mano pensija – 476 
euriukai. Lieka trys eurai mėnesiui 
tolesniam pragyvenimui. Spalyje dar 
linksmiau!  Privalomasis civilinės 
atsakomybės draudimas antrajam au-
tomobiliui – 104,82,  Kasko draudi-
mas – 529,32. Iš viso: 634 (be centų) 
eurai. Niekaip pensijos neužtenka, 
158 eurų trūksta ir gana. O juk dar 
reikia kas mėnesį po 17,76 sumokė-
ti apsaugos komandai, kad namus 
saugotų nuo gaisrų ir vagių. „Teo“ 
paslaugos (internetas ir Gala TV) – 
60,26 kas mėnesį. Dujos rugsėjyje 
43,47, elektra 28,86, vanduo 6,62. Už 
spalį dujos jau 119,49, vanduo 11,04, 
o elektra 34,83! O kur dar dyzelinas? 
Vien spalyje teko pilti į bakus: 50,47, 
52,96, 46,80, 56,54 ir 54,08. Iš viso: 
260,85 eurų! Prieš kokį trejetą metų 
per šalčiausią mėnesį dujų skaitliu-
kas prisuko tiek 
kubų, kad su-
mokėjau už tas 
dujas 1113 litų, 
kai pensija litais 
tebuvo 1642 
litai. Viskam 
kitam apmokėti 
ir prasimaitinti 
mėnesiui liko 
529 litai. Va taip! 
Net neberašysiu 
apie kitas išlai-
das buičiai, vaistams, maistui. Pakaks 
ir to, ką parašiau. Ir taip suprantama... 
O juk aš pažįstu žmones su dvigubai 
mažesnėmis pensijomis. Štai mano 
pusseserė, visą gyvenimą dirbusi me-
dicinos sesele, gauna 220 eurų, jos 
vyras išdirbęs 47 metus vairuotoju 
(tolimi reisai, autobusai, taksi, polikli-
nika), gauna 263 eurus, o pažįstama 
anykštėnė su 45 metų (ne valytojos!) 
darbo stažu pieninėje gauna 256 eu-
rus. Susimoki už komunalinius ir kas 
tau lieka pragyvenimui? 

Paklausi manęs, skaitytojau, ar aš 
ko nors neapiplėšiau, banko ar žmo-
gaus, kad šitaip šaltai sau skaičius dė-
lioju ir išlaidauju? Esu visai netipiškas 
pensininkas. Esu likimo apdovanotas 
žmogus! 2009 metų rugpjūtyje lai-
mėjau „Teleloto“ milijoną litų. Paka-
ko valios ir racionalaus mąstymo su-
sidėlioti laimėjimą taip, kad pakaktų 
ir pirkiniams, ir labdarai, ir į indėlius 
padėta ne skurdūs grašiai. Štai kodėl 

dar ir šiandien galiu sau leisti išlaikyti 
tą pragyvenimo lygį, kurį laimėjimo 
dėka sau susikūriau. Ne prabanga, 
bet štai jau septinti metai toli gražu ir 
ne skurdas. Nors santaupos pamažu 
tirpsta, bet dar keletui metų pakaks. O 
tada liks plika „sodrinė“ pensija. Pasi-
baigė lėšos, kurias kadaise paskyriau 
paramai kitiems, ir dabar labai aiškiai 
visiems esu apie tai pasakęs, bet ko-
kias labdaras nutraukęs. Nebesu ir 
„bankomatas“. Iš manęs gana! Juk ne 
kasmet laimiu po milijoną. 

Jei ne šita likimo dovana, būčiau 
pensininkas kaip ir visi. Tektų par-
duoti iš tiesų gerą namą, kuriame man 
gyventi yra miela, nes jo iš pensijos 
nebeišlaikyčiau. Parduočiau ir abu 
automobilius, kuriuos vairuoti ir va-
žinėti vienas džiaugsmas. Nusipirk-
čiau kokį vieno kambario butą (juk 
nuo tokio gyventi Panevėžyje kadai-
se pradėjau) arba nameliuką kažku-
riame kaimelyje. O ką? Neimtų vel-
nias ir kokią nors mažiulę mašinytę 
įsigyčiau, pigu būtų ir ją apdrausti, ir 
važiuoti. Pakaktų ir maistui, ir vaistui. 
Ne, nekeliautum, sėdėtum ir pro lan-
gelį sau į kelią žiūrėtum viešnios su 
dalgiu laukdamas... Nes tokios pensi-

jos, su kuria, anot 
mūsų preziden-
tės Dalios Gry-
bauskaitės aš 
sulaukčiau orios 
ir aprūpintos se-
natvės, akivaizdu 
kad nei aš, nei tu 
skaitytojau, jau 
nebesulauksime. 
Dabar nebedirbu. 
Ne dėl to, kad 
nebegaliu. Prie 

gaunamos pensijos prisiduriu iš san-
taupų tiek, kad išlaikyčiau padorią 
gyvenimo kokybę. Jei nebūtų iš ko 
prisidurti - ne kur dėčiausi. Ir eičiau, 
dirbti ant ramentų šliaužčiau kaip 
viena Anykščių gydytoja, kuri tik ką 
atgulė amžino poilsio, šitiek metų 
kovojusi su galvos smegenų augliu, 
atlaikiusi operaciją po operacijos. O 
tas auglys vis atsinaujindavo. Vyro 
prilaikoma, ant ramentų iki kabineto 
sunkiai prieidama ji ėjo ir dirbo, nes 
lietuvišką pensiją gaudamas iš ko gi 
žmogau pragyvensi... 

Kanadiečiai pensijos laikotarpį vadi-
na žmogaus aukso amžiumi – „Golden 
week“. Jaunystėje tu mokeisi, studija-
vai, dirbai, stengeisi tėvynei Kanadai ir 
žmonėms, auginai vaikus, rūpinaisi ki-
tais, o dabar atėjo laikas pagyventi sau. 
Valstybė dabar tau atidavinės skolą, 
gyvenk, keliauk, pažink pasaulį, skirk 
dėmesį savo sveikatai. Džiaukis gy-
venimu. Pinigų tau pakaks. Pensiją tu 

sau padorią užsidirbai. Bene didžiausi 
keliautojai, kuriuos man teko sutikti – 
Vokietijos pensininkai! Kaip ir anglai,  
prancūzai, švedai, norvegai… Štai 
suomiai tvirtai numato kiekvienam 
Suomijos piliečiui skirti kas mėnesį 
po 800 eurų, nepriklausomai nuo to, 
kiek tu beuždirbtumei ir koks tavo am-
žius. Pradės nuo 500 ir per kelis metus 
pasieks 800. Net patikėti man sunku, 
kad šitaip gali būti. Juk Suomija kaip 
ir Lietuva neturi tokių gamtos turtų 
kaip jų kaimynė Rusija ar tolimoji Pi-
etų Afrikos respublika. Ežerai, miškai, 
uolos. Net žemės ūkiui mūsų klimatas 
palankesnis. Tai kodėl jie gali, darys ir, 
tikėtina, padarys, o mes niekaip! Net 
tų svajotų ir politikų žadėtų 70 proc. 
nuo buvusio atlyginimo skirti pensi-
joms negalime. Štai 500 milijonų eurų 
šarvuočiams pirkti staigiai suradome. 
Mat rusai po Velykų puls. O į ką jiems, 
tiems rusams, raketomis pas mus tai-
kytis? Rimtesnių taikinių taigi nėra! 
Va mes jiems tuos šarvuočius išrikiuo-
sime ir tegu sau pliekia, ar ne? Gąs-
dintojai propagandistai teigia, kad be 
jų ir be šauktinių mus okupuos per 20 
minučių, o su jais ir šauktiniais per 40 
minučių. Pensininko protu pagalvoju, 
kad, jei vis vien okupuos, tai ar ne ge-
riau tuos 500 milijonų eurų pensinin-
kams paskirti, a? Kaip manote jūs?

Jau dvidešimt penki metai, kaip 
mes vis tebesame Marijos ir pigios 
darbo jėgos žemė! Aš dar pridėčiau, 
kad mano tėvynė Lietuva yra šalis to-
kių pensijų, tokių minimalių atlygini-
mų, iš kurių galima išlaikyti šunį, bet 
niekaip ne skurde negalima pragyven-
ti žmogui. Mūsų piliečiai tūkstančiais 
iš tokios „ekonominio stebuklo Lie-
tuvos“ emigruoja į padoresnį užsie-
nį. Bet į ten tik ką šimtais tūkstančių 
patraukė pabėgėliai iš Libijos, Sirijos, 
Irako, Afganistano... Vien Vokietijoje 
jų tuoj bus per milijoną! Ne, į Lietuvą 
jie nenori. Nori pas suomius, švedus, 
kur sotu. Pykti negalime. Na, kas mes 
per valstybė, jei be kitų paramos nie-
ko patys negalime. Maskva kadaise 
tiesė autostradas, asfaltavo kelius, 
pastatė atominę elektrinę, o prie jos ir 
Kruonio hidroakumuliacinę, ir Kau-
no HES. Patys nė velnio, net naujos 
atominės, nepajėgiame. Maskva jau 
25 metai kaip mums nieko nebestato. 
Dabar  Briuselis. Be ES pinigų nei 
asfaltuotų kelių, nei geležinkelių, nei 
vandens kokybės gerinimo, nei spor-
to aikštelių kaimuose, nei sporto are-
nų, nei baseinų, nei namų šiltinimo, 
nei energetikos vystymo su skystų 
dujų laivu, nei atominės energetikos 
– nieko nebūtų. Tik Tatos diriguoja-
mų konservuotų kregždžių politiniai 
užkeikimai! Kai matau ir suprantu, 
kad per dvidešimt penkerius metus 
mes nepasiekėme net Graikijos lygio, 
darausi velniškai piktas ir klausiu: o 
tai kam reikalinga valstybė, kuri vyk-
do nevykusią ekonominę, o ir ne ką 
geresnę geostrateginę politiką? O, 
kaip aš norėčiau apie Tėvynę kalbėti 
kitaip!  

...dirbęs Seimo nariu, vėl 
gydytoju, meru, Valstybinėje 
ligonių kasoje skyriaus ve-
dėju, Vyriausybės atstovu ir 
mokėjęs nemažus mokesčius 
„užsidirbau“ 1642 litų su 
centais pensiją, kas dabar su-
daro 476,47 eurus. Vidutinė 
graiko pensija – 600 eurų...

Linas BITVINSKAS

Visuomenė Lietuvoje tam-
pa vis labiau ligota, o ypač 
katastrofiškai daugėja idi-
otų. Aišku, pasakysite, kad 
įžeidinėti žmonės neleistina 
ir prieštarauja visoms gali-
moms normoms, negalima 
skelbti ligos diagnozės, bet 
būsiu nepalenkiamas – tauto-
je, tuo pačiu ir Anykščiuose, 
idiotų daugėja, beje, dėl to 
kalti, kaip ir turi būti, politi-
kai. Tampame tiesiog idiotų 
tauta.

Esmė ta, kad senovės Grai-
kijoje žodis „idiotas“ reiškė 
ne kažkokį ligonį, ne kažko-
kį su sveiku protu nesuderi-
namų veiksmų besigriebiantį 
žmogų, o tiesiog pilietį, ku-
ris nusišalina nuo bet kokio 
valdymo, nedalyvauja visuo-
menės procesuose ir atsisako 
užmegzti kažkokius sociali-
nius ryšius. Graikijoje idio-
tais buvo vadinami žmonės, 
kurie pirmiausiai siekė tyliai 
ir ramiai gyventi niekur nesi-
kišdami. Maždaug kaip sakė 
legendiniame filme „Niekas 
nenorėjo mirti“ paklaustas 
lietuvis ar jis su lietuviais, 
ar su komunistais: „O aš su 
savo boba“. Vadinasi, jeigu 
kažką pavadins tokiu žodžiu, 
neįsižeiskite, jūs tiesiog ne-
visuomeniškas. 

Nežinia, kodėl per istori-
jos vingius prasibrovęs žodis 
tapo įžeidimo ir ligos atri-
butu. Matyt, graikai nega-
lėjo pakęsti neatsakingumo, 
kai žmogus viską atiduoda į 
svetimas rankas. Šiuo atveju 
nedalyvauti politikoje grai-
kams buvo idiotizmas. Mums 
– atvirkščiai. Net sakyčiau, 
kad mes ketverius metus 
būnam idiotai, o tik mėnesį 
– piliečiai. Tačiau ir politi-
kai elgiasi taip pat. Žodžiu, 
visuomenėje – visuotinis idi-
otizmas. Argi gali sėkmingai 
vystytis tokia valstybė?  
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parduoda

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 
dydžio plakatus

 gimė
Emilija Arūnė RUDINSKAITĖ, gimusi 10 23

Dominykas KLIČIUS,  gimęs 10 26

Stefan ODONTAN, gimęs 10 13

 
pro memoria

Skiemonių seniūnijoje
Liudmila KAPOČIENĖ, gimusi 1959 m., mirė 11 02

Svėdasų seniūnijoje
Juozapas Pranas MAČIUKAS, gimęs 1929 m., mirė 11 05
Jonas PORCIKAS, gimęs 1920 m., mirė 11 05

Troškūnų seniūnijoje 
Marijona STRIOGIENĖ, gimusi 1933 m., mirė 11 04
Romualdas JURKĖNAS, gimęs 1982 m., mirė 11 01
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J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  5.10 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 4.00 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.95 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias 

nuo 300 kg, karves.
Tel. (8-615) 37349.
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perka
Brangiai – įvairius automobi-

lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, 
(8-609) 47944.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

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

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-605) 27002.

Skubiai - sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo pa-
veikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai, technika

Automobilius. Atvyksta į vietą, su-
tvarko dokumentus, atsiskaito iškart, 
automobilį pasiima patys.

Tel.: (8-673) 15315, (8-609) 31414.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios technikos su-
pirkimas visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

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

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Be tarpininkų - arklius, karves (1,15 
Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/kg), bulius 
(1,40 Eur/kg). Moka PVM. 

Tel. (8-622) 09326.

Agentas Algirdas – veršelius, kar-
ves, jaučius, prieauglį, avis. Moka 
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis.

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

Kita

Bendrovė - grūdus. 
Tel. (8-680) 85841.

Rapsus, kviečius, rugius, kvietru-
gius, miežius, kmynus, žirnius, pu-
pas. 

Tel. (8-638) 71971.

Kuras

Sausas ąžuolines, eglines malkas 
kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atraižas pakais ir supjautas. Veža į 
rajoną. 

Tel. (8-629) 76267.

Malkas. Sausas, skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

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

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

Lapuočių atraižas pakais, supjau-
tas. Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

Kita

Ūkininkas - mėsinių kiaulių sker-
dieną puselėmis 40-50 kg. Tik kai-
miškai svilintos dujomis, atvėsintos. 
Subproduktus. Triušių skerdieną. 
Atveža nemokamai, greitai.

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

įvairūs
Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų remontas, skardinimas. 
Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Stogų dengimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Modernia įranga gamina medžio 
masyvo duris ir laiptus iš uosio, 
juodalksnio, ąžuolo, pušies me-
dienos. Gultai ir dailylentės pir-
čiai. 

Tel.: (8-389) 34324, 
(8-620) 32251, (8-655) 52871, 
www.ledausta.lt.

Grindų 
betonavimas, 

paruošiamieji darbai. 
Darbus atliekame greitai ir kokybiškai. 
Tel. (8-694) 40735.

Remontuojame minkštus baldus, 
sofas, lovas, čiužinius, fotelius, kėdes, 
kampus ir kt. Visiškai sutvarkome vidų, 
keičiame spyruokles, poroloną, gobe-
leną. Gaminame čiužinius pagal užsa-
kymus. Pasiimame ir parvežame.

Tel. (8-610) 10341.
www.atnaujinkbaldus.lt

Vyr. redaktorė

2015 metų lapkričio 20 d. 18 val. adresu: Baranausko aikš-
tė 2, Anykščių kultūros namų mažojoje salėje, Anykščiuose, 
vyks Anykščių rajono medžiotojų klubo „Debeikiai“ neeilinis 
visuotinis Klubo narių susirinkimas. Su susirinkimo darbo-
tvarke galima susipažinti medžioklių metu arba Klubo buvei-
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Andriejus, Leonas, Vaišviltas, 
Gelvydė, Andrius, Evelina.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Martynas, Vygintas, Milvydė, 
Anastazija, Nastė.

Norvydas, Eirimė, Arkadijus.

Juozapotas, Teodoras, Ašman-
tas, Alvilė, Kristina, Renata, 
Kristinas.

oras

receptas

+6

+9

sprintas

Jei Seimo deputatas ilgai stovi prie 
tribūnos ir nekalba, tai gali reikšti: 

Salėje šalta, o tribūna apšildoma; 
Ten jam staiga krito ir pradingo rei-

tingas; 
Nori gerti ir laukia, kol atneš van-

dens; 
Užmigo; 
Netikėtai nusmuko kelnės; 
Laukia, kol atneš pasisakymo teks-

tą; 
Nusipirko naują kostiumą, kuris 

jam labai patinka; 
Ką tik atėjo iš bufeto ir dar tebe-

kramto; 
Tai ne deputatas, o kažin kieno pa-

miršta statula; 
Pažadėjo giminaičiams, kad paro-

dys per TV ir laukia transliacijos pra-
džios; 

Susimąstė; 
Iš čia geriau matosi, kuo ten pasku-

tinėje eilėje užsiima jo frakcijos depu-
tatė su kitos frakcijos deputatu; 

Jam patikėjo eiti į tribūną, tačiau ne-
pasakė, dėl ko; 

Protestuoja, kad ilgai nedavė žo-
džio; 

Jis juk konservatorius.

Moliūgų ir obuolių uogienė

Ingredientai:
Moliūgai, 5 kilogramai
Citrinos, 2 vienetai
Obuoliai, 2 kilogramai
Cukrus, 5 kilogramai

Gaminimo eiga:
Moliūgus nulupkite ir pašalin-

kite sėklas. Juos sumalti ir įdėti 
smulkintas citrinas be sėklų.

Obuolius nuplauti, išimti sėkla-
lizdžius, supjaustyti kubeliais ir 
sudėti į indą. Suberti cukrų.

Virkite nukeliant nuo ugnies 3 
kartus po 5 min. nuolat maišyda-
mi.

Puikiai tiks patiekti prie skrudin-
tos duonos pusryčiams.

Austrijoje senolė 
dokumentų naikikliu 
supjaustė milijono eurų 
palikimą

Norėdama įpykdyti savo turto 
paveldėtojus, 85-erių metų austrė 
dokumentų naikikliu į skutelius su-
pjaustė beveik 1 mln. grynųjų eurų, 
skelbia AFP. 

Senelių globos namuose Žemu-
tinėje Austrijoje mirusios senolės 
kambaryje ant jos lovos buvo rasti 
sunaikinti 950 tūkst. eurų ir kelios 
taupomosios knygelės. 

“Jai priklausančių pinigų sunai-
kinimas nėra kriminalinis nusikal-
timas, todėl jokio tyrimo nepra-
dėsime”, - moters giminaičiams 
pareiškė Austrijos valstybės pro-
kuroras Erikas Habiclas (Erich Ha-
bitzl). 

Tačiau vietos žiniasklaida prane-
ša, kad moters giminės vis tiek pa-
sieks savo, nes Austrijos centrinis 
bankas OeNB žada pakeisti visus 
sunaikintus banknotus.

Banko atstovai garantuoja, kad, 
nustačius paveldėtojų pristatytų 
banknotų skutelių tikrumą, pinigai 
neabejotinai bus pakeisti sveikomis 
kupiūromis. Anot banko, neišmo-
kėdamas šių pinigų, jis “nubaustų 
ne tuos žmones”. 

Trečius metus iš eilės 
V. Putinas pripažintas
įtakingiausiu žmogumi 
pasaulyje

Trečią kartą iš eilės amerikiečių 

žurnalas “Forbes” Rusijos pre-
zidentą Vladimirą Putiną išrinko 
įtakingiausiu žmogumi pasaulyje, 
praneša “Daily Mail”.

Nuo pernai pakilusi trimis punk-
tais antroje vietoje atsidūrė Vokieti-
jos kanclerė Angela Merkel (Angela 
Merkel), o trečioje liko JAV pre-
zidentas Barakas Obama (Barack 
Obama), 2014 metais buvęs antras.

Ketvirtoje vietoje, kaip ir praė-
jusiais metais, liko popiežius Pran-
ciškus, o penktoje - Kinijos lyderis 
Si Dzinpingas (Xi Jinping), pernai 
buvęs trečias.

Toliau dešimtuką sudaro Bilas 
Geitsas (Bill Gates), JAV Federali-
nės rezervų sistemos vadovė Dža-
net Jelen (Janet Yellen), Britanijos 
premjeras Deividas Kameronas 
(David Cameron), Indijos prem-
jeras Narendra Modis (Narendra 
Modi) ir vienas iš “Google” įkūrėjų 
Laris Peidžas (Larry Page).

Į kasmetį įtakingiausių pasaulio 
žmonių reitingą iš viso pateko 73 
žmonės. Sudarant šį sąrašą atsi-
žvelgiama į įtakingiausių žmonių 
kontroliuojamą pinigų sumą ir jų 
daromos įtakos mastą.

Jauniausias į šį sąrašą patekęs 
žmogus - “Facebook” įkūrėjas 
Markas Cukerbergas (Mark Zuc-
kerberg). Jis užėmė 31-ąją vietą.

28 į įtakingiausių asmenų sąrašą 
įtraukti žmonės yra milijardieriai.

Iš viso į “Forbes” sudarytą reitin-
gų lentelę pateko 30 asmenų iš JAV, 
aštuoni iš Kinijos, po keturis iš Ja-
ponijos ir Rusijos, po tris iš Prancū-
zijos, Indijos bei Kinijos. Tuo metu 

D. Kameronas yra vienintelis į są-
rašą patekęs britas. Tarp pasaulio 
įtakingiausiųjų atsidūrė devynios 
moterys.

Amerikiečių pora trečią 
kartą susilaukė dvynukų

Jungtinėse Valstijose sutuoktinių 
pora trečią kartą susilaukė dvynukų. 
Tifani Gudvin (Tiffany Goodwin) iš 
Montanos valstijos keturiskart buvo 
nėščia, triskart pagimdė dvynukus.

Anot medikų, šansas tris sykius 
iš eilės pagimdyti dvynukus yra 1 
iš 1 mln. Juo labiau, kad visi vaikai 
buvo pradėti natūraliai. Be to, neį-
prasta yra tai, kad 32 metų motinai 
prieš kurį laiką buvo persodintas 
inkstas. 

Vaikų tėvas Krisas Gudvinas 
(Chris Goodwin) laikraščiui “Bo-
zeman Daily Chronicle” sakė, kad 
jį visais atvejais apstulbino žinia, 
jog jo žmona laukiasi dvynukų. Bet 
kokiu atveju pora dabar turi pakan-
kamai patirties auginant dvynukus 
ir žino, kad sunkiausi visad yra pir-
mieji metai. “Po to vaikai pradeda 
tarpusavyje žaisti”, - pasakojo mo-
tina.

Pora dabar augina iš viso septynis 
vaikus. Kitos dvi dvynukų porelės 
yra 2 ir 5 metų amžiaus. Dar vie-
na atžala yra septynerių. “Laimei, 
mums labai padeda šeima”, - sakė 
34 metų tėvas. Mama Tifani vietos 
laikraštį patikino, kad šeimos pla-
navimas jau baigtas. 

JAV: A. Linkolno autografas
parduotas už daugiau kaip 
du milijonus dolerių

16-ojo JAV prezidento Abrahamo 
Linkolno (Abraham Lincoln) ran-
kraštis parduotas Niujorke iš var-

žytynių už 2,213 milijono dolerių 
- dvigubai brangiau negu tikėtasi, 
pranešė aukcionų namai “Heritage 
Auctions”.

13 eilučių įrašas buvo padary-
tas 1865 metų kovą, likus savaitei 
iki A.Linkolno žūties. Jis pacitavo 
dalį savo inauguracinės kalbos ir 
pasirašė žinomų XIX amžiaus vei-
kėjų autografų rinkinyje, kurį buvo 
ketinama padovanoti JAV vidaus 
reikalų sekretoriaus jo administra-
cijoje Džono Palmerio Ašerio (John 
Palmer Usher) 10 metų sūnui.

“Heritage Auctions” duomeni-
mis, dokumento pradinė kaina su-
darė 1 milijoną dolerių. Pirkėjas, 
kuris norėjo likti nežinomas, dvi-
gubai ją viršijo ir sumokėjo 2,213 
milijono dolerių.

Specialistai pažymi, jog šis doku-
mentas yra vienas iš penkių dabar 
žinomų A.Linkolno inauguracinės 
kalbos rankraščių. 

-ELTA

Sunkioji atletika. Lapkričio 6 
dieną Marijampolėje vykusiame  
sunkiosios atletikos turnyre, skir-
tame Juozui Kavaliauskui atminti, 
savo svorio kategorijose pirmąją 
vietą iškovojo Mindaugas Dilys, 
antrąją – Tomas Miškeliūnas, ke-
tvirtąją – Ramūnas Skapas. Anykš-
tėnus treniruoja Algirdas Ananka. 

Imtynės. Lapkričio 7 dieną Kur-
šėnuose vyko 2015 metų Lietuvos 
mokinių jaunių graikų – romėnų 
imtynių pirmenybės. Svorio kate-
gorijoje iki 76 kg nugalėtoju tapo 
anykštėnas Deimantas Žvikas (tre-
neris Renatas Puikis). 

Nors sniego dar nėra, žiemos 
sporto klubas „Kalitos kalnas“ 
kviečia moksleivius mokytis 
čiuožti kalnų slidėmis ir snieglen-
tėmis. Kol nėra sniego, treniruotės 
vyks Jono Biliūno gimnazijos salė-

Slidinėti galima ir sporto salėje
je. Internautai kraipo galvas – kaip 
galima slidinėti sporto salėje?

„Savotiškas humoras. Tai gal vė-
liau ir sniego prie inventoriaus pri-
dės. Nuobodoka turėtų būti sporto 
salėje slidinėti“, - svarsto komen-

tatoriai.
„Norint teisingai slidinėti kalnų 

slidėmis, reikia geros sportinės for-
mos ir šiokių tokių žinių ir įgūdžių. 
Tad sporto salėj šito ir mokysis. O 
kai bus sniego, vaikai jau galės 

drąsiai stotis ant slidžių“, - neišma-
nėliams apie slidinėjimo subtilybes 
kažkas skuba paaiškinti.

Sinoptikai pranašauja šiltą žie-
mą, tad slidinėjimo sezonas sporto 
salėje gali ir užsitęsti...

redaktorei nežinant

NNN

Įvažiuojant į Anykščius nuo 
Kavarsko pusės, ties Anykščių 
technologijos mokykla, pakelėje 
stovi apsilupusia žieve medžių 
stuobriai. 

Tie gal kažkieno nunuodyti, 
nors tai ir nebuvo įrodyta, medžiai 
aplinkos nepuošia. 

Paklaustas, kodėl medžių pa-
vasarį nenupjovė iki galo, UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ di-
rektorius Kazys Šapoka sakė, kad 
palikti stuobrius buvo nurodyta iš 

Pasiūlymas akcijai 
„Kultūros Idėjų Debesys“

Anykščių rajono savivaldybės, ti-
kėtasi, kad stuobriai sužaliuos. 

Nesužaliavo nei pavasarį, nei 
vasarą, nei rudenį, tai gal ims ir 
sužaliuos šią žiemą?   

Vienas aštrialiežuvis siūlė į 
stuobrius dėmesį atkreipti  ko-
kiam tautodailininkui ar meninin-
kui, pavyzdžiui, rajono kutūros 
tarybos narui Žilvinui Smalskui, 
kad įamžintų Kavarsko mergas. 

Skulptūrų garsiosioms Kavars-
ko mergoms juk dar nėra.

Idėja. Anykščiuose paskelbta  „Žydrų trilitrinių sloykų“ akci-
ja „Kultūros Idėjų Debesys“, skirta miesto siekiams tapti 2022 
metų Europos kultūros sostine. Anykštėnai kviečiami mestelėti 
idėją, kokiu kultūros reiškiniu ar įvykiu būtų galima garsinti 
Anykščių vardą Europoje.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracija nusipirko keturis 
miesto tipo dviračius.

Skelbiama, kad dviračiai nupirk-
ti įvertinus savivaldybės adminis-
tracijos specialistų poreikį naudotis 
dviračiu, atliekant jiems priskirtas 
funkcijas bei siekiant prisidėti prie 
draugiško aplinkai transporto pro-
pagavimo ir sveikos gyvensenos.

Už keturis dviračius savivaldybės 
administracija sumokėjo 1883 Eur. 

Savivaldybė prisipirko 
dviračių

Vieno dviračio kaina – 470 Eur.
Teigiama, kad šiais dviračiais 

daugiausia naudosis savivaldybės 
Vietinio ūkio ir turto valdymo sky-
riaus specialistai, kuriems aktualu 
apžiūrėti miesto teritorijas. 

Įsigyti dviračius savivaldybę esą 
taip pat paskatino miestui suteik-
ta nominacija „Dviračių miestas 
2014“ bei savivaldybės įsipareigo-
jimai iki 2020 metų sumažinti CO2 
išmetimo normas.

Šiuo metu savivaldybėje dirba 
trys vairuotojai, o dviračiai – ketu-
ri. Tad tikėtina, prireiks dar vienos 
vairuotojo pareigybės. Be to, bai-

minamasi, kad šį savivaldybės pir-
kinį gali sukritikuoti lygių galimy-
bių kontrolieriai, mat moteriškas 
dviratis tik vienas…


