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24-erių metų Anykščių rajo-
no policijos komisariato Viešo-
sios tvarkos ir eismo priežiūros 
poskyrio vyriausiosios patrulės 
Odetos Gadliauskaitės vairuoja-
mas nuosavas automobilis „VW 
Golf“ pusę pirmos nakties nu-
važiavo nuo kelio ir atsitrenkė 
į akmeninį namo vartų stulpelį. 
Pareigūnei nustatytas 2,09 pro-
milės girtumas (vidutinis gir-
tumas). Ji paguldyta į ligoninę 
stebėti.

Pareigūnė gyvena  Antruo-
siuose Svirnuose, todėl panašu, 
kad ji savuoju  „VW Golf” nu-
važiavo nedidelį atstumą. Preli-
minariais duomenimis, ji važia-
vo viena. Po avarijos bendruoju 
pagalbos telefonu paskambino ir 
„greitąją“ bei policiją iškvietė 
namo, į kurio tvorą įvažiavo pa-
reigūnė, gyventojai. Po avarijos 
ji pasijuto blogai todėl, buvo nu-
spręsta kviesti pagalbą…  

O. Gadliauskaitei gresia tos 
pačios nuobaudos kaip ir analo-
gišką prasižengimą padariusiems 
civiliams asmenims – bauda ir 
teisių atėmimas. Tačiau vargu ar 
jai bus leista toliau dirbti poli-

Girtai pareigūnei kelio neužteko Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sekmadienio naktį neblaivi policijos pareigūnė ne tarnybos 
metu Antrųjų Svirnų kaime (Kavarsko sen.) sukėlė autoavariją.  

cijoje. Pasak Anykščių rajono 
policijos komisariato viršininko 
Rimanto Čepulio, dėl O. Ga-
dliauskaitės padaryto prasižen-
gimo Utenos vyriausiojo poli-
cijos komisariato vidaus tyrimų 
grupė pradėjo administracinės 
teisenos procesą. Šiam procesui 
pasibaigus, bus nuspręsta, kaip 
elgtis su prasikaltusia pareigūne. 
Paprastai už tokio pobūdžio pra-
sižengimus pareigūnai šalinami 
iš darbo.

Anykščių rajono policijos vir-
šininkas R. Čepulis „Anykštai“ 
sakė, jog kolegijos absolventė 
O. Gadliauskaitė Anykščių po-
licijos komisariate dirbo lygiai 
dvejus metus. Anksčiau poli-
cijos komisariato viršininkui 
nekilo įtarimų dėl policininkės 
elgesio. „Šauni mergaitė. Tikrai 
gerai dirbo. Mano galva, ji yra 
perspektyvi pareigūnė. Tiksliau 
– buvo”, – nuogąstavo Anykščių 
rajono policijos komisariato vir-
šininkas. „Nei policijos pareigū-
nas, nei paprastas pilietis negali 
neblaivus sėsti už vairo. Tuo vis-
kas yra pasakyta”, -  terpės dis-
kusijoms nepaliko R.Čepulis. 

Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas Rimantas Če-
pulis abejoja, ar girta avariją padariusi pareigūnė galės grįžti į 
darbą.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Papiliai - kapinynas piliakalnio 
ūksmėje Raimondas GUOBIS

Prie šviesių vieškelių kryžkelės, 
Lietuvos tūkstantmečio proga pa-
žymėtos didingu ąžuolo kryžiumi, 
ten, kur susilieja legendinės Pa-
pilio ir Viešintos upelės ir mistiš-
kai stūkso nedidukas piliakanis, 
gyvuoja Papilių kaimas, garsus 
Šv. Vincento Ferariečio koplyčia, 
tradiciniais Žolynėlės atlaidais 
ir senomis, jaukiomis, meniškais 
paminklais turtingomis kapinaitė-
mis. Gal kadaise čia ir buvo pilai-
tės gyventojų senovės kapai. 

Pasak 1923 m. surašymo, tuo-
met Papilių kaime buvo 25 so-
dybos su 133 gyventojais, o štai 
2011 m. telikęs 21 žmogus. Papilių 
kaimas beveik jungiasi su pačioje 
gyvenvietėje gyvuojančiu Putino 
kaimu, kurio riba eina tiesiog per 
Dubrų trobą.

Pamaldžios bičiulės Joana Dubrienė ir Stasė Keževičienė

Pensija. Anykščių policijos ko-
misariate nebedirba komisaras Nė-
rijus Blažys. Pareigūnas išleistas į 
pensiją. Jis kurį laiką buvo kelių 
policijos poskyrio viršininku. Pa-
skutiniu metu N. Blažys dirbo Pre-
vencijos poskyrio specialistu.

Komandiruotė. Lapkričio 2–5 
dienomis rajono meras Kęstutis Tu-
bis vyks į Ukrainą. Anykščių rajono 
savivaldybė informuoja, kad Kije-
ve K. Tubis apžiūrės ir išstudijuos 
esančių senovinių medinių rąstinių 
pastatų statybos technologijas.

Gaisras. Sekmadienį apie 7 va-
landą kelyje Viešintos – Subačius 
neaiškiomis aplinkybėmis sudegė 
automobilis „Toyota“. Į nelaimės 
vietą atskubėjus ugniagesiams, 
kaip skelbiama pranešime, auto-
mobilis jau buvo sudegęs.

Mokesčiai. Šiais metais žemės 
mokesčio mokėtojai į Anykščių 
rajono savivaldybės biudžetą turė-
tų sumokėti beveik 375 tūkst. eurų 
žemės mokesčio (gyventojai turėtų 
sumokėti apie 351 tūkst. eurų, o 
įmonės – apie 23 tūkst. eurų). 2015 
metais apskaičiuota mokėtina 
suma į Anykščių rajono savivaldy-
bės biudžetą buvo daugiau nei 342 
tūkst. eurų. Žemės mokestį reikia 
sumokėti iki lapkričio 15 dienos.

Susisiekimas. Spalio pradžio-
je Anykščių rajono savivaldybės 
administracija paskelbė viešąjį 
pirkimą vežėjo pasirinkimui, kuris 
aptarnaus vietinio (priemiestinio) 
reguliaraus susisiekimo maršru-
tus. Šiuo metu šią paslaugą teikia 
UAB „Autovelda“. Tarp potencia-
lių paslaugos teikėjų – mažiausiai 
dešimt vežėjų. Viešojo pirkimo 
nugalėtoju taps pasiūlęs mažiausią 
paslaugos kainą.

Metinės. Seimo Lituanistikos 
tradicijų ir paveldo įprasminimo 
komisija kreipėsi į Seimo Pirmi-
ninkę Loretą Graužinienę, prašy-
dama į artimiausio Seimo plenari-
nio posėdžio darbotvarkę įtraukti 
klausimą dėl 2019 metų paskel-
bimo rašytojo Juozo Tumo-Vaiž-
ganto metais, minint jo 150-ąsias 
gimimo metines.

Kontrolierius 
dar ieško 
kultūrininkų 
pinigų

Didžiausias kultūros paveldo 
priešas – tuščia valstybės kišenė

Arūnas LIOGĖ, rajono Tarybos narys, 
buvęs Kultūros paveldo departamen-
to Utenos teritorinio padalinio vedėjas: 
„Pats departamentas vienuolynui kultū-
ros paveldo apsaugos sta-
tuso nesuteikė.“

Yra prošvaisčių, kad šiluma 
Anykščiuose pigs ir toliau
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spektras

Temidės svarstyklės

Parduotuvė. 2016-10-27, 
apie 5.05 val., Kurkliuose, par-
duotuvėje JARA JUMS, išlaužus 
grotas ir atidarius parduotuvės 
langą, iš parduotuvės pavogti al-

koholiniai gėrimai bei tabako 
gaminiai. Padaryta žala tiksli-
nama. 

Vagystė. Nuo 2016-09-25 iki 
2016-10-27 Skiemonių seniū-
nijoje  išlaužtos namo durys, iš 
vidaus buvo pavogta: krosnelė, 
lieti ratlankiai su padangomis, 

maišytuvas su kriaukle, plytelės, 
laminuota grindų danga, parke-
tlentės, šerno galvos iškamša, 
elnio ragai, valties variklis, 30 
litrų talpa su dažais. Nuostolis - 
9 260 eurų. 

Kapinės. 2016-10-29, apie 9 
val., prie kapinių Kavarske iš 

automobilio „Nissan Micro“, 
pavogta rankinė su daiktais. 
Nuostolis - 925 eurai. 

A p a r a t a s . 2 0 1 6 - 1 0 - 2 9 
Anykščių seniūnijos Pagirių 
kaime iš dirbtuvių pavogtas 
suvirinimo aparatas KEMPI. 
Nuostolis - 700 eurų.

Laikas. Perėjome prie žiemos 
laiko, nes Lietuvoje ne vieną kartą 
kelta mintis nebesukinėti laikro-
džio rodyklių taip ir liko neišgirs-
ta. Naujasis Seimo narys, Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
lyderis Ramūnas Karbauskis ne-
seniai viešai pareiškė, kad laikas 
būtų nustoti sukinėti laikrodžio 
rodykles pirmyn atgal, nes ekono-
minės naudos iš to nėra. 

Koalicija. Būsimojoje koali-
cijoje, jei Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga (LVŽS) dėl ben-
dro darbo susitars su socialdemo-
kratais, šie galėtų tikėtis keturių 
ministrų portfelių. Lietuvos soci-
aldemokratų partijos (LSDP) pre-
zidiumas paskelbė rekomendacinį 
siūlymą savo tarybai dalyvauti de-
rybose su LVŽS dėl valdančiosios 
koalicijos sudarymo. Principinė 
“valstiečių” nuostata - būsimojo-
je bendroje Vyriausybėje neturėtų 
būti dviejų dabartinių socialdemo-
kratų ministrų - į “auksinių šaukš-
tų” skandalą įsipainiojusio Juozo 
Oleko, vadovaujančio Krašto ap-
saugos ministerijai (KAM) bei vi-
daus reikalų ministro Juozo Ber-
natonio. 

Konservatoriai. Tuo metu kon-
servatorių neigiama nuostata dėl 
koalicijos, LŽ šaltinių teigimu, 
aiškėja jau nuo pirmųjų šią savaitę 
prasidėjusių partijų konsultacijų. 
“Konservatoriai atėjo į konsulta-
cijas pasirengę kaip kirviu kirsti. 
Tačiau susidarė įspūdis, kad jei 
Gabrieliui Landsbergiui būtume 
pasiūlę premjero postą, problema 
dėl derybų iškart būtų išsispren-
dusi - LVŽS vėl būtų tapusi gera, 
patikima partnere. Bet to tikrai 
nebus”, - teigė valstiečiai. 

Pratybos. Šį savaitgalį Ra-
dviliškio, Pakruojo ir Joniškio 
rajonuose vyko Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Prisikėlimo 
apygardos 6-osios rinktinės lau-
ko taktinių pratybų “Saulės kirtis 
2016” II etapas. Pratybose daly-
vavo kariai iš Latvijos, Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir kitų Lietuvos 
dalinių. 

Pagarba. Neapkraukime miru-
siųjų dideliais paminklais, krūvo-
mis vainikų ir gėlių, nenaikinkime 
medžių, žolės. Taip ragina dau-
giau nei 20 metų kryžius, apeigas 
kapinėse tyrinėjanti garsi meno-
tyrininkė Jolanta Zabulytė. Jos 
teigimu, pagerbiant mirusįjį svar-
biausia - ne forma, bet turinys, o 
dabar per Visų šventųjų dieną ir 
Vėlines akį rėžia vartojimo kultūra 
- kapai perkrauti gėlių ar šiukšlė-
mis virstančių plastikinių žibintų. 
Menotyrininkė pastebi, kad se-
niau žmonės daugiau susitelkdavo 
į pagarbą, atminties išsaugojimą, 
kapinės būdavo suvokiamos kaip 
mirusiųjų namai, savita šventa 
erdvė, kurioje ir medis, ir žolė, ir 
išaugusi gėlė priklausė mirusiųjų 
pasauliui, todėl nieko negalima 
buvo išsinešti iš kapinių. 

Nafta. Naftos kainos smukte-
lėjo, kai Irakas pranešė, kad atsi-
sako dalyvauti bet kokiame Naftą 
eksportuojančių šalių organiza-
cijos (OPEC) susitarime dėl pro-
dukcijos mažinimo, kad pakeltų 
naftos rinkos kainą, o Jungtinės 
Amerikos Valstijos (JAV) padidi-
no gavybą. 

Parengta pagal 
BNS informaciją

Iki savivaldybės kontrolieriaus 
ilgas pinigų paieškos ratas apisu-
ko Anykščių rajono tarybos narei, 
konservatorei Gabrielei Griauzdai-
tei iškėlus šį klausimą, o vėliau jo 
nagrinėjimo inicijavimą perėmus 
Seimo nariams Sergejui Jovaišai ir 
Ričardui Sargūnui. Raštai, kuriuo-

Kontrolierius dar ieško kultūrininkų pinigų
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės kontrolierius Artūras Juozas 
Lakačauskas tęsia tyrimą, kuriame aiškinasi, ar rajono valdžia 
teisėtai neišmokėjo dalies atlyginimo rajono kultūros įstaigų dar-
buotojams. 

se aiškintasi, kur dingo rajono kul-
tūros darbuotojų pinigai, aplankė 
Kultūros bei Finansų ministerijas, 
Vyriausybės kanceliariją, Vyriau-
sybės atstovo Utenos apskrityje 
instituciją, Valstybės kontrolę. 
Būtent Valstybės kontrolė pavedė 
situaciją išsiaiškinti savivaldybės 

kontrolieriui, kurio tyrimo taikiniu 
yra jo darbdavys - Anykščių rajono 
taryba.  

Priminsime, jog kultūros dar-
buotojams algos imtos didinti nuo 
2014 liepos mėnesio, savivaldy-
bėms skiriant tikslines dotacijas.  
Finansų ir Kultūros ministerijų 
atstovai teigia, kad 2016 metais 
savivaldybės privalėjo išlaikyti 
tą patį kultūrininkų algų lygį kaip 
ir 2015-aisiais, nes lėšos, skirtos 
kultūros darbuotojų algoms, įkal-

kuliuotos į bendrus savivaldybių 
biudžetus. Tačiau Anykščių rajono  
vadovai aiškino, kad pinigai skirti 
nebuvo. Šių metų vasarą vėl buvo 
skirta tiesioginė Vyriausybės do-
tacija planiniam kultūrininkų algų 
didinimui. Tačiau pinigai skirti 
naujam didinimo etapui, o senieji 
įsiskolinimai kultūros darbuoto-
jams velkasi toliau. Skaičiuojama, 
kad Anykščių kultūrininkams šiais 
metais kiekvieną mėnesį neišmo-
kama vidutiniškai po 46 eurus. 

Dirbtuvės įsikūrė Svėdasų kul-
tūros namų fojė, kur keliolika mo-
terų, vaikučių ir pats „meisteris“ 
Arvydas apsiginklavę peiliukais, 
šaukštais ir net elektriniu grąžtu, 
akių ir kitokiems apskritimams, 
greitai prakiurdyti ėmėsi darbo. 
Panaudota menka dalelė, gal tik 
trys dešimtys apskritų vaisių, 
menka dalelė šiemet Kilių darže 
išauginto derliaus.

 Kad darbas neapkarstų, dar-
bininkai vaišinosi trijų skonių 

Pokšto arba vaišių... Raimondas GUOBIS 

Artėjant jau ir Lietuvoje šiokią tokią vietą pelnančiai Helovino šven-
tei, svėdasiškai dar ketvirtadienį susirinko į kaukių iš moliūgų kūrybos 
popietę. Kūrybinėms dirbtuvėms vadovavo šio susibūrimo ir kūrybos 
valandėlės iniciatorius, kelerius metus Amerikoje praleidęs, dabar ant 
Drambliuko kalvos Svėdasuose gyvenantis Arvydas Kilius.

Kelerius metus JAV gyvenęs, bet ten moliūgų kaukių nedaręs Arvy-
das Kilius geltoname vaisiuje išskaptavo simbolinį Alaušo varpą. 

Autoriaus nuotr.

džiovintais moliūgais, sėklų pa-
pločiais, arbata ir kitokiomis gė-
rybėmis. Įtemptai darbuojantis po 
geros valandos ėmė ryškėti uolaus 
triūso vaisiai. 

Šypsenėlės, piktokos ir kvailo-
kos nuotaikos, dvasia ir charakte-
riu atskleistuose moliūguose sly-
pėjusiuose veiduose. Jau temstant 
amerikietišku stiliumi į vidų įdėtų 
žvakučių liepsnelių apšviesti kū-
riniai buvo išrikiuoti miestelio 
aikštėje. 

Pranešimų apie A. Baranausko 
asmenį, kūrybą, gimtąją kalbą 
klausėsi daugiau nei keturios de-
šimtys gimtosios kalbos mokyto-

Beribis Antano Baranausko paslapčių pasaulis Raimondas GUOBIS

Penktadienį Anykščių bibliotekoje vyko A. Baranausko ir A. Žukausko - Vienuolio memorialinio 
muziejaus, bendradarbiaujant su Lietuviu kalbos institutu bei dar trimis organizacijomis, sureng-
tas seminaras „(Ne) pažįstamas A. Baranauskas: XX a. stereotipai ir XXI a. įžvalgos“. 

jų iš Vilniaus, Mažeikių, Ukmer-
gės, Šiaulių, Palangos...

Apie dešimtmečius gyvus daž-
nai net pernelyg primityvius, 

naivokus, gilesniu pažinimu ne-
apdovanojančius vyskupo bei 
poeto Antano Baranausko pažini-
mo stereotipus bei vis dar nepri-

gyjančias XXI amžiaus įžvalgas 
kalbėjo dr. Danguolė Mikulėnie-
nė. 

Garsiam anykštėnui buvo bū-
dingas šioks toks uždarumas, 
atrodytų atšiaurumas, bet kartu 
ir džiaugsmo pajauta, per Sei-
nus pralekiant keturių arklių 
traukiama karieta. Pažeidžiant 
caro vadžios įsakymus, mokant 
baudą, nes kaip ne bajoriškos 
kilmės žmogus galėjęs važinėti 
tik dviejų arklių ekipažu. Darbš-
tuolis, valdžiai nelojalus, gabus 
kalbininkas, kaip tautos ir Dievo 
žmogus ėmęsis titaniško darbo - 
išversti į lietuvių kalbą Šventąjį 
Raštą. Išvydus vertimų rankraš-
čius, sukrečia suvokimas, koks 
didis buvo tas žmogus.

Apie tarmių žinojimą, vartoji-
mą, suvokimą šių laikų Aukštai-
tijoje kalbėjo dr. Daiva Aliukaitė.  
Dr. Violeta Meilūnaitė kalbėjo 
apie A. Baranausko tarmių teks-
tus, apie mūsų ribotumą bandant 
išgirsti ir suvokti tarminį tekstą. 

Dr. Aurelija Tamulionienė kal-
bėjo, ką daryti, kad naujosios 
kartos vis geriau lietuviškai rašy-
tų.Tai turėtų rūpėti ne tik kalbos 
specialistams bet ir politikams, 
valstybininkams.

Konferencijos dalyviai aplan-
kė ir  Anykščių įdomybes bei 
klausėsi poetinės improvizacijos 
„Didi šturmai dūšioj gaudė“.

Antanui Baranauskui pašvęstos konferencijos - seminaro lektorės. Iš kairės - Violeta Meiliūnaitė, 
Daiva Aliūkaitė, Aurelija Tamulionienė ir Danguolė Mikulėnienė.

Autoriaus nuotr.
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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. 

Pasirašote sutartį? Įpraskite prieš tai pasikonsultuoti su teisininku
Filmuose daugelis turbūt esate girdėję herojus ištariant frazę „no-

rėčiau pasikonsultuoti su savo teisininku“. Šią frazę reikalui esant 
galite ištarti ir jūs, nes Lietuvoje kiekvienas pilietis turi teisę į ne-
mokamą teisinę pagalbą, kurią teikia savivaldybėse dirbantys teisės 
specialistai. Justas iš Utenos tokia galimybe pasinaudojo, kai jam 
įtarimų sukėlė namo, kurį ketino įsigyti, pirkimo sutartis. „Parda-
vėjas parengė sutartį, kuri man pasirodė netipinė. Palyginau su kitų 
pirkimo sutarčių pavyzdžiais internete ir likau dar labiau nustebęs, 
nes mano sutartyje buvo papildomų sąlygų. Buvo akivaizdu, kad čia 
labai praverstų teisininko konsultacija“, – pasakoja Justas. Pasinau-
doti valstybės garantuojama pirmine teisine pagalba ir išsiaiškinti vi-
sus niuansus jį paskatino kaimynas. „Likau patenkintas ir konsulta-
cija, ir duotais patarimais - galiausiai pavyko sudaryti abiem pusėms 
naudingą sutartį“, – savo istoriją apibendrino Justas.

Komentaras

Juozas Ber-
natonis, teisin-
gumo ministras

„Deja, žmonės 
įvairias sutartis 
pernelyg dažnai pasirašo iki galo 
neįsigilinę į sutarties sąlygas bei 
prisiimamus įsipareigojimus, o 
vėliau, iškilus problemoms, ieš-
ko teisininkų pagalbos, tačiau 
dažniausiai tada jau būna per 
vėlu. Todėl nepraleiskite progos 
konsultuotis su teisininkais, tam 
nereikia didelių pinigų - gali-
mybę gauti konsultaciją jums 
nemokamai sudaro valstybė.“

Asmenys, norintys gauti pirminę 
teisinę pagalbą, turi kreiptis į savi-
valdybę pagal savo deklaruotą gy-
venamąją vietą. Pirminės teisinės 
pagalbos paketą sudaro valandos 
trukmės teisininko konsultacija, 
dokumentų rengimas antrinei tei-
sinei pagalbai gauti bei, reikalui 
esant, prašymų ar skundų rengi-

mas kitoms valstybės institucijoms. 
Pernai į Utenos raj. savivaldybę dėl 
valstybės garantuojamos pirminės 
teisinės pagalbos kreipėsi 698 žmo-
nės. Nuo 2013 m. besikreipiančių 
skaičius beveik nesikeičia. Kaip ir 
daugelyje kitų savivaldybių, Utenos 
raj. savivaldybėje dažnai kreipiamasi 
ir konsultuojamasi dėl šeimos teisės 

bei išlaikymo klausimų. Taip pat 
specialistams tenka padėti žmonėms 
parengti įvairius dokumentus, prašy-
mus, rašyti skundus. 

Specialistų teigimu, nemažai žmo-
nių teisinės pagalbos kreipiasi po 
fakto: tarkime, pasirašę sutartį, praė-
jus ilgesniam laikui, mato, kad įsipa-
reigojimų vykdyti negalės, ir prašo 
situaciją išspręsti. Tačiau tokiu atve-
ju mažai kuo galima padėti – sutartis 
pasirašyta, įsigaliojusi, o sutartyje 

numatytus įsipareigojimus panaikinti 
gali nebent teismas. Todėl pagrindinis 
patarimas – kad ir kokią sutartį pasi-
rašote, geriau niekada neskubėkite, 
susirinkite visus dokumentus ir atei-
kite pasikonsultuoti su teisininku.  To-
kiu būdu išvengsite daugybės galimų 
problemų ateityje.

Visų Lietuvos savivaldybių spe-
cialistų, teikiančių pirminę teisinę 
pagalbą, sąrašą ir kontaktus rasite 
tinklalapyje www.teisinepagalba.lt. 

@ Na ir kas čia tokio: „Anks-
čiau ir lietuviai buvo pagoniai,bet 
dabar, seniai jau mums kryžiuočiai 
kalaviju įpiršo dabartinį tikėjimą.
Laikas bėga, tai ir mados keičia-
si.“

@ Irma: „Žvakė per Vėlines 
visada atrodo patraukliai. Reikia 
skatinti uždegti žvakę ir ant apleis-
tų kapų. Juk visi mirsime. O pra-
moginių švenčių pas mus užtenka. 

Artimuosius reikia mylėti, kol jie dar gyvi
Per Visų Šventųjų ir mirusiųjų dieną bei Vėlines skubėjome ap-

lankyti artimųjų kapų. Tai metas ne tik pagerbti mirusiuosius, bet 
dar kartą padiskutuoti, kaip mes tai darome. Kokios, jūsų manymu, 
kapų priežiūros tendencijos Anykščių rajone? Ar pagerbdami miru-
siųjų atminimą pernelyg neišlaidaujame pirkdami gėlės ir žvakes? 
Kaip vertinate vis dažniau rajono mokyklose švenčiamą Helovino 
šventę? Ką manote apie anykštėniškas laidotuvių tradicijas?

Kad tik būtų ūpo ir pinigų. Nerei-
kia išsižadėti kelis amžius išlaiky-
tos prasmingos šventės.”

@ Mama: „Gaila, kad mokyklo-
se per mažai dėmesio skiriama tau-
tos tradicijoms. Tapo įprasti helo-
vino renginiai, o.mokytojai nemato 
jokios tame problemos. Būtų labai 
naudinga prieš Vėlines mokinius 
vietoj visuomenei naudingos vei-
klos valandų nusivesti į kapines ir 

aptvarkyti apleistus kapus.”
@ Nerimaujantiems - Leonas 

A.: „O aš didžiuojuosi mūsų jau-
nimu būtent todėl, kad jis labai 
greitai suprato, jog vėlinės ne Va-
lentino diena ir visokių anglosak-
sų helovinų atsisakė. Neprigijo ir 
tiek. Nuo pagonių laikų Vėlinės 
yra, išliko ir išliks, nebent Lietuva 
išsivaikščiotų ir išnyktų iš pasaulio 
žemėlapio pati. Pasitikėkime jau-
nimu! Jis kietas, šaunus ir tikrai ne 
kvailas.”

@ Klementina: „Kai kurie 
žmonės vos ne vežimais gėlių ka-
pus apkrauna.Vyksta čia, matyt, 
viskas tik dėl pakazuchos, kas kaip 
šumniau besugalvos, o mirusiems 
vienodai, jie vis vien jau nebema-
to ir nesvarbu, kokio storio gėlių 

sluoksniu  bepadengtum. Manau, 
kad pakaktų kuklesnio kapo pa-
puošimo ir pinigų liktų kitoms rei-
kmėms. Labiausia reikia neužmirš-
ti mylėti ir gerbti savo artimuosius 
tada, kai jie dar gyvena su mumis,o 
ne kai numiršta.”

@ Juozas: „Prisimenu kokią 
pagarbą rodydavome mirusiesiems 
pirmais nepriklausomybės metais. 
Tvarkėm apleistus žydų kapus, 
savanorių, nukankintų partizanų 
palaidojimo vietas, rengėm orga-
nizuotus paminėjimus kapinėse, 
prisimenant ten palaidotus žymius 

anykštėnus, skaitėm Brazdžionį ir 
meldėmės už visus mirusiuosius. 
Išblėso mūsų graži tradicija, ka-
pai vėl nelankomi, netvarkomi, o 
ten palaidotieji pamirštami. Ko-
dėl? Helovinas, svetima kultūra, 
pamirštamos tautos tradicijos... 
Nesutinku su tais, kurie sako, mi-
rusiems tas pats, ar yra gėlė ant jo 
kapo ar ne. Gyviems svarbu. Svar-
bu gerbti jų atminimą ir prisiminti, 
kas mes tokie esam ir kieno dėka.”

(Komentarų kalba netaisyta,- 
red.past.)

-ANYKŠTA

Saugojimas ir 
pritaikymas – du 
skirtingi dalykai

Antanas VERBICKAS, An-
tano Baranausko ir Antano 

Didžiausias kultūros paveldo priešas – 
tuščia valstybės kišenė
Vienas seniausių stačiatikių maldos centų, griūvantis buvusio Sur-

degio stačiatikių Šv.Dvasios vienuolyno pastatas po jo privatizavi-
mo parduodamas plytomis. Pastatas net nėra įtrauktas į kultūros 
paveldo objektų sąrašą. Kultūros paveldo departamento atstovai 
aiškina, kad tokiais objektais pirmiausia turėtų rūpintis Anykščių 
rajono savivaldybė, tačiau, kaip jau skelbėme, apie šimtmečius skai-
čiuojantį pastatą savivaldybė net nieko nežino. „Anykšta“ pašneko-
vų teiravosi, kaip jie vertina paveldosaugininkų pastangas išsaugoti 
šimtmečius skaičiuojančius Anykščių krašto statinius.

Vienuolio – Žukausko memo-
rialinio muziejaus direkto-
rius:

- Aš, kaip muziejininkas, 
praeities garbintojas, galvoti 
kitaip, nei apie tai, kad buvu-
sį Surdegio vienuolyną reikėtų 
išsaugoti, negalėčiau. Tik, ma-
tote, saugojimas dėl saugojimo 
yra viena, o dėl pastato pritaiky-
mo – jau visai kas kita. Turime 
pavyzdžių su Vašuokėnų dvaru. 
Jau Lietuvos nepriklausomy-
bės metais buvo skirti pinigai, 
dengiami stogai, įrenginėjami 
lietvamzdžiai. O dabar matote, 
kaip viskas atrodo, kai niekam 
to nereikia. Laikas, aplinkybės 
ir žmonės daro savo.

Rajone  ne tie 
prioritetai

Aldona DAUGILYTĖ, visuo-
menininkė:

 - Girdžiu, kad šioje srityje 
Anykščių rajone padėtis labai su-
dėtinga. Žiauriai atrodo Stepono 
Kairio statytos mokyklos pasta-
tas ir jį reikėtų išsaugoti. Nekal-
bu apie tuos objektus, kurie yra 
privatizuoti, tačiau tie, kurie yra 
valstybės žinioje, juos reikia po 
truputį „judinti“. Viskas vyksta 
labai vangiai. Sako, kad nėra  pi-
nigėlių. Manau, kad rūpestingai 
tvarkantis su tais pačiais pinigė-
liais daug darbų galima padaryti, 

tik gal prioritetai ne tie. Reikia 
gelbėti griūvančius vertingus 
pastatus, o ne svajoti apie naujas 
pilis. Pasirodo, pilies statyboms 
atsiranda pinigų.

Saugoma
inspekcine 
veikla

Arūnas LIOGĖ, rajono Ta-
rybos narys, buvęs Kultūros 
paveldo departamento Utenos 
teritorinio padalinio vedėjas:

- Kuomet 2007–2011 metais 
dirbau Kultūros paveldo depar-

tamento Utenos teritorinio pada-
linio vedėju, mes departamento 
vertinimo tarybai teikėme bu-
vusį Surdegio vienuolyną, kad 
būtų nustatytos jo vertingosios 
savybės ir būtų skirta kultūros 
paveldo apsauga. Bet pats de-
partamentas vienuolynui kul-
tūros paveldo apsaugos statuso 
nesuteikė. 

Kai perskaitau „Anykštoje“, 
kad Kultūros paveldo departa-
mento atsakingi darbuotojai vie-
tinėje spaudoje triukšmauja dėl 
to, kad  šiuo objektu turėtų rū-
pintis savivaldybė, tai jie patys 
turėtų pasikelti vertinimo aktus 
ir paskaityti, kas juose parašyta. 
Pagal Konstituciją valstybė  kul-
tūros paveldu rūpinasi ir jį sau-
go. Bet saugo inspekcine veikla 
– rašo privalomus nurodymus 
savininkams, kad jie tuos pasta-
tus tvarkytų. Valstybė į kultūros 
paveldo sąrašus įtraukė krūvą 
objektų, tačiau jais faktiškai ne-
sirūpina. Yra sistema sukurta, 
bet ji biurokratinė. Šiai dienai 
tokiems pastatams, jei jie yra 
vertingi, bet griūvantys, o vals-
tybė neturi lėšų, reikalinga foto-
fiksacija, matavimai ir jį belieka 
nugriauti, kad nekeltų grėsmės 
gyventojams. O gal kada nors 
atsiras norinčiųjų tuos pastatus 
atstatyti? Viso paveldo mes ne-
išsaugosime, reikia nusistatyti 
prioritetus.

-ANYKŠTA
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2015 m. buvo suorganizuotas žy-
gis partizanų takais Šimonių girioje. 
Jis sulaukė jaunimo susidomėjimo, 
buvo gerai įvertintas dalyvių, todėl 
šiais metais norinčių keliauti padau-
gėjo. 2016 m. spalio 11 d. į žygį susi-
rinko dvidešimt įvairių klasių moks-

Gyventi – reiškia veikti!
Svėdasų bendruomenė baigė vykdyti projektą „Gyventi – reiš-

kia veikti (A. Fransas)”, kurį finansavo Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerija. Projekto idėja kilo  miestelio jaunimui, 
todėl atspindėjo  jų  norus ir lūkesčius.

Šio projekto tikslas – atsižvelgiant į vaikų ir jaunimo interesus 
ir pomėgius, burti juos  aktyviai veiklai vietos bendruomenėje, 
ugdyti pilietiškumą ir bendruomeniškumą, skatinti savarankišką 
mąstymą ir  kūrybiškumą  organizuojant renginius. 

leivių iš Svėdasų J. Tumo-Vaižganto 
gimnazijos. Žygeiviai, vedami mu-
ziejininko R. Guobio, iškeliavo į 
Šimonių girią Algimanto apygardos 
rezistencinio pasipriešinimo parti-
zanų kovų keliais. Žygio metu buvo 
pasakojamos istorijos apie partizanų 

kovas, uždegtos atminimo žvakutės 
prie partizanų kapų. Žygeiviai įvei-
kė apie 20 km trasą. Kad kelionėje 
užtektų jėgų, keliautojams buvo su-
ruošti maisto lauknešėliai, o kelionės 
vidury tiesiai į mišką pristatyti šilti 
pietūs. Žygyje jauni žmonės pajuto 
bendrystės, atsakomybės už  kitus 
jausmą, susipažino su savo krašto is-
torija, ugdėsi pagarbą tėvynainiams 
ir jų idėjoms, pamatė, kokia graži ir 
įvairi apylinkių gamta, koks malonus 
jos kvapas, pajuto sveiką fizinį nuo-
vargį ir daugybę pozityvių įspūdžių 
ir išgyvenimų, kurie ilgam įsirėžė į 
atmintį. Visiems pavargusiems, bet 
pilniems įspūdžių žygio dalyviams 
buvo įteikti diplomai ir atminimo 
dovanėlės. 

2016 m. spalio 16 d. Svėdasų 
miestelio tradicinės rudens šventės 
„Derliaus kraitė” metu buvo suor-
ganizuotas Vietos talentų konkursas. 
Šio konkurso svarbiausias tikslas 
- suteikti jauniems žmonėms gali-
mybę išbandyti profesionalų scenos 
apšvietimą ir įgarsinimą bei padėti 
atskleisti meninius sugebėjimus. 
Svarbiausias šio renginio siekis  - ne 
išorė, o vidiniai potyriai, baimių ir 
nepasitikėjimo savimi įveikimas, ga-
limybė ištarti sau „aš tai padariau“. 

Konkurse dalyvauti panoro dau-
giau nė 30 įvairaus amžiaus vaikų ir 
jaunimo. Sceną ,,apšildė“ vyresnieji 
Svėdasų krašto menininkai ir sve-
čiai: gimnazijos muzikos mokytoja 
K. Dilienė, AKC Svėdasų skyriaus 

liaudiškos muzikos ansamblis ir jų 
meno vadovė R. Lapienienė, Svėda-
sų krašto bardas A. Baronas, jaunimo 
atstovės S. Veršelytė, U. Jovaišaitė. 
Po jų pasirodymo prasidėjo talentų 
konkursas. Žiūrovai išvydo 14 pačių 
įvairiausių žanrų koncertinių nume-
rių. Laikas salėje sustojo, liko tik 
džiugesys ir geros, geros emocijos! 
Kol garbinga vertinimo  komisija 
skaičiavo balus, žiūrovus linksmino 
Zarasų krašto kapela ,,Čir vir vyrai“. 
Žiuri III vietą skyrė Neringai Matu-
levičiūtei ir Gabrielei Banytei. Joms 
įteiktas diplomas, graviruotas atmin-
tukas ir 3D spausdintuvu pagamin-
tas prizas su įrašu ,,Talentas”. II vietą 
laimėjo Aulelių vaikų globos namų 
muzikinė grupė, o I vietą iškovojo 
smuiku griežusi Vasarė Budreikai-
tė. Konkurse pralaimėjusių nebuvo,  
visi tapo nugalėtojais: kas nugalėjo 
scenos baimę, kas jaudulį, kas išdrį-

so pasakyti ,,aš galiu“. Sveikiname 
visus dalyvius!

Vykdant projektą pakilo ,,Svėdasų 
bendruomenės“, kaip institucijos, 
prestižas, išaugo  jaunimo pasitikė-
jimas jos nariais, sumažėjo atskirtis. 
Tikime, kad jaunimas bei į  projektą 
įtraukti vaikai iš  socialinės rizikos 
šeimų, įgavę pasitikėjimo, išsakys 
ne vieną savo asmeninį ar šeimos 
skaudulį, problemas  spręsime ben-
dromis jėgomis. 

Svėdasų bendruomenė taria ačiū 
partneriams  - Svėdasų J. Tumo 
-Vaižganto gimnazijai, Aulelių vaikų 
globos namams, AKC Svėdasų sky-
riui, muziejininkui R. Guobiui bei 
visiems, prisidėjusiems prie projekto  
vykdymo.

Asociacijos „Svėdasų bendruo-
menė“ tarybos pirmininkė 

Virginija Valikonytė

Anykščių rajono savivaldybė 
užima 4 vietą tarp sparčiausiai re-
novaciją vykdančių savivaldybių 
Lietuvoje. Anykščiuose jau re-
novuoti 32 daugiabučiai, 5 namų 

Yra prošvaisčių, kad šiluma 
Anykščiuose pigs ir toliau

Praėjusį penktadienį Anykščių rajono savivaldybėje lankėsi VšĮ Būsto energijos taupymo agentū-
ros (BETA) direktorius Valius Serbenta bei šios įstaigos Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros 
skyriaus specialistas Vasilijus Lachadinovas. Svečiai kartu su rajono meru Kęstučiu Tubiu aptarė 
Anykščiuose vykdomą daugiabučių renovaciją, nagrinėjo šilumos gamybos sektoriaus optimizavi-
mo klausimus. Taip pat buvo pristatyti nauji projektai, kuriuose siūlyta dalyvauti ir Anykščių rajo-
no savivaldybei. 

renovacija vykdoma, taip pat tiki-
masi, kad greitai bus pradėta dar 9 
daugiabučių namų renovacija.  

Namo renovacijos kaina pri-
klauso nuo jo būklės, pasirinktų 

medžiagų, darbų apimties ir, ži-
noma, nuo namo dydžio. Kuo di-
desnis namas – tuo didesnė bendra 
renovacijos sąmata, tačiau dide-
liuose namuose renovacijos išlai-

dos, tenkančios vieno buto gyven-
tojams, paprastai yra mažesnės.

Bene pagrindinė priežastis 
verčianti anykštėnus dalyvauti 
daugiabučių namų atnaujinimo 
programoje – itin aukštos šilumos 
kainos. 

Daugiabučių namų moderniza-
vimo programa sukurta skatinti 
daugiabučių namų, pastatytų pa-
gal galiojusius iki 1993 metų sta-
tybos techninius normatyvus, sa-
vininkus atnaujinti daugiabučius 
namus, siekiant didinti energinį 
jų naudingumą ir sudaryti sąlygas 
tai atlikti. Programos tikslas – iki 
2020 m. pabaigos sumažinti šilu-
minės energijos (kuro) sąnaudas 
minėtuose daugiabučiuose na-
muose ne mažiau kaip 20 proc. 
Tai yra, skaičiuojamąsias metines 
šiluminės energijos 3 (kuro) są-
naudas šiuose namuose iki 2020 
m. pabaigos sumažinti ne mažiau 
kaip 1 000 GWh per metus, anglies 
dioksido išmetimus į atmosferą – 
ne mažiau kaip 230 tūkst. tonų per 
metus, palyginti su 2005 m.

Atlikus pastato renovaciją ne 
tik sumažėja suvartojamos ši-
lumos kiekis, o kartu ir išlaidos 
šildymui, bet ir sudaromos gali-
mybės tolimesniems, dar labiau 
energiją taupantiems projektams 
įgyvendinti. Vienas jų – Kvartalų 
energinio efektyvumo didinimas. 
Anykščiuose yra atrinktas  Ramy-
bės kvartalas, apimantis 46 dau-
giabučius gyvenamuosius namus, 
iš kurių – 8 jau renovuoti, 2 bai-
giami renovuoti, 2 namai jau turi 
parinktus rangovus ir yra rengiami 
techniniai darbo projektai, dar 3 

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

namai yra pareiškę norą renovuo-
tis ir yra rengiami investiciniai 
planai. Šiame kvartale yra ne tik 
gyvenamieji namai, bet ir viešų-
jų erdvių, visuomeninių pastatų.  
Susitikimo metu BETA agentūros 
vadovas savivaldybės merui Kęs-
tučiui Tubiui ir jo komandai pasiū-
lė dalyvauti dar viename projekte, 
kurio pagrindinis tikslas - šilumos 
gamybos sektoriaus optimizavi-
mas. Šio projekto įžanginė kon-
ferencija vyks lapkričio viduryje, 
Berlyne (Vokietija). V. Serbenta 
taip pat pasiūlė suorganizuoti ir 
atskirą susitikimą su partneriais, 
kurie pasidalintų patirtimi inova-
tyvių energijos taupymo projektų 
srityje.

Anykščių rajono mero many-
mu, inovatyviu projektu būtų ga-
lima vadinti Pušyno mikrorajono 
daugiabučių namų apšildymo ga-
limybes. Kol kas Pušyne yra re-
novuotas tik vienas daugiabutis, 
o šilumos kaina gyventojams yra 
viena didžiausių mieste. Parengus 
šilumos gamybos optimizavimo 
planą šiam mikrorajonui, būtų 
galima jį pateikti kaip inovatyvų 
projektą, nes šiuo metu vykdomi 
BETA projektai reikalauja, kad 
kvartalų modernizavimo progra-
moje dalyvaujančiuose kvartaluo-
se būtų bent vienas visuomeninis 
pastatas - tokio Pušyne nėra. 

Šių metų birželio mėn. Berlyne 
pasirašytoje dvišalio bendradar-
biavimo sutartyje numatyta, jog 
inovatyvių projektų įgyvendini-
mui Vokietijos vyriausybė skirs ne 
tik ženklią techninę ir ekspertinę 
pagalbą, bet ir finansinę paramą.

BETA direktorius Valius Serbenta (kairėje) rajono vadovui Kęstučiui Tubiui ir jo komandai pateikė 
keletą pasiūlymų, kaip su minimaliomis savivaldybės investicijomis ir partnerių iš užsienio šalių 
pagalba būtų galima sumažinti šilumos kainas.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“  
(8-381)  5-82-46.  

Pilis ir koplyčia upelių santakoje

Čia, senai ir didelei Subačiaus pa-
rapijai kadaise priklaususiuose der-
linguose laukuose, nuo seno vienas 
šalia kito gyvavo keli dvarai, o prie 
nedidelių grakščiais vingiais kilpuo-
jančių Papilio ir Viešintos upelių 
santakos stūkso nedidukas, dar se-
nesnius laikus menantis piliakalnis, 
archeologai aptiko netoli buvus ir 
senovės gyvenvietę. Kalną žmonės 
praminė Kaukazu, mat jo savininku, 
išskirsčius Papilių kaimo žemes į 
vienkiemius, tapęs ir uoliai net pačią 
istorinio piliakalnio viršūnę aręs ir 
ten sėjęs bei sodinęs ūkininkas dar 
caro laikais buvo tarnavęs kariuo-
menėje Kaukaze. Nūnai nedidelė, 
vos 23 metrų pločio ir 32 metrų il-
gio aikštelė, saugoma ir daug metų 
tik vešlia pieva žaliuoja. Išmintingi 
seniai gal dar ir šiandien gali parody-
ti, kur upelių vagose buvę mediniai 
perkalai, kad vanduo saugiai pilia-
kalnio šlaitus apsuptų.

Čia pat, kairiajame upeliūkščio 
krante, vos už kelių dešimčių žings-
nių - kapinaitės ant smėlėto kalne-
lio, jau kitame, kairiajame upelio 
krante, tapybiškomis viršūnėmis 
senpušėmis apkaišytos, jauki, amži-
nybe dvelkianti jų šimtametė ūksmė. 
Senoji kapinių dalis apjuosta tvirta 
akmenų mūro tvora su cementiniu 
stogeliu, didieji vartai kalti iš metalo, 
dvivėriai, su puošniais „bromais“, iš-
kylančiais arkute, ir trimis obeliskais 
su kryžiais. Šoniniai, kalvių darbo 
pelnę dailės paminklo garbę – ažū-
riniai, papuošti banguotais spindu-
liais, dobilo lapų formos smulkiais 
kryželiais, strėlėmis. Vos įžengus 
pro vartus, čia pat visa didybe stūk-
so medinė, keturiomis masyviomis 
kolonomis paremtu prieangiu, su 
dviem meniškais kaltiniais kryžiais 
skliautų viršūnėse koplyčia. 

Ir Viešpats Dievas turėjęs 
sūnų...

Yra žinoma, kad čia dar 1763 m. 
pono Fortunato Bilevičiaus pastatyta 
koplyčia pačioje XIX amžiaus pra-
džioje sudegė, o 1818 m. atstatyta 
tebestovi iki šių dienų, pasakojama, 
kad čia apie 1809 m. kunigavo dva-
rų koplyčias pamėgęs Aukštaitijos 
dainius ir šiandien Lietuvos bažny-
čiose giedamos „Pulkim ant kelių“ 
bei daugelio įstabių giesmių ir eilių  
autorius Antanas Strazdas. 

Jau kitais metais jis pradėjo gy-
venti kaip paprastas duonpelnys 
žmogelis, girios viduryje turėjęs 
sklypelį žemės, sėjęs javus, auginęs 
gyvulius, gyvenęs su moterimi ir gal 
net turėjęs sūnų. Vėliau dėl to tei-
sindamasis prataręs, kad ir Viešpats 
Dievas turėjęs sūnų, tai kodėl jis ne-
galėtų...

Pasak specialistų, pastatas – liau-
dies architektūros su klasicizmo 
elementais, pravėrus dvivėres duris 
patenkame į šventovės vidų. Deši-
nėje, prie kolonos žemiau Nukry-
žiuotojo figūrėlės, akmeninis indas 
šventintam vandeniui, papilkėjusios 
nedažytų lentų grindys, senos lom-
kos, klausykla, miniatiūrinė saky-
kla, maldininkų erdvę nuo altorių 
atskiriančios archajiškos medinės 
grotelės. Didžiajame altoriuje mis-
tiškas tamsaus kolorito Švč. Dievo 
Motinos paveikslas, įstabus, maldai 
kviečiantis, juk gal į jį žvelgdamas 
ir Strazdelis eiliavo: „O švenčiausia, 
Marija/ Dangaus, žemės lelija,/ tam 
cudavnam abrazi,/ Linksma, skaisti 
ir graži.../ O Švenčiausia,/ Paduok 
mums savo runkų,/ Būk mūsų apie-
kunku/ Gink mums nog piktų žmo-
nių / Ir nog sunkių karonių / Prašom 
Tavi...“ 

Kairiajame altoriuje - įspūdin-
gas Šv. Vincento Ferariečio, ap-
supto įdėmiai klausančių ūsuotų 

lietuvių bajorų, figūra, aukščiau 
– šv. Elena su kryžiumi. Alto-
riai gausiai išpuošti pjaustiniais, 
staigtinėmis kolonomis. Tų dai-
lės stebuklų būta ir daugiau, bet 
dar sovietmetyje dingo unikalūs 
Kristaus Kelio stočių paveikslai, 
Marijos skulptūra, jau naujosios 
nepriklausomybės laikais -  an-
gelų figūrėlės ir senutėlis varpas. 
Tylu, ramu čia, bet visa apylinkė 
atgyja, gausiai čia mirusiųjų at-
minčiai ir gyvųjų susitikimui čia 
susirenka žmonės Visų šventųjų 
šventėje, Motinos dienoje ir apie 
rugsėjo 8–ąją švenčiamuose Žo-
lynėlės atlaiduose. Tądien tikriau-
sias „kermošius“ - sueina, suva-
žiuoja aplinkinių kaimų žmonės ir 
daugybė iš čia kilusių, po pasaulį 
išsiblaškiusių, skamba giesmės, 
giliai širdin sminga įtaigūs kuni-
go žodžiai, ratą suka procesija su 
egzotišku, skėčio formos balda-
kimu. Dievą pagarbinus susitiki-
mai prie žemiškomis gėrybėmis 
turtingų stalų su šiame krašte taip 
mėgiamu naminiu alučiu Papilių 
„klebonija“ vadinamuose  Joanos 
Dubrienės namuose ar signataro 
Jono Šimėno tėviškės sodyboje.

Sakralus kapinynas

 Aplink koplyčią iš visų pusių 
stūkso kryžiais ir paminklais nužy-
mėti kapai, šventoriaus tvora įsirė-
męs įdomių formų Durasų giminės 
mauzoliejus, ponų Otilijos Bile-
vičiūtės ir Jono Duraso palaikams 
priglausti. 1848 m. susimūryto, 
plokščioje sienoje didžiulė lenkiška, 
dailiomis raidėmis išraityta epitafija. 
Ir kas ją perskaitys. Netoliese aukšta 
metaline tvorele aptverta alyvų atva-
šynuose skendinti kapavietė, juodo 
marmuro paminklas mena čia besi-
ilsintį Viešpatyje poną Adomą Ko-
lišką (1833 – 1904), švelnaus veido 

angelas žymi Marijos Koliškaitės–
Durasevičienės (1827 – 1905) kapą, 
lenkiškas įrašai permaldaujamai pra-
šantis: „Ramybė jos tyrai sielai, gar-
bė jos atminimui“. Netoliese kapas, 
primenantis čia 1939 m. palaidotą 
zakristijoną Praną Baranauską, ma-
syvus kryžius XX amžiaus pradžioje 
mirusiems garbingiems ūkininkams 
Elžbietai ir Abdonui Vaitiekūnams, 
jų vaikų Anelės, Emilijos, Paulinos, 
Juozapo, Jono ir Petro paaukotas. 
Čia pat ir kunigo Petro Vaitiekūno 
(1891 – 1944) kapavietė -  dailus, 
juodo akmens kryžius su iškalta 
evangelijų knyga, aukojimo taure 
su ostija ir įrašas: „Viešpatie Tavim 
pasitikėjau/ Tau tarnavau/ einu pas 
Tave/ ir lauksiu visų/ pasiliekančių 
žemėje“. Žmogus tai buvęs ypatin-
gas, nuo mažens į mokslus linkęs. 
Šešiolikmetis išvyko į Vilnių, kur 
trejus metus privačiai mokėsi vais-
tininku, o pajutęs pašaukimą įstojo 
į Žemaičių kunigų seminariją, stu-
dijavo Kaune ir Vašuokėnuose, o 
mokslus baigė Petrapilio dvasinėje 
akademijoje. 

Jau įšventintas kunigu sugrįžo į 
tėvynę, vikaru darbavosi Kvėdarno-
je, Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje, 
buvo Žaliojo kalno bažnyčios rekto-
riumi, kur įsteigė Viešpaties Mūsų 
Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapi-
ją, 1924 – 1926 m. buvo vyskupijos 
kurijos notaru, kol galiausiai išvyko 
klebonauti į Jonavą. Jam rūpinantis 
pristatytu du bažnyčios bokštai, nau-
jas choro balkonas, šventovės vidus 
dekoruotas, sutvarkytos dvarininkų 
Kosakovskių kapavietės požemiuo-
se. Pasižymėjo kaip visuomeni-
ninkas, uoliai tarnavęs bažnyčiai ir 
valstybei, švietęs tautiečius, globo-
jęs šaulius,  1936 m. birželio 21 – ąją 
surengęs įspūdingą Tautos šventę, 
1937 – 1940 m. net buvęs miesto 
burmistru. Keliautojas – tarpukariu 
dalyvavo Eucharistiniuose kongre-
suose Kartage ir Dubline, lankėsi 
Šventojoje Žemėje ir JAV. Nuo 1940 
m. gyveno Baisogaloje kaip altarista, 
1943 m. buvo Krakių progimnazijos 

kapelionu, 1944 m. Bukonių parapi-
jos administratoriumi. 

Du kapinių paminklai mena nela-
bai linksmą dviejų 1926 m. įsteigtos 
Pelyšių pieno perdirbimo bendrovės 
tarnautojų likimą. Aukšta trimituo-
jančio angelo skulptūra, matyt, gar-
siųjų lipdytojų Jakševičių suskurta, 
primena jauną pienininką Antaną 
Povilonį, kuris važinėdamas motoci-
klu persišaldė, pasiligojo ir visai dar 
jaunas pasimirė. O štai bendrovės 
sąskaitininkas Antanas Sankauskas 
nusišovė. Tais lemtingais 1934 m. 
pieninė veikė puikiai, jau dvejus 
metus iš eilės gaudama 6–8 tūks-
tančius litų gryno pelno, bet atsitiko 
nelaimė – kaip pasakoja amžininkai, 
žmogelis kažkur valandėlei išėjęs, 
palikęs nerakintą seifą, o sugrįžęs 
pasigedo nemenkos pinigų sumos. 
Padėtis pasirodė beviltiška, nors tu-
rėjo jauną žmoną, vaikų, pasirinko 
mirtį. Kuklus akmeninis paminklas 
po senole pušimi visai prie mažųjų 
vartų. Dar vienas ypatingas, meniš-
kas ir neįprastas paminklas, garsaus 
dailininko, iš netolimo Naujasodės 
kaimo kilusio Vytauto Šerio savo 
broliui Petrui ir jo žmonai Alfonsai 
atminti sukurtas. 

Paminklai, paminklai brangiais 
vardais išrašyti ir kas gi juos visus 
beatmins: Juknevičiai, Šimėnai, Sty-
ros, Mikuliai, Radzevičiai, Pajuo-
džiai, Peslekai, Balčiūnai, Zlatkai, 
Zubai, Daunoravičiai, Staškevičiai, 
Januškos, Gailiūnai...

Papilių kapinaičių puošmena – senutėlė Šv. Vincento Ferarie-
čio koplyčia.

Autoriaus nuotr.

Istorinis koplyčios varpas 
tapo šalyje siautėjančių plė-
šikų grobiu...

Prie Papilių kryžkelės - iš Papilių kilęs signataras Jonas Šimėnas ir Papilių koplyčia besirūpinantis 
Troškūnų klebonas, kan. Saulius Filipavičius

Mieli Anykščių vadovai, važiuo-
jant pro senąsias Anykščių kapines 
yra labai gražu akiai, bet ar tas grožis 
reikalingas žmonėms, lankantiems 
mirusiųjų kapus? Dviračių takas se-
niai nutiestas palei upę. Gal Jūs neži-

Kodėl dirbate ne žmonėms?
note, kad žmonės važiuoja į kapines 
automobiliais? Kur reikės pastatyti 
mašinas per Visų Šventųjų dieną prie 
senųjų kapinių? Šiemet žmonėms 
teks kulniuoti (su gėlėmis ir žvakė-
mis) pėsčiomis. O kitais metais vėl 

draskysite viską iš naujo, planuosite, 
kaip padaryti. O gal Jums yra naudin-
gas tas raudonas dviračių takas? Ko-
dėl Jūs dirbate taip, kad ne žmonėms 
būtų geriau, o neaišku kam?

„Anykštos“ laikraščio skaitytoja

Papiliai - kapinynas 
piliakalnio ūksmėje
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horoskopas
AVINAS Savaitės pradžia skatins 

mintis apie mirtį, laidotuves, kapus, 
paveldėjimą, gyvenimo permainas ir 
pinigus, išlaidas, galbūt su tuo susiju-
sias. Gana didelė užsikrėtimų rizika. 
Pasijusite kur kas geriau, kai įjung-
site filosofinį požiūrį ir atsisuksite į 
tikrąsias vertybes. Po Vėlinių taip ir 
nutiks..  

JAUTIS Nuo pirmadienio daugės 
nelengvų prisiminimų apie išgyven-
tus praradimus, nuoskaudas. Galimi 
konfliktai, nesusipratimai. Kita ver-
tus, teks matyti dominančio žmogaus 
pastangas padaryti įspūdį. Privalote 
susirūpinti, jei turite finansinių pro-
blemų. Neblogai seksis, jei jūsų vei-

kla susijusi su mokslu, žiniomis, in-
formacija, užsieniu, ryšiais.  

DVYNIAI Nuo pirmadienio už-
grius nelengvi rūpesčiai. Kelti nerimą 
gali ir sveikata. Venkite piktnaudžiau-
ti alkoholiu. Regis, iniciatyvą perims 
kiti žmonės, gal netgi oponentai, o 
jums beliks tikėtis, kad tai išeis į nau-
dą. Kita vertus, puikiai jausite, kaip 
elgtis, kad konkurentai jus gerbtų. 
Venkite aferų darbe.   

VĖŽYS Savaitės pradžioje įkvė-
pimą turbūt pajus meno žmonės, sti-
prią aistrą - įsimylėjusieji, o potraukį 
avantiūroms - linkusieji rizikuoti. 
Labai dėmesingi ir subtilūs būkite 
su vaikais. Tuo tarpu darbo, verslo 
reikalai reikalaus vis daugiau žinių ir 
įgūdžių.   

LIŪTAS Šią savaitę pradėsite 
prisimindami artimus žmones ir pra-
eities įvykius. Labiau rūpinkitės svei-
kata, mityba, dalį rūpesčių perduokite 
šeimos nariams, jei tik jie sveiki ir 
gali padėti. Po Vėlinių jau stiprės jūsų 
jausmingumas, seksualumas. Norėsis 
daug judėti, flirtuoti. Galite sulaukti 
komplimentų dėl savo žinių, išvaiz-
dos.   

MERGELĖ Šią savaitę pradėsite 
nusiteikę bendrauti, prisiminti artimus 
žmones, svečiuotis. Tačiau netrukus 
jau nebesinorės kelti kojos iš namų. 
Nenumokite ranka į savo ar namiškių 
sveikatos sutrikimus. Gali būti, kad 
teks priimti sprendimus, susijusius su 
nuosavybe, nuoma, verslu ar pan. 

SVARSTYKLĖS Šią savaitę ga-

lite susižavėti kažkuo, kas atrodys 
tarsi lengvas pasipelnymas. Būkite 
atsargesni, kad neįsiveltumėte į pa-
vojingas aferas. Regis, po Vėlinių 
jums seksis organizuoti, daryti įtaką 
kitiems, tartis dėl pageidaujamos su-
tarties ar susitikimo.  

SKORPIONAS Nuo pirmadienio 
būsite itin jautrūs, liguistai reaguosite 
į kritiką, praeities priminimus. Regis, 
labai knietės pasiduoti netinkamoms 
pagundoms, tam, kas veda į klaidas, 
priklausomybę. Po Vėlinių teks akty-
viau tvarkyti turto, finansų reikalus, 
gilintis į skaičius, dokumentus. 

ŠAULYS Šią savaitę pradėsite ne-
kaip jausdamiesi. Galite turėti išgy-
venimų dėl kažkokių nesėkmių, ap-
kalbų ar sveikatos sutrikimo. Reikėtų 

vengti tuščių kalbų, intrigų. Verčiau 
nusiteikite poilsiui vienatvėje, meni-
nei kūrybai. Antroje periodo pusėje 
nestokosite liežuvio aštrumo, komer-
cinio apsukrumo.  

OŽIARAGIS Nuo pirmadienio 
bus daug kontaktų, bet ne visi džiu-
gins. Galite jaustis nesuprasti arba ve-
džiojami už nosies. Kita vertus, gali 
pavykti užmegzti ypatingą ryšį. Pa-
sisaugokite infekcijų, apsinuodijimo. 
Po Vėlinių itin gilinsitės į savo vidi-
nį pasaulį, stengsitės suvokti, kokią 
kryptį turite pasirinkti, ką pertvarkyti 
gyvenime..  

VANDENIS Šią savaitę būsite 
susirūpinę ne tik asmeninėmis, bet ir 
globalinėmis problemomis. Tai, ko 
dabar imsitės, didele dalimi ilgam nu-

Leonas ALESIONKA

Kaip mokė mane mokytojai, kad 
viskas gyvenime kaip toje DNR 
spiralėje: apsisuka ratas ir vėl naujai 
viskas kartojasi, tik kiek aukščiau ir 
šiek tiek kitaip. Nors jau įgriso, bet 
vis dėlto pakalbėkime apie praėju-
sius rinkimus į Seimą. Bet pradėki-
me gerokai iš toliau. Nuo 2000 metų 
savivaldos rinkimų. Tada jūs, Anykš-
čių rajono rinkėjai, Lietuvos demo-
kratinės darbo partijos sąrašui, kurio 
lyderiu buvau aš, Leonas Alesionka, 
atidavėte 4721 balsą ir suteikėte 8 
mandatus rajono Taryboje, į antrą 
vietą nustumdami atsibodusią Tė-
vynės sąjungą (Lietuvos konserva-
torius) su jų lyderiu Sauliumi Nefu. 
Atidavėte jiems 4115 balsus, suteikę 
7 mandatus. Kitus vertinote taip: K. 
Prunskienės valstiečiams – 3, A. Pau-
lausko Naujajai sąjungai – 2, „Pupei-
kiniams“ socialdemokratams - 2, o li-
kusiems trims po 1 mandatuką. Taip, 
LDDP sąrašas laimėjo rinkimus, bet 
aštuonių mandatų rajono Tarybo-
je niekaip nepakako, kad galėtume 
imtis atsakomybės ir traukti rajoną 
iš skolų duobės, iš krizės, į kurią jį 
suvarė užsitęsęs S. Nefo ir jo konser-
vatorių su krikščionimis demokratais 
valdymas. LDDP „vadams“ neleidus 
sudaryti koalicijos su konservato-
riais, teko jungtis su „mažiukais“, o 
tai grėsė galimomis išdavystėmis ir 
koalicijos subyrėjimu. Taip beveik 
prieš 17 metų ir įvyko. Pasekmės 
žmonėms ir rajono vystymuisi bei 
ekonomikai  skaudžiai atsiliepia  dar 
ir dabar. Kodėl tai prisiminiau ir jums 
dabar primenu? Todėl, kad istorija 
kartojasi kaip kokia DNR spiralė.

Šiandien Ramūno Karbauskio ir 
Sauliaus Skvernelio valstiečiams rin-
kėjai irgi atidavė daugiausiai pasiti-
kėjimo balsų ir suteikė 56 mandatus. 
Į antrąją vietą nustūmė konservato-
rius – 31 mandatas. Net į trečiąją nu-
dardino socialdemokratus – 17 man-
datų. R. Karbauskis puikiai supranta, 
kad vieni valstiečiai su 56 mandatais 
nieko padaryti negalės. Ir dar geriau 
supranta, kad koalicija su „mažiu-
kais“ – tai painiavos ir išdavysčių 
kelias, vedantis į subyrėjimą. Juo la-
biau kai supranta, kad į savo sąrašą 
prisirinko iš tiesų nemažai atsitiktinių 
asmenybių, kurios jokio supratimo 
nei apie valstybės valdymą, nei apie 
užsienio politiką, nei apie ekono-
mikos vystymą ir bridimą iš krizės 
neturi. Nėra ir patirties. Štai vienas 

Užkliuvom už varčios 
ir vėl iš pradžios

blaivybės organizacijos „vadas“ siū-
lo R.Karbauskiui atkartoti Lietuvoje 
švedišką alkoholio kontrolės riboji-
mų ir suvaržymų sistemą „System 
Boleget“. Kitas veikėjas „patarinėja“ 
grąžinti vos ne M. Gorbačiovo laikų 
TSRS alkoholio kontrolės politiką ir 
net nesuvokia, kokį pasipiktinimą, 
kokį protestą ir pasipriešinimą vi-
suomenėje sukeltų! Nė vienas toks 
šnekėtojas net nesuvokia, kokius 
pogrindinės alkoholinių gėrimų (ga-
ražuose gamintų pilstukų ir kaukoli-
nių) procesus atnaujintų, kokias nau-
jas kontrabandos problemas sukurtų, 
lyg Lietuvai neužtektų nesunaikina-
mos cigarečių kontrabandos bėdų. 
Štai tau ir valstybės monopolis būtų! 
M. Gorbačiovo laikų eilės prie bute-
lio... Nei švediškos, nei kokios nors 
kitos šalies patirties dirbtinai perkelti 
į Lietuvą neįmanoma. Nes dažniau-
siai ant gražios kumelės jojama tik į 
tą pragarą, kelias į kurį visada būna 
vien gerais norais grįstas!

Arba siūlymas atkurti TSRS lai-
kais buvusią valstybinę vaistinių 
sistemą... Visų pirma ar kas nors pa-
skaičiavo, kiek tokios sistemos atkū-
rimas ar sukūrimas naujai kainuotų? 
Ne! O kiek kainuotų vien valdiškų 
vaistinių sistemos valdymas atku-
riant Sveikatos apsaugos ministe-
rijoje Farmacijos valdybą ar kitą 
analogišką valdymo struktūrą? Irgi 
nepaskaičiuota. Ir tokių populistinių 
šnekorių “žaliųjų valstiečių” partijo-
je nemažai. O tai reiškia, kad į koali-
cijos partnerius turi ateiti tokia tvirta 
ir patyrusi politinė jėga, kuri įtikintų 
niekatauškius bent jau nepraleisti 
progos patylėti ir nekurti naujų krizių 
Lietuvoje  savomis rankomis. Tikė-
tina, kad ir į eketes žiemą maudytis 
mūsų visų  vienas seniai iš sovietinės 
praeities žinomas „sveikuolių vadas“ 
prievarta nesukiš…

Šiame straipsnyje neturiu tikslo 
nagrinėti visos R. Karbauskio vado-
vaujamos partijos rinkiminės progra-
mos. Joje neradau nieko konkretaus 
apie tai, kaip ir kada man bent jau 
dvigubai didės pensija.  Neradau ir 
kokiu būdu europiniu, t.y 5-6 kartus 
didesniu, taps atlyginimas dirban-
čiam jaunimui, kuriam tuomet nebe-
reikės dezertyruoti, tai yra emigruoti, 
į užsienius, šitaip lietuviams savo 
noru susinaikinant kaip valstybei. 
Man duonos, o ne tos jūsų tautinės 
„System Bolaget“ reikia! Suvokiu ir 
manau, kad kai kurie naivūs valstie-
čių parašymai ir primityvūs pašne-
kėjimai stabdo kitas politines jėgas 
jungtis į koaliciją ir kartu vykdyti 
pažadus rinkėjams, juolab aišku, kad 
kai kurie dalykai ten yra nei vykdy-

tini, nei įvykdomi. Valdžios trokšta 
visi! Kas norės aukotis? 

Nors socialdemokratai per 2016 
metų rinkimus ir tapo vienais iš 
“mažiukų”, niekada neabejojau, kad 
būtent jie eis į koaliciją su Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Kodėl? 
Ogi todėl, kad dar K. Prunskienės lai-
kais LDDP, o vėliau ir LSDP visada 
su valstiečiais eidavo į koaliciją, nes 
vieni niekada neturėjo pakankamai 
mandatų Seime. Visada LDDP ir 
LSDP partijų vadovybė Anykščius 
atiduodavo valstiečiams. K. Pruns-
kienei duodavo Žemės ūkio ministrės 
pareigas, o kandidatu į Seimą valstie-
čiai keldavo A. Baurą, kuris tais pa-
čiais socdemų ar “lddpiečių” balsais 
ir laimėdavo. Sena meilė nerūdija! 
Kažkaip man visai nesvarbu, kaip ir 
kokius postus Vyriausybėje pasidalins 
koalicijos partneriai šį kartą. Neduoti 
Sauliui Skverneliui išsvajotojo, lauk-
tojo ir žadėtojo ministro pirmininko 
posto būtų pastarajam išdavikiškas 
smūgis peiliu į nugarą. Ir ne tik jam – 
visiems už „žaliuosius valstiečius“, o 
tai reiškia už populiarųjį S. Skvernelį 
balsavusiems rinkėjams. Paminėjo R. 
Karbauskis iš mandagumo Br. Ropės 
pavardę, patiešijo buvusį valstiečių 
kandidatą į prezidentus ir ta tema liko 
išsemta. Pakaks ropei augti ir sotaus 
Europarlamento dirvos trąšumo... 
Tik ar ilgai S. Skvernelis trauks šitos 
Vyriausybės vežimą? 

Neapsikentęs bjauraus kai kurių 
anoniminių komentatorių rajono 
žiniasklaidoje pilstomo purvo ant 
kandidatės, viešai pasveikinau ją, 
laimėjusią rinkimus, šiais žodžiais: 
„Sveikinu išrinktąją Seimo narę Gre-
tą Kildišienę. Sveikinu Anykštėnus 
rinkėjus, priėmusius ryžtingą ir at-
sakingą sprendimą. Sergejus Jovaiša 
geras ir garsus buvo krepšininkas. 
Politiku geru jis visgi netapo. Aš pats 
balsavau Aukštaitijos rinkiminėje 
apygardoje irgi už “valstietę” iš Kau-
no, Guodą Burokienę, triuškinančiai 
laimėjusią prieš užkietėjusią, fanatiš-
ką ir rusofobišką konservatorę Rasą 
Juknevičienę. Tai gali būti laukiamų 
permainų Lietuvoje pradžia. Pagy-
vensime - pamatysime. Labai svarbu, 
kokia koalicija bus sudaryta ir kaip ji 
valdys. Jau dabar laikas pradėti mąs-
tyti ir ruoštis Prezidento rinkimams!“ 
Tai jai trūksta išsilavinimo, tai per 
graži, tai šiokia, tai anokia... Pavy-
das graužia rinkimus pralaimėjusių 
konkurentų smegenis ir į paviršių 
prasiveržia „megstaberetiniu“ pasi-
spjaudymu. Nieko čia naujo. Kai ka-
daise triuškinančiai rinkimus į Seimą 
laimėjo Algirdo Brazausko vedama 
LDDP, irgi buvo panašių veiklų: ir 

savanorių maištas miškuose palei 
Kauną, ir „megztųjų berečių“ skun-
das į Britų parlamentą... Durniau ne-
sugalvosi, bet buvo. O dėl išsilavini-
mo priekaištauti jaunam žmogui ir jį 
palaikiusiems rinkėjams kvaila. Nėra 
nė vieno universiteto Lietuvoje, kuris 
ruoštų Seimo narius kaip specialybę. 
Viskas per gyvenimą išmokstama! 
Todėl naujosioms Seimo narėms, 
tiek  Gretai Kildišienei, tiek Guodai 
Burokienei, už kurią balsavau, nuo-
širdžiai linkiu sėkmės naujose jų gy-
venime pareigose.

O Seimo senbuviai... Tiek kon-
servatorė Rasa Juknevičienė, tiek 
Sergejus Jovaiša rinkėjams atsibodo 
ir jie abiem pasakė „Ne“. Partijos 
sąrašas išgelbėjo šiuos abu konserva-
torius ir atvedė į Seimą. Neprapuls ir 
socdemas Algirdas Butkevičius, ku-
riam rinkėjai irgi pasakė „atsibodai“ 
ir išrinko sportininką. Irgi sąrašas 
išgelbėjo. Manau, kad „konservuo-
tomis kregždėmis“ kaip „vaduoto-
jomis“ niekas nebetiki. „Brazauskas 
parduoda, o Maskva perka Lietuvą! 
- šitiek metų tvirtino jos mums, čia 
pat žadėdamos Maskvai Lietuvos 
pirkti neleisti, o mus apginti. „Rusai 
puls Lietuvą!“- jau keli metai mus 
gąsdina tos nukvarkusios kregždės ir 
siūlosi ginti. Giriasi, kad tik jie, veda-
mi Anūkėlio, Tatos ir dar NATO tai 
sugeba. Tik jie! Kiti - šunauja. Tuoj  
kapituliuotų arba parsiduotų. Bet 
Lietuva šitomis „konservuotų kregž-
džių“ pasakomis jau nebetiki. Kiek 
gi galima „Gebelso stiliumi“ pliurpti 
tą patį per tą patį? Pamokė rinkėjai 
konservatorius per rinkimus. Keiski-
tės arba lauk, pasakė. Atsibodote net 
Kaunui.

O kaip mes, tie eiliniai rinkėjai? 
Užkliūname už varčios ir vėl klaidas 
darome iš pradžios. O balsuojantis 
žmogau! Na, negi tau, mano sese, 
mano broli, niekaip neaišku, kad, jei 
tu palaikai kurią nors politinę partiją, 
tiki jos lyderiu, tai ir duok jiems tiek 
balsų, suteik tiek mandatų, kad be 
jokių koalicijų, be jokių partnerių - 
potencialių išdavikų - galėtų netruk-
domi dirbti žmonėms ir valstybei, 
už svetimų nugarų nesislapstydami. 
Kol mes taip vis klystame, Tėvynė 
nyksta ir išsivaikščioja, nes niekaip 
nesugeba tapti ne pamote - motina 
savo vaikams.  Yra tame ir mūsų 
kaltės!

Linas BITVINSKAS

Ko tik žmonės nesugalvoja. 
Kaip sakoma, yra daugybė būdų 
durniuoti. O štai amerikiečių 
mokslininkai iš vieno univer-
siteto nusprendė išbandyti dar 
vieną būdą. Jie žada į kosmosą 
paleisti laivą su mirusiu užšal-
dytu žmogumi. 

Mokslininkai įsitikinę, kad to-
kiu būdu mirusiojo DNR pateks 
į tinkamas sąlygas ir kur nors 
visatoje pradės naujos gyvybės 
užgimimą.  

Manoma, kad po kokių poros 
tūkstantmečių jau bus galima 
kalbėti apie naujos civilizacijos 
gimimą (reikia pastebėti, jog 
kažkur dingsta milijonai metų, 
kaip mus mokė mokykloje, kol 
tariamai gyvybė išsivysto). 

Tiesa, yra kai kurių keblumų. 
Žmogus, kurio lavoną paleis į 
kosmosą, turi būti absoliučiai 
sveikas. O sveiki paprastai retai 
miršta. Beje, laivas turi būti san-
darus ir vėsus, kad velionis, dar 
nepasiekęs visatos pakraščių, 
nepradėtų irti. Tam jis bus patal-
pintas į specialų skafandrą, kad 
jokie mikroorganizmai nepa-
sklistų anksčiau negu jis pateks 
į tinkamą gyvybei planetą. 

Sakyčiau, būdas labai origi-
nalus gyvybei pradėti, tačiau ar 
ne praktiškiau būtų pasiųsti kokį 
bekono gabalą, galima ir pažan-
dę, kam tuo vargšu „nabašnin-
ku“ kitas civilizacijas gąsdinti? 

Na, bet mokslininkai sako 
– mokslininkai žino, negalima 
trukdyti progresui. 

Tele lotoLošimas Nr. 1073 Data: 2016-10-30
Skaičiai: 06 51 65 04 54 69 29 72 14 64 26 02 08 45 71 27 25 68 12 50 18 73 20 55 

58 63 22 21 75 33 24 15 59 53 10 60 39 61 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 11 49 48 
07 19 38 52 05 44 67 57 23 74 40 70 31 (visa lentelė)

Papildomi prizai: 0042410 1000 Eur 0420117 10000 Eur 0153464 3000 Eur 0019219 
Automobilis “Fiat Tipo” 014*897 Pakvietimas į TV studiją 019*415 Pakvietimas į TV stu-
diją 042*284 Pakvietimas į TV studiją 034*203 Pakvietimas į TV studiją



  

SKELBIMAI 2016 m. lapkričio 2 d.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  0,50 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300  egz.     Užs. Nr. 1110

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, (8-671) 
76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Daiva Goštautaitė, tel. 5-94-74. 
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714.
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.

Vyr. redaktorė

perka

įvairūs

 
gimė

Kajus EIMONTAS, 
gimęs 10 16

Viltė PAULAVIČIŪTĖ, 
gimusi 10 06

pro memoria
Anykščių mieste
Genovaitė ŠERMUKŠNIENĖ,
gimusi 1930 m., mirė 10 29
Julija Danutė BURKŠIENĖ, 
gimusi 1935 m., mirė 10 27
Leonardas KARALKEVIČIUS,
 gimęs 1925 m., mirė 10 26
Rapolas PAVIRŽIS, 
gimęs 1923 m., mirė 10 26
Nijolė ALEKNAVIČIENĖ,
 gimusi 1943 m., mirė 10 25
Anykščių seniūnijoje
Antanas MAŽEIKIS, 
gimęs 1944 m., mirė 10 29
Jaroslavas KUNCEVIČIUS, 
gimęs 1937 m., mirė 10 25

Kurklių seniūnijoje
Valentas ŠNIUIKA, 
gimęs 1965 m., mirė 10 27
Svėdasų seniūnijoje
Petras JASAITIS, 
gimęs 1957 m., mirė 10 23
Traupio seniūnijoje
Anastazija KALIBATIENĖ, 
gimusi 1924 m., mirė 10 25
Rimas POCIUS, 
gimęs 1963 m., mirė 10 28
Troškūnų seniūnijoje
Leonas ŠIBIRKŠTIS, 
gimęs 1929 m., mirė 10 24
Frosinija BUTKIENĖ, 
gimusi 1961 m., mirė 10 26

parduoda

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
 (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui. 

Tel: (8-613) 74861.

Ieško - buto arba namo dalies 
Anykščiuose/Anykščių rajone. 

Tel.(8-683) 91121.

Namą arba sodybą Anykščiuose/
Anykščių rajone. 

Tel. (8-607) 49133.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyveni-
mui. 

Tel. (8-698) 49854

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės 
- miško sklypą gražesnėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių automobi-
lius. Gali būti su defektais, nevažiuo-
jantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko 
dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Skubiai - naudotus automobilius.
Tel. (8-621) 60671.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trakto-
rius. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža. 

Tel.: (8-686) 54826, 
(8-684) 40534.

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

Tel. (8-680) 41510.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

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

Pamestus Ringos Čečenikovos 
brandos atestatą, kodas 3014, 
serija V Nr. 347607, ir brandos 
atestato priedą, kodas 3016, se-
rija VP Nr. 372187 laikyti nega-
liojančiais.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Krosnių meistras remontuoja 
krosnis, stačiamalkius.

Tel.: (8-617) 74438, 
(8-670) 89584.

UAB „Jonroka“ organizuoja A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų ir papildomus (pra-
sižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2016 m. lapkričio 3 d. 17 val.  
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29,  Anykščiai.  
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.

Nekilnojamasis turtas

Tvarkingą sodybą su sklypu 
Vaidlonyse, Anykščių r. 

Tel. (8-683) 91121.

Tvarkingą 4 kambarių butą pui-
kioje vietoje Anykščiuose. 

Tel. (8-683) 91121.

Dviejų aukštų komercinį pastatą. 
Plotas 380 kv. m. Pirmame aukšte 
įrengta parduotuvė, antrame - gy-
venamosios patalpos. 

Kaina 57 000 Eur.
Tel. (8-611) 26883.

5 a sklypą su Kurklio ežero pa-
krante.

Tel. (8-683) 91121.

Kuras

Beržines, juodalksnio malkas 
kaladėmis, skaldytas. Spygliuočių 
atraižas. 

Tel. (8-630) 57490.

Sausas malkas kaladėlėmis. 
Pristatymas nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

siūlo darbą
Reikalingas žmogus dirbti ir 

gyventi sodyboje prie antrųjų 
Kurklių. Atlyginimas sutartinis.

Tel. (8-657) 82622.

Kita

Lietuvišką svilintą dujomis kiau-
lienos skerdieną puselėmis po 
40-60 kg, perkant 2 puseles (visa 
kiaulė) kaina tik 2,24 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Kiaules - 1,50 Eur/kg gyvo svorio, 
paskerdimas nemokamas(svilina). 
Paršelius 7-8 sav. amžiaus - 55-65 
Eur + PVM. Ukmergės r. Baublių 
k.

Tel. (8-627) 86855.

Kviečius, miežius, avižas, įvai-
rius pašarinius miltus, sėlenas. 
Greitai atveža.

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

šiandien

lapkričio 3 d.

lapkričio 4 d.

lapkričio 2-4 d. jaunatis.

Gedartas, Gedilė, Valentas, 
Valys.

vardadieniai

mėnulis

Hubertas, Martynas, Silvija, 
Vydmantas, Norvainė.

Agrikola, Karolis, Modesta, 
Vitalis, Eibartas, Vaidmina, Vi-
talijus, Vitalius.

oras

+1

+4

redaktorei nežinantNNN

MOZAIKA sprintas

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų surinkimo 
šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama tel. (8-650) 16057.

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR EUR EUR

Paštų skyriuose:

„Anykšta“ 18.00 36.00 64.00 
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenume-
ratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne trum-
pesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29),  pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose,  www.anyksta.lt ir www.
prenumerata.lt.  Prenumeratą priima „Spaudos kelio“ spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810.  Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ prenumeratos kainos 2017 metams

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, 
Gedimino g. 32 parduotuvėse arba „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38 34.75
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Plėtra. Anykščių kūno kultū-
ros ir sporto centre pradėjo veikti 
dviejų naujų sporto šakų grupės 
– kalnų slidinėjimo (treneris Ma-
rius Šinkūnas) bei lauko teniso 
(treneris Justas Guobužas).  Lauko 
tenisas kol kas yra eksperimentinė 
sporto šaka, kuri liks nuolatine, jei 
bus poreikis. O Anykščių kalnų 
slidininkai jau buvo ir pirmojoje 
treniruočių stovykloje, vykusioje 
Druskininkų „Snow“ arenoje.

Kvadratas. Spalio 25 dieną 
„Nykščio namų“ arenoje vyko 
Anykščių rajono pradinių klasių 
(2006 metais gimusių ir jaunesnių) 
mokinių kvadrato varžybos. Dėl 
nugalėtojų taurės grūmėsi Troš-
kūnų Kazio Inčiūros gimnazijos, 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos ir Antano Vienuolio pro-
gimnazijos komandos. Pirmąją vie-
tą iškovojo Silvijaus Živatkausko 
vadovaujama A. Vienuolio ekipa, 
kuri laimėjo abu susitikimus. Antri 
liko Rūtos Meliūnienės treniruoja-
mi baranauskiečiai (1 tšk.), treti – 
K.Inčiūros gimnazijos atstovai.

Imtynės. Savaitgalį Anykščių 
krašto imtynininkai dalyvavo dvie-
juose tarptautiniuose turnyruose. 
Penktadienį mūsų krašto atstovai 
varžėsi Latvijos Balvio mieste, 
šeštadienį – Marijampolėje. Kai-
myninėje šalyje Nojus Pupkis 
(svorio kategorijoje iki 28 kg) užė-
mė 2 vietą, Gintaras Žvikas (66 kg) 
ir Deimantas Žvikas (76 kg) – tre-
čiąsias vietas. Marijampolės tarp-
tautiniame Povilo Grigo atminimo 
turnyre ant nugalėtojų pakylos lipo 
mažieji Anykščių krašto imtyni-
ninkai Malvydas Brazdžiūnas (26 
kg) ir Nojus Pupkis (29 kg). Tre-
čiąsias vietas iškovojo Tadas Kusta 
(52 kg) ir Gintaras Žvikas (66 kg).

Bazė. Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro direktorius Žilvinas 
Ovsiukas su Kalitos kalną admi-
nistruojančio Anykščių turizmo 
informacijos centro atstovais ap-
tarė galimybes prie kalno įrengti 
ir lygumų slidinėjimo trasą. Kitaip 
tariant, kalnų slidininkai dirbtiniu 
sniegu dalinsis su lygumų slidinin-
kais bei biatlonininkais.    

Į politika šiek tiek paėjęs Ka-
varsko seniūnas Algirdas Gansi-
niauskas savo „Facebook“-e ne-
bepolitikuoja. Pasibaigus Seimo 
rinkimams seniūnas ėmėsi taikes-
nės sferos – sporto. Dabar jo pro-
filyje yra nuotraukos iš krepšinio 
varžybų. Priminsime, kad dar toks 
Pjeras de Kubertenas yra sakęs, 
kad sportas – pakankamai ramus 
užsiėmimas, o žmogus, turintis ne 

O sporte - tu taika!

tik vardą ir pavardę, bet ir dar kaž-
ką tarp vardo ir pavardės – nesą-
monių nesakys.   

O paskutinę politikavimo dieną 
Kavarsko seniūnas piktinosi kandi-
datų į Seimą diskusiją moderavusio 
istoriko dr. Norberto Černiausko 
pastebėjimu, kad A. Gansiniauskas 
debatuose nedalyvauja, nes „jau 
yra viską pasakęs“. 

„Kodėl apie rengiamus deba-

tus man buvo pranešta tik spa-
lio 4 d., nesiimu spręsti, tačiau 
mano atsakyme, išsiųstame deba-
tų rengėjams, net aliuzijos nėra į 
tai, kad aš jau viską esu pasakęs. 
Netikrumas ir kai kurių susikurta ga-
limybė teisti ir kaltinti, meluoti arba 
nesakyti tiesos, įveikti kliūtis papir-
kinėjimu labiausiai ir vargina Lietu-
vą. Aš už tuos, kurie saugo savyje pa-
dorumą. Tikiu, kad visi, turintieji šią 
būdo ypatybę, spalio 9-ąją ateis į rin-
kimus ir savo balsą atiduos už mane, 
Algirdą Gansiniauską“, – prieš pat 
rinkimus pakvietė A. Gansiniauskas. 
Bet sportas - geriau. Jokio melo, kal-
tinimų ir papirkinėjimų…

Su Šatiku nulaužėm švietimo 
ministerijos “saitą.” Gavom temą, 
kuri bus 10 klasės baigiamajame 
lietuvių kalbos egzamine. Tema:

“Altorių šešėlio spektroanalizės 
konsensusai kvantinės energijos 
bei termografinio laidumo sąveiko-
je, kalbant apie tariamos nudienos 
celibato psichoanalitinės raiškos 
privalumus, bei retrospektyvinius 
žmogaus pseudopasąmonės trūku-
mus”

Galėsit dėkot vėliau. Sėkmės eg-
zamine!

***

Greitai, be skausmo ir be opera-
cijų pakeisime Jūsų lytį ir amžių. 
Kainos – sutartinės. Vilniaus I-asis 
pasų poskyris.

***

Sėdžiu McDonalde, valgau dide-
lį cheesburger’į su bulvytėmis. Čia 
prieina Kubilius, paima mano bul-
vytes, suvalgo, pažiūri man į akis ir 
sako “Tavim gi vis tiek niekas ne-
patikės”. Pasiima mano coca-cola 
ir nueina…

Nepale nuleistas pavojų kėlęs 
ledyninis ežeras

Nepale sėkmingai iš dalies nuleis-
tas ledyninis ežeras netoli Everesto 
ir buvo užkirstas kelias potencialiam 
katastrofiškam potvyniui, galėjusiam 
nusinešti tūkstančius žmonių gyvy-
bių, pirmadienį sakė pareigūnai.

Mokslininkai sako, kad dėl kli-
mato kaitos Himalajų ledynai tirpsta 
nerimą keliančia sparta, o susidarę 
didžiuliai ledyniniai ežerai gali išsi-
lieti iš krantų ir nušluoti ištisas kal-
nų bendruomenes. Imdžos ežeras, 5 
010 m aukštyje, vos už 10 km į pie-
tus nuo aukščiausio pasaulyje kalno, 
buvo sparčiausiai didėjantis ledyni-
nis ežeras Nepale.

Šią Himalajų valstybę pernai nu-
siaubė 7,8 balo žemės drebėjimas, 
privertęs sunerimti dėl staigių potvy-
nių, galinčių kilti išsiliejus iš krantų 
ledyniniams ežerams.

„Šio ežero nuleidimas buvo vy-
riausybės prioritetas, dėl didelės jo 
keltos rizikos. Kaip tik dabar sė-
kmingai užkirtome kelią katastro-
fai“, – sakė projekto vadovas Topas 
Bahaduras Khatri (Topas Bahaduras 
Chatris).

Pasak jo, beveik 150 m gylio ežero 
vandens lygis per pusmetį trukusius 
kruopščius darbus buvo pažemintas 
3,5 metro – buvo nuleista daugiau 
kaip 5 mln. kub. metrų vandens.

Nepalo vyriausybė ežerą drenavo 

drauge su Jungtinių Tautų vystymo 
programa (UNDP).

40 Nepalo armijos kariškių ir dau-
giau kaip 100 vietos darbininkų kal-
niečių nuo balandžio pamainomis 
vykdė projektą, kuriam įranga buvo 
gabenama oru ir jakais.

„Buvo iškastas 45 m ilgio tunelis, 
kad būtų palengvintas nutekėjimas iš 
ežero. Mes taip pat įrengėme mecha-
ninius vartus nuotėkiui reguliuoti“, – 
sakė armijos komandai vadovavęs 
pulkininkas leitenantas Bharatas La-
las Shrestha.

„Dėl vėjo, sniego ir išretėjusio oro 
galėdavome dirbti tik po dvi ar tris 
valandas per dieną. Tai buvo sunki 
užduotis“, – sakė jis.

1984–2009 metų ežero dengiamas 
plotas padidėjo nuo 0,4 iki 1,01 kv. 
km, tad buvo pradėta nuogąstauti, 
kad jis gali išsiveržti iš krantų ir už-
lieti žemiau esančius kaimus.

Ekspertai sako, kad potvynis 
būtų turėjęs katastrofiškų padarinių 
daugiau kaip 50 tūkst. žmonių, gy-
venančių kaimuose netoliese ir net 
pietiniuose šalies rajonuose.

Vykdant projektą žemiau ežero 
esančiuose kaimuose taip pat buvo 
įrengtos išankstinio perspėjimo 
sistemos. „Mūsų planas dabar yra 
pakartoti šį darbą ir kituose didelį 
pavojų keliančiuose ledyniniuose 
ežeruose“, – sakė T.P.Khatri.

Nepale yra maždaug 3 tūkst. ledy-
ninių ežerų.

2014 metais didelės tarptautinės 
studijos išvadose buvo perspėta, kad 
ledynai Everesto regione dėl klimato 
kaitos iki šimtmečio pabaigos gali 
susitraukti apie 70 proc. ar net iš-
nykti visiškai. Katmandu įsikūrusio 
Tarptautinio integruoto kalnų vysty-
mo centro (ICIMOD) paskelbtos iš 
palydovų darytos nuotraukos pade-
monstravo, kad Nepalo ledynai nuo 
1977 iki 2010 metų jau sumažėjo 
beveik ketvirtadaliu.

Saudo Arabija: pora išsiskyrė 
praėjus dviem valandoms po ves-
tuvių dėl nuotraukų socialiniuose 
tinkluose

Saudo Arabijoje pora išsiskyrė 
praėjus dviem valandoms po vestu-
vių dėl nuotraukų socialiniuose tin-
kluose. Tai trečiadienį pranešė “The 
Independent”. Vyras nusprendė nu-
traukti santuoką, kai jo žmona pa-
skelbė kelias ceremonijos nuotrau-
kas socialiniame tinkle “Snapchat”. 
Vedybų sutartyje buvo numatyta, 
kad sutuoktinė po vestuvių neturi 
naudotis tokiais socialiniais tinklais 
kaip “Snapchat”, “Instagram” ar 
“Twitter”.

Moters šeima mano, kad vyras 
buvo pernelyg griežtas jos atžvilgiu. 
Bet vyro giminės priminė, kad jis 
turi teisę skirtis. Pagal Saudo Arabi-
jos įstatymus, vyrai gali vienašališ-
kai nutraukti santuoką be jokių prie-
žasčių. Moterys prieš skyrybas turi 
gauti vyro arba teismo sutikimą.

Pastaruoju metu Saudo Arabijo-
je daugiau kaip pusė skyrybų tenka 
jaunavedžiams. 


