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„Anykštą“ 
galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, 

tačiau patogiausia - prenumeruoti!

Girelės senolė iš namų niekur nebevažiuos Lina DAPKIENĖ

Vis dar nenurimus mintims apie irstančią Girelės cerkvę (žr. 
2018-04-14 „Anykšta“: „Griūva šimtametė išnykusios Girelės 
sentikių bendruomenės cerkvė), panorau aplankyti ir pakalbinti 
vienintelę Kavarsko seniūnijoje gyvenančią sentikę, 95-erių ka-
varskietę Evdokiją Apčinikovą ir jos dukrą Raisą Nabažienę. 

Prie namo mane pasitiko Raisa, nes jos sargas, šunelis, garsiai 
pranešė žinią: „Kažkas atvyko!“ Maloniai įleista į vidų, matau 
lovoje gulinčią, į sieną pasisukusią ilgaamžę. Man pasirodė, kad 
senolė miega. „Gal nežadinkim?“ – teiraujuosi. „Ne, ji visada da-
bar dažniausiai vien tik guli“, – atsako moteris ir švelniai paliečia, 
pajudina savo senyvo amžiaus mamą. 

„Kas čia, seselė?“ – toks buvo pirmasis kiek nustebusios senolės 
pasiteiravimas, sunkiai pasisukant į mane ir beveik nebepakeliant 
galvos nuo pagalvės... Suprantu, kad čia labiau būtų reikalingas 
medicinos darbuotojo vizitas... Vis dėlto mums pavyko šiek tiek 
pakalbėti. 

Jau devinti metai, kai Raisa Nabažienė slaugo sunkiai iš lovos be-
pasikeliančią 95-erių mamą Evdokiją Apčinikovą. 8 psl.

Ikiteisminis tyrimas dėl Dalio Vaigino 
veiklos nutrauktas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Panevėžio apygardos prokuratūros 2-asis baudžiamojo perse-
kiojimo skyrius nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl buvusio Anykš-
čių rajono ligoninės direktoriaus Dalio Vaigino veiklos. 

Pranešama, jog tyrimas nutrauktas, ,,nes nepadaryta veika, tu-
rinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių“.

Buvęs Anykščių ligoninės direktorius Dalis Vaiginas (kairėje) 
kaltintas dėl netinkamų savo darbo grafikų, kuriuos tvirtino... 
rajono meras Kęstutis Tubis.

Nuotrauka iš redakcijos archyvo.

Ikiteisminis tyrimas dėl buvusio 
Anykščių ligoninės direktoriaus 
veiklos pradėtas pernai vasarą, 
kadenciją baigiančio nušalintojo 
mero Kęstučio Tubio iniciatyva.

2018-ųjų rudenį baigėsi 
D.Vaigino, kaip Anykščių ligo-
ninės vadovo, kadencija, jis pats 
neslėpė planų varžytis konkurse 
dėl dar vienos 5-erių metų vado-
vavimo ligoninei kadencijos. Kita 
vertus, meras K.Tubis D.Vaiginui 
leido suprasti, kad jis ligoninės va-
dovo poste nebėra pageidautinas. 

D.Vaigino ,,pasistumdymai“ 
su rajono vadovu baigėsi keliais 
pradėtais rajono ligoninės direkto-
riaus veiklos tyrimais. 

Grėsmingiausias iš tyrimų - tei-
sėsaugininkų atlikta analizė dėl 
galimo D.Vaigino darbo  dvigubo 
apmokėjimo. 

Buvęs ligoninės vadovas jau 
tyrimo pradžioje neslėpė, kad ti-
krinant žiniaraščius atrasta, kad 
,,persidengia“ jo, kaip ligoninės 
vadovo ir kaip gydytojo, darbo 
grafikai. Tačiau, pasak D.Vaigino, 
savo darbo grafikus tvirtino ne jis, 

o ... rajono meras K.Tubis. ,,Gra-
fikas buvo pastovus, o žiniaraščius 
meras tvirtino kas mėnesį. Ir pats 
save...apskundė“, - ,,Anykštai“ 
kalbėjo D.Vaiginas.

Vykstant ikiteisminiam tyrimui, 
D.Vaiginas 3 kartus važiavo į Ute-
ną - į apklausas.

,,Buvau ramus žinodamas, kad 
nieko neteisėto nesu padaręs. Ne-
gera buvo dėl to, kad pacientams ir 
mano kolegoms iš ligoninės teko 
važinėti, gaišti laiką, patirti išlaidų 
ir stresą. O kainavo ir netiesiogiai 
- mano reputacija prieš rinkimus 
ir per juos dėl šio tyrimo buvo pa-
kirsta. Galvoju, kad ,,užsakovas” 
tai darė sąmoningai galbūt ir dėl 
to, kad pats neatsakingai atliko 
savo pareigas, pasirašinėdamas 
žiniaraščius, neatinkančius grafi-
ko. Ir taip darė beveik ketverius 
metus. O juk šlovinosi teisininkas 
esąs. Ir su vagimis, nusikaltėliais 
bekovojantis...“ - ,,Anykštai“  kal-
bėjo D.Vaiginas.

3 psl.

ALBUMAS. Balandžio 16 d., 
antradienį, 17.30 val. Angelų mu-
ziejuje–Sakralinio meno centre 
albumo „Palaimintasis vyskupas 
kankinys Teofilius Matulionis 
Blessed Bishop Martyr“ pristaty-
mas. Dalyvauja – albumo sudary-
tojas, dailininkas Vaidotas Žukas, 
kunigas pranciškonas Julius Sas-
nauskas, kino dokumentikas Au-
drius Stonys.

Sirenos. Šį trečiadienį, 11 val. 
52 min,. vyks perspėjimo sistemos 
patikrinimas. Trims minutėms bus 
įjungiamos sirenos, taip pat gyven-
tojams bus išsiųsti trumpieji per-
spėjimo pranešimai į mobiliuosius 
telefonus apie sistemos patikrinimą.

Pasiekimai. Balandžio 12 dieną 
Vilniuje, Švento Kristoforo gimna-
zijoje, vyko Lietuvos mokinių dai-
nuojamosios poezijos konkursas.
Solistų kategorijoje III-io laipsnio 
diplomu apdovanotas Aurimas Ba-
reikis. Balandžio 13-ąją  baigėsi dvi 
dienas trukęs Lietuvos mokinių me-
ninio skaitymo konkursas Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazijoje.9-12 
klasių meninių kompozicijų grupė-
je Troškūnų teatro studijos skaito-
vų grupė apdovanota Švietimo ir 
mokslo ministerijos III-ojo laips-
nio diploma. Tai - Ieva Gudonytė, 
Evelina Kaulakytė, Viktorija Sobo-
levskytė, Mindaugas Minkevičius, 
Deividas Kulbokas, Aurimas Ba-
reikis.Moksleivius paruošė režisie-
rė Jolanta Pupkienė.

Avarija. Sekmadienį, apie 17 
val., kelyje Anykščiai – Rokiškis, 
ties Vikonių kaimu, eismo įvykį 
sukėlė...lapė.Pasak liudininkų, 
lengvojo automobilio vairuotojas, 
kelyje vengdamas susidūrimo su 
laukiniu gyvūnu, nesuvaldė au-
tomobilio ir nuskriejo į pakelės 
griovį. Per avariją žmonės nenu-
kentėjo, lapė greičiausiai paspru-
ko. Iš griovio automobilį ištraukė 
traktorius.

Kelionė. Praėjusią  savaitę vie-
šėdami Kinijos Sičuano provinci-
joje Robertas Matiukas ir Valdas 
Pelegrimas susipažino su Pengžou 
miestu ir apylinkėmis, dalyvavo 
menininkų dirbtuvėse. 

Priskėlimo viltį dovanojančios šv. 
Velykos...

Alma AMBRAŠKAITĖ, mu-
ziejininkė: 

„...pilnatvė gimsta tik pačių 
artimiausių žmonių rate.“

3 psl.

Šalį sukrėtusi 
žinia – 
neblaivaus 
pagimdyto 
kūdikio motina 
iš Surdegio

2 psl.

Parėmė 
,,Amerikos 
kareivį”

2 psl.

Prisieks 
vyriausias 
meras, vyriausia 
Taryba

3 psl.
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spektrasŠalį sukrėtusi žinia – neblaivaus pagimdyto kūdikio 
motina iš Surdegio
Balandžio 10 dieną Klaipėdos universitetinėje ligoninėje neblai-

vi 35-erių buvusi Troškūnų seniūnijos Surdegio miestelio gyven-
toja pagimdė kūdikį, kurio kraujyje nustatyta mirtina alkoholio 
koncentracija – 4,09 promilės.

Moteris į ligoninę buvo atvežta 
greitosios pagalbos automobiliu iš 
Telšių. Ji buvo tokia girta, kad me-
dikams su ja susikalbėti nepavyko 
– ji buvo neadekvati ir agresyvi.
Gimdyvei buvo nustatytas 2 pro-
milių girtumas. 2 kilogramų svorio 
ir 50 centimetrų ūgio kūdikį ji pa-
gimdė per 28 minutes.

Kūdikis iš karto buvo perkeltas į 
reanimacijos skyrių, jam  lašelinė-
mis leidžiami medikamentai, tai-
komos detoksikacijos priemonės. 
Vaiko organizme pastebėta infek-
cijos požymių, kūdikis gydomas 
antibiotikais.

„Anykštos“ žiniomis, neblaivų 

kūdikį pagimdžiusi moteris Surde-
gyje negyvena jau maždaug dvejus 
metus ir klajojo po visą Lietuvą.

Dar gyvendama Anykščių rajo-
ne, atlikus cezario pjūvio operaci-
ją, ji buvo pagimdžiusi dukrą, kuri 
vėliau augo vaikų globos namuo-
se.

Moteris šeimos nebuvo sukūru-
si, gyveno su sugyventiniu. Prieš 
dešimtmetį ji, kilus konfliktui su 
sugyventiniu, iškvietė policiją ir 
informavo, kad šis gaminasi ir 
vartoja narkotines medžiagas iš 
aguonų ir jų dalių ekstraktų. Už 
šį nusikaltimą moters sugyventi-
niui buvo skirta septynių mėnesių 

laisvės atėmimo bausmė pataisos 
namuose.

Darbo sudergiškė neturėjo – už 
gaunamas pašalpas darbavosi Sur-
degio bendruomenės centre. 

Beje, minimos moters šeimos 
narių likimai susiklostė tragiškai 
– vienas jos brolis pasitraukė iš 
gyvenimo, o kitas - negyvas rastas 
Anglijoje.

Lrytas.lt skelbia, kad tai jau nebe 
pirmas kartas Lietuvoje, kai gimsta 
visiškai girtas kūdikis.Prieš kele-
rius metus gimė kūdikis, kuriam 
buvo nustatytas 2 promilių girtu-
mas.

Medikai prognozuoja, kad, jei 
kūdikis ir išgyvens, didelė tikimy-
bė, kad jis bus irzlus, agresyvus, 
neatsparus ligoms, tąsomas trau-
kulių.

Pastebėta, kad mažylių, kurių tė-

vai sistemingai vartoja alkoholius 
gėrimus ir narkotikus, socialinė 
raida yra lėtesnė, tarp jų  nemaža 
sutrikusio elgesio, protiškai atsili-
kusių vaikų. Maža galva, plokščia 
nosis, siauri akių plyšiai, neišsi-
vystęs apatinis žandikaulis – tai tik 
keli veido bruožai, būdingi vaikui, 
kurio laukdamasi motina svaigino-
si alkoholiu. Tokie požymiai gali 
reikšti vaisiaus alkoholinį sindro-
mą, kurio sunkiausios pasekmės 
išryškėja vaikui paaugus – jis ne-
sugeba sukaupti dėmesio, atsilieka 
jo protinė veikla. Taip atsitinka, 
kai alkoholis negrįžtamai paveikia 
įsčiose besiformuojančio vaisiaus 
smegenų ir kitų organų raidą. 

Lietuvoje vis dažniau pasitaiko 
atvejų, kai svaiginasi nėščios mo-
terys.

-ANYKŠTA

Smurtas. alandžio 14 dieną,  
apie 16.30 val., namuose Anykš-
čių seniūnijos Naujųjų Elmininkų 
k., Dvaro g., konflikto metu ne-
blaivi (nustatytas 2,76 prom. gir-
tumas) moteris (g. 1983 m.) smur-
tavo prieš neblaivų (nustatytas 
2,40 prom. girtumas) sugyventinį 

(g. 1954 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Moteris sulaikyta ir užda-
ryta į areštinę.

Pagalba. Balandžio 12 dieną 
ugniagesiai gavo pranešimą, kad 
Anykščiuose, Statybininkų gatvė-
je, bute užsirakino dviejų metų.
vaikas. Į butą ugniagesiai pateko 
per balkoną ir  įleido savininkus.

Gaisrai. Balandžio 13 dieną 
Svėdasų seniūnijos Aulelių kai-
me degė Anykščių rajono šeimos 
ir vaiko gerovės centrui priklau-
santis namas. Pranešama, kad 
dviejų aukštų medinis namas 
buvo apleistas, jis stovėjo centro 
teritorijoje.Per gaisrą sudegė pas-
tato stogas, viduje buvę daiktai. 
Gaisras kilo apie 15 val. Pirma-
dienio naktį Kavarsko seniūnijos 

Šovenių kaime., Miško gatvėje, 
sudegė individualus gyvenama-
sis namas. Balandžio 13 dieną 
Kavarsko seniūnijos Pumpučių 
kaime išdegė 370 arų jaunuolyno.
Balandžio 14 dieną Viešintų se-
niūnijos Laitelių kaime degė krū-
mai, išdegė apie 150 arų žolės. Tą 
pačią dieną Troškūnų seniūnijos 
Jovarų kaime išdegė apie 70 arų 
žolės ir krūmų.

Temidės svarstyklės

Viešojo pirkimo laimėtojui duo-
ta užduotis parengti atliekų surin-
kimo ir transportavimo optimalius 
maršrutus, įvertinti ir nustatyti 

ekonomiškai naudingiausią kainą.
Nustatant atliekų transportavi-

mo kainą, bus skaičuojama, kiek 
jas kainuotų gabenti į biologinio 

Savivaldybė ruošiasi komunalinių atliekų tvarkymo pokyčiams
UAB ,,Technologinių paslaugų sprendimai“ laimėjo Anykščių 

rajono savivaldybės organizuotą viešąjį pirkimą ir už 5 tūkst. 
190 Eur rengs Anykščių rajono savivaldybės mišrių ir bioskai-
džių (žaliųjų ir maisto) komunalinių atliekų surinkimo ir trans-
portavimo kainos modelį.

apdorojimo įrenginius Utenos bei 
Panevėžio rajonuose.

Šiuo metu gyventojams žaliąsias 
atliekas UAB „Anykščių komu-
nalinis ūkis“ nurodo kompostuoti 
arba patiems pristatyti į kompos-
tavimo aikštelę, o maisto atliekos 
dažniausiai keliauja į mišriųjų 
atliekų konteinerius.

Kai kuriuose Lietuvos rajonuo-
se gyventojams jau dalijami tik 

maisto atliekoms skirti konteine-
riai. Kol kas tokius konteinerius 
reikalaujama pastatyti tik savival-
dybėse, kuriose gyvena daugiau 
nei 50 tūkst. gyventojų, tačiau, 
pagal Europos Sąjungos direktyvą, 
maisto atliekas bus privalu visiems 
gyventojams rūšiuoti nuo 2023-ųjų 
metų.

-ANYKŠTA

Parėmė ,,Amerikos kareivį”

,,Anykštai” Anykščių rajono 
policijos komisariato Veiklos sky-
riaus viršininkės Aušros Staške-
vičienės pasiteiravus, koks turėjo 
būti siuntinys, jeigu už jį pervesta 
3500 eurų, pareigūnė paaiškino, 
kad tai buvę ... pinigai.

Į patiklią anykštėnę elektroniniu 
paštu kreipėsi neva Amerikos ka-
reivis, kuris neva išvažiuojąs į mi-
siją ar į pensiją išeinąs ir neturį kur 
palikti savo milijono dolerių. ,,Jis 
paprašė anykštėnės į nurodytą sąs-
kaitą pervesti pinigus kaip kom-

Anykščių rajono policijos komisariatas gavo keturiasdešimtme-
tės anykštėnės, Ažupiečių gatvės gyventojos, pareiškimą, jog ji į 
kažkieno sąskaitą ,,už siuntinį” pervedė 3500 eurų, bet siuntinio ne-
gavo. Iš moters bankas nuskaičiavo dar ir 23 eurus už pavedimą.

pensaciją už jo būsimojo bankinio 
pavedimo mokestį”, - ,,Anykštai” 
sakė A.Staškevičienė. 

Situacija - neįtikėtinai absur-
diška, o Anykščių rajono policijos 
komisariato pradėtas ikiteisminis 
tyrimas - visiškai beviltiškas. Sąs-
kaita, į kurią anykštėnė pervedė 
pinigus, pasak A.Staškevičienės, 
yra ,,šiltų kraštų valstybėje”. 

,,Negaliu atsistebėti žmonių 
naivumu ir godumu, juk tiek 
apie tokias aferas rašoma ir kal-

bama. Matyt, jokios prevencinės 
priemonės kai kuriems žmonėms 
nebepadės. Jeigu būtų mano va-
lia, koreguočiau įstatymus, kad 
į tokius sandorius besiveliantys 
žmonės net neturėtų galimybių 
skųstis policijai”, - savo požiūrį 
dėstė pareigūnė. 

Kita vertus, ,,Amerikos karei-
vis” dabar jau turi ne tik milijoną 
dolerių, bet dar ir 3 500 eurų. Da-
bar jam bus dar sunkiau rasti, kur 
padėti saugoti sukauptas lėšas... 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Kliuvo pardavėjai
Sekmadienį, balandžio 14-ąją, apie 16 val. 30 min. Kavarske 

nukentėjo kavinės baro ,,Pipirėlis” pardavėja. 
Šis baras nėra pati ramiausia vieta Kavarske, o į jį renkasi ne 

pačius prašmatniausius kostiumus dėvintys vyrai.
Sekmadienį du vyrai kažko ne-

pasidalijo ne pačiame bare, o lau-
ke. Išgirdusi triukšmą, pardavėja 
išėjo vyrų tramdyti, tačiau pati nu-
kentėjo.

Policijos pranešime rašoma, jog 
,,neblaivus (nustatytas 1,80 prom. 
girtumas) vyras (g. 1998 m.), gyv. 
Jonavoje, P. Vaičiūno g., sumu-

šė pardavėją (g. 1966 m.), gyv. 
Anykščių r., Kavarsko sen., Dau-
ginčių k., Senojoje g.. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į Utenos apskrities 
VPK areštinę.”

Tarpusavyje besikivirčiję vyrai 
vienas kitam pretenzijų neturi. 

-ANYKŠTA
Kavarske nukentėjo vyrus raminti bandžiusi kavinės baro ,,Pi-
pirėlis“ pardavėja.

Meškos. Lietuvos gyvūnų tei-
sių apsaugos organizacija kreipėsi 
į Aplinkos ministeriją ragindama 
konfiskuoti meškas iš Nikolajui 
Zobovui priklausančio „Ąžuolyno 
meškučių cirko“. „Atsižvelgiant į 
tai, kad N. Zobovas atsisakė gera-
noriškai perduoti gyvūnus, tai pat 
į gyvūnų laikymo sąlygas, kurios 
kelia realų pavojų gyvūnams likti 
suluošintiems ar žūti, reikalaujame 
valstybinių institucijų nedelsiant 
imtis įstatymo numatytų priemonių 
gyvūnus konfiskuoti“, – organizaci-
jos pranešime cituojama jos vadovė 
Brigita Kymantaitė.

Išgelbėjo. Pasieniečiai sekmadie-
nį išgelbėjo keturis Estijoje regis-
truotu kateriu plaukusius žmones, 
praneša Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba (VSAT). Teigiama, kad 
pranešimas apie 11 kilometrų nuo 
Klaipėdos dreifuojantį katerį gautas 
vėlų sekmadienio vakarą. Apie va-
riklio gedimą pranešė patys kateriu 
plaukę užsieniečiai.

Draudimas. Valstybės kaltintojas 
„MG Baltic“ politinės korupcijos 
byloje Justas Laucius toliau prašo 
neleisti naudotis kaltinamajam Eli-
gijui Masiuliui per kratą paimtais 
daugiau nei 242 tūkst. eurų. Pasak 
J. Laciaus, šiuo prašymu siekiama 
užtikrinti galimą turto konfiskavi-
mą. Laikiną nuosavybės teisių ap-
ribojimą prašoma pratęsti dar trims 
mėnesiams, skaičiuojant nuo balan-
džio 17 dienos. Bylos duomenimis, 
per kratas 2016 metų gegužę pas E. 
Masiulį rasta 242,4 tūkst. eurų, 130 
Jungtinės Karalystės svarų sterlin-
gų ir 1,6 tūkst. JAV dolerių.

Naikins. Nuo kitų metų vasario 
Bendrasis pagalbos centras (BPC) 
pradės perimti greitosios medicinos 
pagalbos (GMP) tarnybos trumpuo-
sius numerius 03, 033, 103, skam-
binusieji bus jungiami ne su medi-
kais, bet su BPC. Pagal sveikatos 
apsaugos ir vidaus reikalų ministrų 
patvirtintą grafiką, perėmimas vyks 
iki 2021 metų kovo 31 dienos.

Finansuos. Valstybė šiemet 
finansuos mokslus visiems į tiks-
liųjų mokslų studijų programas 
universitetuose ar kolegijose įsto-
jusiems žmonėms, pirmadienį pra-
nešė švietimo ir ekonomikos mi-
nistrai. Vyriausybė kasmet nustato 
valstybės finansuojamų įvairių 
mokslų studijų vietų skaičių. Po 
praėjusią savaitę sulauktos kritikos 
šios ribos tiksliųjų mokslų eilutė-
se pirmadienį padidintos per Vy-
riausybės posėdį. Pavyzdžiui, bus 
finansuojama 1580 informacinių 
technologijų studijų vietų – 130 
daugiau nei praėjusios savaitės ne-
patvirtintame projekte, teigė švie-
timo, mokslo ir sporto ministras 
Algirdas Monkevičius. Finansuo-
jamų inžinerijos studijų vietų augs 
nuo 1350 iki 1375, matematikos – 
nuo 515 iki 550.

Nepritarė. Vyriausybė Seimui 
siūlo kol kas neplėsti lengvatų 
neįgaliesiems keliantis į Kuršių 
neriją ir pati žada parengti detales-
nę nuolaidų sistemą. Pirmadienį 
Vyriausybė nepritarė parlamentarų 
Justo Džiugelio ir Naglio Puteikio 
pataisoms, kuriomis numatyta, jog 
nemokamai keltais į Kuršių neri-
ją būtų keliami neįgaliojo ženklu 
ar specialia kortele pažymėti au-
tomobiliai, kurie neturi rankinio 
valdymo. 
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spektras Prisieks vyriausias meras, 
vyriausia Taryba Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šiandien prisieksiantis Anykščių rajono meras, 59-erių Sigutis 
Obelevičius taps vyriausiu Anykščių rajono meru istorijoje. Pa-
našu, kad ir rajono taryba, kurios amžiaus vidurkis kadencijos 
pradžioje - 52,8 metų, bus vyriausia Anykščių istorijoje. Į 2019-
2023 kadencijos Rajono tarybą išrinkta 18 vyrų ir 7 moterys. 

23 iš 25 naujai išrinktų Anykščių rajono tarybos narių turi 
aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Dauguma politikų mokslus 
baigė Vilniuje ar Kaune, tik konservatorė Rita Kripaitienė ir vi-
suomeninio komiteto lyderis Kęstutis Tubis yra užsienio aukštųjų 
mokyklų absolventai. 

Tiesa, kai R.Kripaitienė studija-
vo Maskvos kooperacijos institute, 
o K.Tubis - aukštojoje Gorkio mi-
licijos mokykloje, jų Alma Mater 
buvo ne užsienyje.

Vyriausia ir jauniausia Anykščių 
rajono tarybos narės išrinktos pa-
gal konservatorių sąrašą. 28-erių 
Gabrielė Griauzdaitė - Patumsie-
nė jauniausia Rajono tarybos nare 
buvo ir 2015-2019 metų kadenci-
joje, o vyriausia šios kadencijos 
deputate taps, po pertraukos į ta-
rybą grįžusi, buvusi A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos direktorė 
Ona Repečkienė.

Konservatorių frakcija Rajo-
no taryboje bus vyriausia : am-
žiaus vidurkis - 58,2 metai. Pagal 
K.Tubio sąrašą išrinktų politikų 
amžiaus vidurkis - 54,8 metai, so-
cialdemokratų - 54 metai, ,,valstie-
čių“ - 53,75 metų, liberalų -37 me-
tai. Vieninteliam į Rajono tarybą 
išrinktam Darbo partijos atstovui 
Ričardui Sargūnui - 64-eri.   

Vienintelei G.Griauzdaitei - 
Patumsienei iš į Tarybą išrinktų 
politikų yra mažiau nei 30. Tik 4 
politikams - tarp 30 ir 40 metų, 4 - 
nuo 40 iki 50 metų, 10 - nuo 50 iki 
60 metų, 5 - nuo 60 iki 70 metų ir 
vienai - per 70. Išskiriant visus de-
putatus į dvi amžiaus grupes - iki 
50 metų ir per 50 metų, pirmajai 

1990-aisiais, kai gimė jauniausia Anykščių rajono tarybos narė 
Gabrielė Griauzdaitė - Patumsienė, vyriausia Rajono tarybos 
narė Ona Repečkienė jau turėjo beveik 30-ies metų pedagoginio 
darbo stažą.

Priskėlimo viltį dovanojančios šv. Velykos...

Didžiąją savaitę 
lanko bažnyčią

Alma AMBRAŠKAITĖ, mu-
ziejininkė: 

- Šv. Velykos – viena svarbiausių 
švenčių. Tai Kristaus prisikėlimo 
šventė, jis mirė ir prisikėlė tam, kad 
mes būtumėm laimingi, džiaugtu-
mėmės, kad išmoktumėm kalbėti 
su juo. Šv. Velykų rytą einu baž-
nyčią – tai iš tėvų namų atsinešta 
tradicija. Tik dalyvavusi šv. Mišiose 
jaučiu šventę, tik tada ši diena įgyja 
prasmę, pakylėja. Nuo pat vaikystės 
ėjimas į bažnyčią buvo didžiausias 
džiaugsmas – ir niekas tais sovie-
tiniais laikais mūsų nepersekiojo, 
nereikėjo slapstytis. Didįjį tridienį 
kiekvieną vakarą stengiuosi nueiti 
į bažnyčią.

Džiaugiuosi, kad dar turiu gyvus 
tėvelius, nors mamai jau per 80 
metų, bet kokius ji šv. Velykoms 
kepa pyragus, kokį „zuikį“ kepa – 
net kunigas kažkada yra pasakęs, 
kad jo gaspadinei reikėtų pasimo-
kyti... Susėsti visiems prie stalo – 

Didžioji savaitė – susikaupimo, laukimo, ramybės laikas, vaini-
kuojamas šv. Velykų prisikėlimo džiaugsmo.  

„Anykšta“ pašnekovų klausė, ką jiems reiškia šv. Velykos? 
Kaip margina kiaušinius? Ką deda ant šventinio stalo? O gal lai-
kosi tradicijų, atsineštų iš vaikystės namų?

būtina. Mes lekiam, bėgam, dažnai 
artimam neturim laiko, todėl bent 
jau per šventes svarbu sustoti ir pa-
būti kartu. Juk tikroji pilnatvė gims-
ta tik pačių artimiausių žmonių rate. 
Kiaušinius, kaip ir vaikystėje, taip 
ir dabar, marginam tik kiaušinių 
lukštais, dar papuošiam gėlytėm, 
žolynais. Labai gražiai lietuviškos 
švenčių tradicijos, valgiai aprašyti 
Bronės Buivydaitės knygoje „Pro 
vaikystės langą...“ Man ši knyga  
labai svarbi, manau, kad ir kiekvie-
nas anykštėnas rastų, ką iš jos „pa-
siskolinti“ savo šventėms. 

Kiaušinių 
marginimas – lyg 
meditacija 

Elena BRAŽIŪNIENĖ, pradi-
nių klasių mokytoja:

- Verbų sekmadieniu prasideda 
ypatingas laikas – Didžioji savaitė. 
Prisimenu, vaikystėje tėveliai mus, 
vaikus, išplakdavo bažnyčioje pa-
šventinta verba, sakydami „ne aš 

plaku, verba plaka“ . Parsinešusi iš 
bažnyčios verbą, ir dabar paplaku 
namiškius, nepamiršau net ir savo 
mažųjų anūkų, kuriems vos pusė 
metukų – ir prie jų delniukų pri-
glaudžiau verbą. Šv. Velykos man 
ne tik katalikiška šventė - tai kartu 
ir gamtos pabudimas, kada viską 
užlieja besiskleidžianti gyvybė. Jau 
tapo tradicija, kad šv. Velykas su-
tinku su dukros šeima ir, nors mūsų 
šeimoje sėdėjimas prie stalo nėra 
pagrindinis švenčių akcentas, bet 
stengiamės laikytis tradicijų, ga-
minti tradicinius patiekalus.

Šiandieniame bėgime labai sunku 
sustoti ir rasti laiko margučiams da-
žyti, bet jo randu – apklijuoti kiau-
šinius lipdukais ar kitais prekybos 
centruose pirktais „grožiais“ – ne 
man. Mama kiaušinius margindavo 
svogūnų lukštais, o man labiausiai 
patinka marginti juos vašku arba 
skutinėti. Taip, tai laikui imlus dar-
bas, bet ir savotiška meditacija, pa-
buvimas su savimi.

Su mokinukais Didžiąją savaitę 
pradėjom margindami popierinius 
kiaušinius, pasakojau jiems apie šv. 
Velykų tradicijas, kalbėjau, ką reiš-
kia išpiešti raštai ant margučių. 

Šventinės išvykos

Asta PALAIMIENĖ, Utenos 
apskrities vaiko teisių apsaugos 
skyriaus Anykščių rajone vy-

riausioji specialistė: 

- Kiek prisimenu save, tiek 
mano namuose yra švenčiamos 
šv.Velykos (Kalėdos taip pat). Tai 
labai graži pavasario šventė, kurios 
pradedu laukti po vasario 16-osios. 
Šv.Velykos man asocijuojasi su 
gamtos atgimimu, pavasario virsmu 
link vasaros. 

Mano šeimoje šv. Velykos sieja-
mos ir su religine švente - Kristaus 
prisikėlimu - gėrio kova prieš blogį 
- Dievo sūnaus pergale prieš mirtį. 

Mano šeima maža: tiek tėvų 
šeimoje buvome keturiese (tėtis, 
mama, aš ir brolis), tiek dabar savo 
šeimoje esame keturiese - vyras, aš, 
dukra ir žentas. Taigi, mes niekada 
nesureikšmindavome sėdėjimo prie 
stalo, besaikės maisto gamybos ir 
pan. Žinoma, tradiciškai kiauši-
nius dažome, kažką šventiškesnio 
pasigaminame, valgome šv.Velykų 
pusryčius. O tada - greit sėdame 
į automobilį ir kur nors lekiame. 
Maršrutą jau būname apgalvoję 
(Kupiškis, Biržai, Molėtai, Ignalina, 
Jonava, Kaunas, Šiauliai, Vilnius ir. 
t.t. ). Tai nebūtinai siejame su gimi-
nių lankymu kažkuriame mieste. 
Labiau pasivaikštome po įdomius 
objektus tame krašte, tiesiog pabū-
name kartu. Pvz., pasirinkę aplan-
kyti Ignalinos kraštą, važiavome 
keliu pro Molėtus, Labanoro girią. 
Tame nuostabiame  kelyje yra pa-
kelės stalų su suolais. Tai man buvo 
žinoma, todėl iš namų pasiruošiau 
staltiesę, krepšelį maisto. Buvo 
nuostabus pasisėdėjimas gamtoje su 
pačiu gražiausiu, miško žolelėmis 
papuoštu stalu, gražiu pasibendra-
vimu. Pakeliui aplankėme kaimų 
bažnytėles, kapines... Šiais metais 
šv. Velykos planuojamos Vilniuje. 

-ANYKŠTA

priklauso 9, antrajai - 16 asmenų. 
Medianinis Tarybos narių amžius 
yra net 58-eri metai -  pačiame 
Tarybos amžiaus viduryje, skai-
čiuojant pagal gimimo mėnesius, 
yra kadenciją baigęs Anykščių ra-
jono meras K.Tubis, kuris birželio 
23-iąją švęs 59-ąjį gimtadienį. 12 
Tarybos narių vyresni už K.Tubį ir 
lygiai tiek pat - 12 - jaunesni. 

S.Obelevičiui iki 60-ojo gimta-
dienio liko kiek daugiau nei trys 
mėnesiai. Taigi S.Obelevičius 
,,užaugo“ iki visų laikų vyriausio 
Anykščių rajono mero. 1995 me-
tais pirmajam Anykščių rajono 
merui Sauliui Nefui buvo 34-eri, 
antrajai kadencijai 1997-aisiais jis 
perrinktas 36-erių. Leonas Ale-
sionka 2000-aisiais Anykščių ra-
jono meru tapo sulaukęs 51-erių, 
Dariui Gudeliui 2001-aisiais buvo 
26-eri, Alvydui Gervinskui žen-
giant į rajono valdžią 2004-iaisiais 
- 42-eji. S.Obelevičius pirmą kar-
tą meru išrinktas 2007-aisiais, kai 
jam buvo 47-eri.

Jau šiandien Anykščių rajono 
vicemeru turėtų būti renkamas so-
cialdemokratas Dainius Žiogelis, 
kuriam 44-eri metai. Iš būsimosios 
valdžios komandos jauniausia - 33-
ejų būsimoji administracijos direk-
torė Ligita Kuliešaitė. Būsimajai 
administracijos direktorės pavaduo-
tojai Venetai Veršulytei - 35-eri.

Priminsime, jog 1995-aisiais 34-
erių metų S.Nefas į valdžią atėjo 
kartu su 36-erių metų vicemeru 
Vytautu Bernatavičiumi bei 37-
erių Savivaldybės administrato-
riumi Arūnu Lioge, ir niekas šios 
komandos nelaikė jaunuoliais.

komentarai

Nesutaria. Dvišalę sutartį dėl 
sienos nustatymo 1999-aisiais rati-
fikavo tik Lietuva, rašo portalas lrt.
lt. Latvija siekia pirmiausiai pasi-
rašyti ekonominį susitarimą, ištirti 
jūroje esantį naftos telkinį, kurio 
didžioji dalis yra Lietuvos teritori-
joje ir tada baigti sienos įteisinimą, 
nors sutartyje numatyta atvirkščiai 
– pirmiausia sienos įteisinimas, o 
ekonominis susitarimas – po to. 
Latvijos užsienio reikalų ministe-
rijos pozicija kol kas nesikeičia.

Patikrinimas. Lietuvos moky-
klose pirmadienį prasideda naci-
onalinis mokinių pasiekimų pati-
krinimas (NMPP). Jame dalyvauja 
antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų kla-
sių mokiniai, jie atliks matemati-
kos, lietuvių kalbos ir kitų dalykų 
užduotis, pranešė Nacionalinis 
egzaminų centras (NEC). Per pati-
krinimą antrokai atliks skaitymo, t. 
y. teksto suvokimo, rašymo ir ma-
tematikos užduotis, ketvirtokai – 
skaitymo, rašymo, matematikos ir 
pasaulio pažinimo užduotis. Šeštos 
klasės mokiniai atliks skaitymo, 
rašymo bei matematikos užduotis, 
o aštuntos klasės mokiniai – kom-
piuterinius matematikos ir gamtos 
mokslų testus. Šiemet pirmą kartą 
nuo užduočių popieriuje atlikimo 
aštuntokai pereis prie modernesnio 
– elektroninio – formato. 

Kortelės. Nuo liepos šeimos 
kortelę, kuri kai kuriems gyven-
tojams suteiks tam tikrų lengvatų 
bei privilegijų, turėtų gauti apie 
63 tūkst. šeimų, teigia Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerija 
(SADM). Tačiau, nors ši kortelė 
turi pradės veikti vasarą, dar nėra 
aišku, kas ir kokias nuolaidas teiks 
jas turinčioms šeimoms. Socialinės 
apsaugos ir darbo viceministras 
Eitvydas Bingelis neslepia: kol kas 
nepasirašyta nė viena sutartis. 

Diktantas. Šiemet Nacionali-
nio diktanto be klaidų neparašė 
nė vienas dalyvis, rašiusiuosius 
labiausiai klaidino ne senoviški 
žodžiai, kurių tekste buvo nema-
žai, o skyryba. „Be klaidų nepara-
šė niekas“, – pranešė organizatorė 
Vytautė Šmaižytė.  „Tekstas buvo 
sunkus, vis dėlto žmonės klydo ne 
senoviniuose žodžiuose, labiausiai 
klaidino ir jie klupi dėl skyrybos. 
Senoviniai žodžiai, diktuojant 
tekstą, buvo tariami labai aiškiai. 
Tai realiai ten klaidų beveik nedarė 
(rašantieji – BNS)“, – pridūrė ji. V. 
Šmaižytė pabrėžė, kad pas dariu-
siuosius klaidas jos buvo skirtin-
gos, ta pati klaida nevyrauja.

Kursto. Demokratų lyderė JAV 
Kongrese sekmadienį pavedė teisė-
saugai pasirūpinti vienos kongres-
menės musulmonės ir jo artimųjų 
saugumu, o prieš tai apkaltino 
prezidentą Donaldą Trumpą ke-
liant pavojų jos gyvybei, nes soci-
aliniame tinkle „Twitter“ paskelbė 
vaizdo įrašą, kuriame vaizduojami 
rugsėjo 11-osios išpuoliai ir kon-
troversiškas politikės pareiškimas.

Patiktukai. Didžiosios Britani-
jos duomenų apsaugos institucija 
nori užkirsti kelią vaikams spaus-
ti mygtuką „patinka“ prie žinučių 
feisbuke ir kituose socialiniuose 
tinkluose. Tai yra dalis šios institu-
cijos siūlomų naujų griežtų taisy-
klių, skirtų užtikrinti vaikų priva-
tumo apsaugą internete. 

-BNS
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Ikiteisminis tyrimas dėl Dalio Vaigino veiklos nutrauktas

Jau ir anksčiau D.Vaiginas ne-
slėpė, kad konfliktas su nušalin-
tuoju, kadenciją šiandien baigu-
siu rajono meru K.Tubiu jį patį 
išprovokavo dalyvauti tiesiogi-
niuose Anykščių rajono mero 
rinkimuose. 

,,Padėjo jis man apsispręsti, 
dar labiau,,užvedė”...  Ėjimas 
į merus, į politiką man buvo ir 
būdas apsiginti, nusiplauti nuo 
jo ir parankinių pilto purvo, ne-
tiesos apie ligoninę ir mane es-
kalavimo!“ - ,,Anykštai“ aiškino 
D.Vaiginas.

Paklaustas, ar po to, kai jau 
viešai paskelbta,jog nutrauktas 
ikiteisminis tyrimas, jis pajutęs 
palengvėjimą, buvęs Anykščių 
ligoninės direktorius D.Vaiginas 
sakė: ,,Palengvėjimas nebent 
bus, kai paaiškės pačiam ,,užsa-
kovui“ pradėto jau kito tyrimo 
galutinis rezultatas! Tiesa juk 
turi savo kelią ir kainą. Beje, 
vykstant ikiteisminiam tyrimui, 

(Atkelta iš 1 psl.) nieko neįtikinėjau, kad...,,esu 
nekaltas!” Man tai savaime buvo 
suprantama.“

Priminsime, kad nuo ,,valstie-
čių“ partijos į Anykščių merus 
kandidatavęs D.Vaiginas nepate-
ko į antrąjį rinkimų turą. Tačiau 
pagal partijos sąrašą jis išrinktas 
į Anykščių rajono tarybą.

Tarybos nariu jis, ko gero, 
bus labai trumpai - išrinktasis 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius ketina D.Vaiginą pa-
skirti savo patarėju. Tokiu atveju, 
D.Vaiginas Tarybos nario manda-
to turės atsisakyti.

D.Vaiginas Anykščių rajono 
ligoninei vadovavo 1997-2018 
metais. Pernai pirmajame nau-
jojo ligoninės vadovo konkur-
se D.Vaiginas buvo vienintelis 
pretendentas, tačiau, komisijos 
vertinimu, jis surinko mažiau nei 
minimalų kvalifikacinį balą.

Iš antrojo konkurso, kurį laimė-
jo dabartinis ligoninės direktorius 
Audrius Vasiliauskas, D.Vaiginas 
pasitraukė. 

Juozas: ,,Aš Daliaus vietoje paduočiau Tubį ir jo ,,kontrolierius“ į teismą. Žmogui padaryta didžiulė moralinė ir 
sveikatos žala. Byla tyčinė ir, jei ne tai, Dalius garantuotai būtų išrinktas meru.“

321: ,,Laikai pasikeitė, net policininkai savus, ir dar ne bet kokius, sodina.:-)“
nu dar kol kas: ( atsakymas į 321): ,,nepasodino, bet galgi tikrai pasodins, negi prekiautojas poveikiu sugeeeee-

ebėėėėėės išsisukti, nu netikiu jau šiuokart.“
Ale: ,,Alesionka ir tubiniai tebesidżiaugia, kad rinkėjams užpūtė miglos apie stipriausią varžovą rinkimuose, kad 

tik Vaiginas nelaimėtų! Ir kodėl gi tokia jų baimė!? Ogi tas Vaiginas, laimėjęs rinkimus, gali atskleisti daug negerų 
Tubio meravimo laiku padarytų ar sumanytų savanadiškų darbelių...Ar ne, Leonai Alesionka?“

Leonas Alesionka: (atsakymas į Ale ): ,,Kadangi Jūs kreipiatės - atsakau. :) Tikrai džiaugiuosi, kad susimovė 
,,šmigelbaurinis“ projektas ,,Vaiginą į merus“ ir ,,bauraterbauskiniais“ pinigais rinkėjai niekaip nebuvo apdurninti. 
Anykščių rajono žmonės puikiai suprato, koks šuva po šia avantiūra pakastas. Kad šitas ponas liko antras nuo galo 
- rinkėjų valia. Ji galutinė ir nebus neapskundžiama. Manau, kad tai, jog meru yra išrinktas Sigutis Obelevičius, o 
ne Dalis Vaiginas, Anykščių rajonui yra gerai. Tai, kad naujai išrinktas meras D.Vaigino nesiūlo į vicemerus - yra 
labai akivaizdus pastarojo galimybių įvertinimas. Nežinau, ką mano šiuo klausimu jūsų minimi ,,tubiniai“, kadangi 
nesidomėjau ir jų neklausiau. Padarykite tai patys ir sužinosite. Sėkmės judėti šia kryptimi“.

Taip: ,,Nesisielok, Alesionka, jau tavo patarimų merui Obelevičiui morning tikrai neprireiks. Patarinėk kaip patarnauto-
jas savo Tubiui, Nušalintam merui išmesto į šiukšlyną mero Alesionkos patarimai, matom visi, kur veda - į STT !“

fara: ,,kurgi Tubis dabar prisiglaudęs,ar dar Gališanka yra spec. liudytojas,ar Savickas dar komunaliniame,ar 
skolas žiniasklaidai susimokės komiteto šaika?“

mmmmmmmm: ,,šaunu,kad viskas pasibaigė,sėkmės jums, gydytojau.“
Taigi: ,,Buvo ligoninės vyr.gyd. VAIGINAS,tai ligoninėj buvo tvarka.Rūpinosi ligonine ,o kas dabar.Kada noriu 

išvažiuoju, kada noriu, atvažiuoju.Ar gali toks žmogus būti naudingas Anykščiams.Tikimės, kad savivaldybė pakon-
troliuos naujojo daktaro darbus ir padarys išvadas.Iš girdėto pasisakymo per tarybos posėdį ,susidarė išvada, kad 
vyr. gyd. nelabai supranta apie naują darbą.BAISU.“

balsai internete (anyksta.lt):

Protestuodami prieš miškų kirtimą 
moksleiviai sodino medžius Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Praėjusį penktadienį, balandžio 12-ąją, 24 Anykščių A. Vienuolio progimnazijos mokiniai kartu 
su mokyklos direktore Danute Mažvyliene bei geografijos mokytoja Skaidrute Kvietkauskiene at-
vyko prie Lajų tako, pasiruošę gražiai iniciatyvai – medelių sodinimui.

Prie Lajų tako moksleivių jau 
laukė Valstybinių miškų urėdi-
jos Anykščių padalinio vadovė 
Monika Sirgėdienė bei Pavarių 
girininkijos girininkas Žydrūnas 
Sebeika. Urėdijos darbuotojai, 
laukdami vaikų, kalbėjo, kad jų 
neretai prašoma padėti įgyven-
dinti įvairius sumanymus. „Prisi-
menu, kaip darželinukai sugalvo-
jo kelti inkilus paukšteliams. Tas 
inkilas nemažai sveria, vaikai 
nepakelia jo, todėl mums teko 
pasidarbuoti. Tik reikėjo labai 
žiūrėti, kad ne tik inkilą tinka-
mai pakabintum, bet kad ir kokio 
mažiuko nesužeistum – juk būna, 
kad inkilas bekabinant ir nukren-
ta. Tačiau mes negalim atsisakyti 
dalyvauti tokiose vaikų inicia-
tyvose – smagu, kad vaikai turi 

noro. Ir šį kartą – atėjo Saulė pas 
mus, papasakojo, kokiu tikslu 
nori medelius sodinti, tad mums 
beliko tik rasti tinkamą vietą ir 
pasirūpinti sodinukais,“ – kalbė-
jo Ž. Sebeika.

Šį kartą organizuoti medelių 
sodinimą ėmėsi A. Vienuolio 
progimnazijos šeštokė Saulė Pa-
kalnytė. „Tiek Lietuvoje, tiek 
visame pasaulyje yra masiškai 
kertami miškai. Įvairios organi-
zacijos ar tiesiog susibūrusios 
žmonių grupės protestuoja, rašo 
peticijas. Aš sugalvojau, kad ga-
lima ne tik garsiai rėkti apie šią 
problemą, bet ir kažką padaryti 
– pavyzdžiui, pasodinti medį. Šią 
mano iniciatyvą palaikė ir mo-
kytojai, ir urėdijos darbuotojai, 
o į pagalbą pasikviečiau aštunto-

kus“, – užėjusi į „Anykštos“ re-
dakciją, pasakojo S. Pakalnytė.

Prie Lajų taiko vaikus pasiti-
kusi M. Sirgėdienė „išsiaiškino“, 

kad vos trys moksleiviai iš viso 
atvykusiųjų būrio yra sodinę me-
džius, todėl paprašė nepykti, jei-
gu girininkas, pastebėjęs klaidą 
– ne taip sodinamus sodinukus, 
lieps pasitaisyti.

„Miško sodinimas jums liks 
įsimintinas visam gyvenimui. 
Nesvarbu, kada jūs eisit šiuo ta-
keliu – ar po kelių dienų, ar po 
dešimtmečio, galiu garantuot, 
tikrai jausite neapsakomą malo-
numą ir nepraleisit progos savo 
pakeleiviui pasigirt, kad ir jūs 
sodinot šį mišką. Miško sodini-
mas – vienas iš darbų, kuris lieka 
pastebimas visą gyvenimą. Apie 
tai kalbu todėl, kad atsakingai 
tą medelį sodintumėt – jis turi 
prigyti: jeigu prigis, tai ir miš-
kas  bus. Tikriausiai jus šokiravo 
vaizdas, kad Anykščių šilelis iš-
kirstas – jūs žinot, kad visa, kas 
gyva, auga, bręsta, sensta, suser-
ga, nusilpsta... Šioje vietoje me-
džius kirtom ne todėl, kad mums 
reikėjo medienos, o todėl, kad 
dalis medžių buvo išdžiūvę, da-
lis – susirgę, ką buvo įmanoma, 
tą palikom – išsaugojom pušeles, 
išsaugojom „ąžuoliokus“, bet 
dalies medžių išsaugoti nepavy-
ko... Ir dabar visi kartu imsimės 
prasmingo darbo – atsodinsim 
mišką“, – kalbėjo girininkas Ž. 
Sebeika.

Jis paaiškino, kodėl išrinko 

eglių sodinukus – numatytoje 
vietoje dirvožemio ypatybės pa-
lankiausios eglėms augti, nes šie 
medžiai nėra reiklūs, jiems nerei-
kia daug saulės šviesos.

Girininkas vaikus mokė: kad 
medelis prigytų turi būti neuž-
riestos šaknys - pasodintas tiesiai 
ir pakankamai primygtos šaknys, 
kad medis neišdžiūtų... „Ir, ži-
noma, reikalinga meilė – kaip ir 
kiekviename darbe, taip ir miško 
sodinime: be meilės nieko nebū-
na“, – pridūrė Ž. Sebeika.

Anykščių šilelyje, maždaug 0,5 
ha plote, mokiniai pasodino apie 
1 600 sodinukų.

Akciją sugalvojo moksleivė 
Saulė Pakalnytė. 

Anykščių A. Vienuolio gimnazijos moksleiviai pasodino per 1,5 
tūkstančio eglių sodinukų. 

Pavarių girininkijos girinin-
kas Žydrūnas Sebeika rodė 
moksleiviams, kaip taisy-
klingai sodinti medžius.

DĖL VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

2019 metų balandžio mėn. 30 dieną bendrovės buveinėje, Vilniaus g. 29, Anykščiai, vyks UAB 
„Anykštos redakcija” visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai 
– bendrovės valdyba.

Susirinkimo pradžia 11 val. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 10.45 val.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės valdybos pirmininkės – direktorės – vyr. redaktorės G. Šmigelskienės ataskaita už 2018 

metus. 
2. Dividendų ir tantjemų skyrimas.
Vykstant į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą 

atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtiną įgaliojimą.
Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti bendrovės buveinėje - Vilniaus g. 29, Anykščiai.

Bendrovės valdybos pirmininkė     Gražina Šmigelskienė



  

2019 m. balandžio 16 d.SAVAITGALIO DISKUSIJA

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

(Kalba netaisyta – red. past.)

horoskopai

AVINAS. Būti namuose šią 
savaitę jums bus paprasčiausiai 
nuobodu. Užsiimkite tokia veikla, 
kuri žada naujos patirties ir įspū-
džių. Savaitgalį patartina kur nors 
iškeliauti. Turėsite šiokių tokių 
papildomų išlaidų, užtat patirtų 
įspūdžių ilgai nepamiršite.

JAUTIS. Savaitės viduryje pa-
galiau būsite deramai įvertintas ir 
pagerbtas už anksčiau padarytus 
darbus. Pagaliau skinsite kan-
trybės ir darbštumo prinokintus 
vaisius. Tik nepervarkite, nes jau 
kyla grėsmė sveikatai. Būtų labai 
naudinga kiek sulėtinti tempą.

DVYNIAI. Jau nebegalite igno-
ruoti seno troškimo pabėgti nuo 
įkyrėjusios rutinos. Ko delsiate? 
Meskite viską ir eikite atostogų 
tiesiog dabar. Jei negalite sau leis-

ti didelės kelionės, bent jau pasi-
stenkite pakeisti aplinką, ištrūkti 
iš darbo ir namų kelioms dienoms. 
Nauja meilė jau beldžiasi į duris, 
būkite pasiruošęs tinkamai ją pa-
sitikti.

VĖŽYS. Kiekvienas turi ret-
karčiais pagalvoti apie savo atei-
tį. Šią savaitę teks daug dirbti ir 
konstruktyviai pasinaudoti siūlo-
momis galimybėmis. Kolektyvi-
nis darbas kur kas geriau seksi an-
troje savaitės pusėje. Pirmoji bus 
sėkmingesnė individualistams.

LIŪTAS. Savaitės pradžioje 
galite prastai jaustis, būti kiek 
irzlokas. Savaitės viduryje nesu-
galvokite keisti darbo ar prašyti 
didesnio atlyginimo. Trečiadienį 
turėsite būti pastabus ir įžvalgus. 
Savaitgalį būkite rimtas ir daly-
kiškas, ilsėkitės aktyviai, žaiskite 
kolektyvinius žaidimus.

MERGELĖ. Jums jau senokai 
gadina kraują užsitęsę kivirčai su 
senu pažįstamu. Tas labai nepa-
tinka ir jums pačiam, ir kitiems. 
Šią savaitę pagaliau pasiryžkite ir 
parodykite iniciatyvą baigti seną 
vaidą. Beje, tai būtų ir finansiškai 
naudinga. Savaitės viduryje galite 
labai emocingai reaguoti į tai, kad 
bus suabejota vertybėmis, kurio-
mis jūs šventai tikite.

SVARSTYKLĖS. Šią savai-
tę visai teisėtai galite jaustis lai-
mingas. Jūs gerai nusiteikęs, o ir 
asmeniniame gyvenime pajutote 
pavasario dvelktelėjimą... Komer-
ciniai projektai ypač gerai seksis 
antradienį ir trečiadienį. Antroje 
savaitės pusėje labai didelė konf-
likto su viršininku tikimybė, tad 
būkite ypač apdairus reikšdamas 
savo nuomonę ir gerai apgalvoki-
te atsakymą kad ir į patį papras-
čiausią klausimą.

SKORPIONAS. Savaitės pra-
džioje laikas - jūsų sąjungininkas. 
Kruopščiai saugokite paslaptis, 
tiek savas, tiek svetimas. Nevar-
žomos emocijos savaitės viduryje 
tik sukomplikuos reikalus. Bus aš-
trių žodžių ir sužeistų širdžių. Sa-
vaitgalį šeimoje taip pat prireiks 
viso jūsų takto ir subtilumo.

ŠAULYS. Labai rimti ir ambi-
cingi planai bręsta jūsų galvoje. 
Deja, kompromisas savaitės pra-
džioje bus neišvengiamas. Neko-
vokite su vėjo malūnais ir nema-
nykite, kad tik jūs vienas sugebate 
suprasti ir adekvačiai įvertinti ti-
krąją padėtį. Būkite supratinges-
nis! Savaitgalį su mylimu žmogu-
mi ar sutuoktiniu priimsite bendrą 
sprendimą, turėsiantį įtakos jūsų 
ateičiai.

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje gali išaugti jūsų populia-
rumas ir autoritetas. Ketvirtadienį 

laukia svarbus dalykinis susiti-
kimas. Nauji žmonės, naujos pa-
žintys reiškia originalias idėjas ir 
įdomias perspektyvas. Romantiš-
kas nuotykis savaitgalį gali turėti 
ne visai malonių padarinių.

VANDENIS. Šią savaitę sprę-
sis jūsų galimybės pasinaudoti 
savo padėties privalumais. Beje, 
galite gauti daugiau nei kada nors 
tikėjotės. Savaitės viduryje gali 
tekti užsiimti įdomiu ir pelningu 
projektu. Savaitgalį šeimos nariai 
gali ypač pasigesti jūsų dėmesio.

ŽUVYS. Jūsų sėkmė šią savaitę 
susideda iš planingumo, ištvermės 
ir kruopštumo. Pasistenkite nieko 
nepriimti už tikrą pinigą pasi-
kliaudamas vien kažkieno žodžiu. 
Nesiimkite tvarkyti finansinius 
reikalus pirmadienį - didelė tiki-
mybė nudegti. Apskritai šią sa-
vaitę patartina vengti rizikos bet 
kokia forma.

Būti ar nebūti medinei piliai?
Naujai išrinktasis Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius socialiniuose tinkluose  svarsto, 

būti ar nebūti medinei piliai ant Šeimyniškėlių piliakalnio.
Kaip manote, ar naujos kadencijos Anykščių rajono valdžiai reikia dar kartą imtis medinės pilies 

statybos reikalų?
X – man: „Nauji turistų lanko-

mumo srautai Anykščiuose tolygiai 
proporcingi naujai atsirandančių 
lankytinų objektų skaičiui. Norint 
išlaikyti, bei padidinti anykštėnų 
krašto svečių ir viešnių skaičių, pi-
lis  būtina. Visų pirma, kalba turi 
eiti apie finansavimą - iš kur paimti 
pinigų statybos darbams?”

Ne: „Už tuos 24 milijonus gali-
ma pastatyti daug vertingesnį nau-
ją objektą. Atsiminkite, kad pilies 
priežiūrai vien apvalios medienos 
per metus reiks 78 kubinių me-
trų, o kiek kainuos medinės pilies 
draudimas nuo gaisro? Lietuvoje 
neatsirado nė vienos draudimo 
bendrovės, kuri užsiimtų tokiu 
draudimu.”

Taip: „Kokius 24 milijonus? Pi-
lies sąmata 1,5 mln.”

Sapnas: „Pagal projektą pilis 
turi būti per visą piliakalnį. Tai, ką 
norėjo statyti, vadinasi pilies ryti-
nės sienos projektas. Tai sudaro tik 
dešimtadalį visos pilies. Tai būtų 
amžiaus statyba. Be to, nuogos 
sienos niekam neįdomios. Eks-
pozicijos kaina net nėra įvertinta. 
Bet žinoma sąmata, kiek kainuos 
priešgaisriniai hidrantai. 1.2 mili-
jono eurų”

Manau: „Meras miško neturi, 
administracijos direktorė ir pava-
duotoja miško neturi. Nėra jokio 
intereso statyti medinę pilį.”

Gana nesąmonių: „Baikit su 

pilim, žiūrėkit gyventojų, o ne tu-
ristams pataikaukit, kurie užklysta 
valandai kitai, o mes neturim nor-
malių šaligatvių, gatvių apšvieti-
mo, invalidams tinkančių prieji-
mų... Tarnaukit gyventojams, kurie 
rinko jus!”

Anykštėnas: „Nieko gero ne-
duoda tie turistai paprastiems žmo-
nėms...lobsta tik saujelė savanau-
džių ir dar jie tyčiojasi iš eilinių 
žmonių...”

Leonas Alesionka - G. ir V. 
Šmigelskams: „Ponai “Anykštos” 
akcijų turėtojai, ar ne gėda tams-
toms stengtis nukreipti Anykščių 
rajono žmonių dėmesį nuo svar-
biausių problemų? Nuo pat 2011 
metų, kai perversmo būdu buvo 
palaidota investicijų atėjimo ir ge-
rai apmokamo darbo kūrimo strate-
ginė rajono programa, per 18 metų 
anykštėnai jau suprato, kokia jiems 
buvo padaryta žala. Jūs nagus prie 
to irgi prikišote. 

Nei naujasis meras, nei naujoji 
dauguma niekur ir niekaip nede-
klaravo, kad jie turi programą,turi 
konkrečias priemones, kaip sukurti 
patrauklias darbo vietas Anykščių 
rajone . Ne-tu-ri !!! Jūs bandote 
primesti susivėlusią diskusiją apie 
pilies statybą tik tam, kad nuo 
savo švogerio - dabartinio naujai 
išrinkto mero - nutolinti pagrin-
dinį Anykščių rajono probleminį 
klausimą: Kur darbo vietos, kurios 

gražintų žmones iš emigracijos?! 
Per 18 metų Anykščių rajonas 
sunyko, iš jo išeina gyventojai ir 
bankai, susitraukia tarnybos, mo-
kyklos, užsidaro kultūros įstaigos, 
ligoninės skyriai. Kam muilinti 
žmonėms akis nuosavu laikraščiu? 
Kad apsaugoti švogerį merą nuo 
sunkių ir nepatogių jam klausimų, 
į kuriuos atsakymų jis neturi? Negi 
nesuvokiate, kad savo elgesiu esa-
te ne mažiau nei valdžia atsakingi 
už kenčiančius nuo nevykusio val-
dymo Anykščių rajono žmones?“

Nn atsakymas į: Leonas Ale-
sionka - G. ir V. Šmigelskams: 
„O Tubis turėjo programą?“

Mm atsakymas į Nn: „O argi 
L.Alesionka apie Tubį rašo? Tau 
gal tik Tubis visur vaidenasi?“

Tikrai taip  atsakymas į Mm: 
...„ar Kęstučio čia sumanymas 
buvo ? ! Juk norėjo tęsti pirmtakų 
darbus, kad nebūtų nuplaktad pir-
ma laiko...kiek žinau iš tų laikų“

na  atsakymas į: Leonas Ale-
sionka - G. ir V. Šmigelskams“: 
„100% tiesa, toks jausmas, kad 
Smigelskas jau rajonui vadovau-
ja, nespejus baigtis rinkimams, jau 
dalino postus, santurumas zmogu 
puosia“.

Taigi: „O kam ji reikalinga, kas 
jos viduje įdomaus bus, kad žmo-
nės norėtų ateiti. Jeigu atsakys į 
šiuos klausimus, tai tegul stato.”

Gal?: „Gal Tubis yra teisus, 
kad reikia prie Elmininkų valgy-
klos pilies! O kas belieka daryti 
Obelevičiui?Vykdyti Tubio nuro-
dymus, svajoti ir statyti pilį !”

m.: „Labai norėtųsi išgirsti, ko-
dėl turėtų stovėti pilis, o ne kad 
sukurti kokių nors 500 naujų darbo 
vietų?”

ir vėl: „tas pats klausimas, juk 
žmonės seniai tą nuomonę pasakė, 
negirdit?” Aisku: „tegu stato, bet 
kad malkines kokios nepastatytu“ 

Kazys: „Diskusijoms nebus galo 
buti ar nebuti , pilis turi stoveti , juk 
cia lankysis turistai , o kaip graziai 
atrodys vaziuojant nuo Svedasu 
puses , o kiek buvo priesininku del 
Laju tako , o dabar ir jie tyli r.......

surauke“.

Prieš atsakymas į Kazys: „Lajų 
takas vienintelis 1000 km. spindu-
liu. Medinių pilių tolomoje ieškoti 
nereikia. Ar kam nors kyla noras 
važiuoti į Tauragę, Tervetę, Kijevą 
dėl pilies? 

Kadangi pilies kaina didesnė nei 
lajų tako, o turistų nepritrauks, tai 
nėra jokio tikslo ją statyti“.

Gal?: „Gal Tubis yra teisus, kad 
reikia prie Elmininkų valgyklos pi-
lies! O kas belieka daryti Obelevi-
čiui...vykdyti Tubio nurodymus...
svajoti ir statyti pilį!“

j.: „As niekaip nesuprantu ar cia 
p.Obeleviciaus uzgaidos, ar anyks-
tenai ,taip troksta pilies?“

Tadas: „ Pilis reikalinga, bet ne 
už savivaldybės pinigus.”

sprintas

Motokrosas. Pasaulio moto-
kroso čempionate dabar pertrau-
ka iki gegužės mėnesio, o Armi-
nas Jasikonis puikiais rezultatais 
kitose varžybose – savaitgalį pra-
sidėjusiame Olandijos motokro-
so čempionate „Dutch Masters“ 
-  neturėjo sau lygių ir laimėjo 
kvalifikaciją bei abu važiavimus. 
Anykštėnui dar bandė priešintis 
jo konkurentas Pasaulio čempi-
onate Gautier Paulin (prancūzas 
šiuo metu yra 3-ias bendroje Pa-
saulio motokroso čempionato įs-
kaitoje ir Arminą lenkia 22-iem 
taškais), tačiau A. Jasikonis do-
minavo šiose varžybose, teigia-

ma pranešime žiniasklaidai.

Imtynės. Anykščių KKSC imty-
nininkai sėkmingai pasirodė Kel-
mėje vykusiame Lietuvos jaunučių 
čempionate.Renato Puikio auklėti-
niai džiaugėsi medaliais - Kipras 
Gvozdas svorio kategorijoje iki 57 
kg tapo čempionu, Kipras Puikis ir 
Kasparas Juodelis užėmė antrąsias 
vietas (abu 48 kg), trečiąją vietą 
pelnė Augustas Vaitiekūnas (48 
kg). Artūro Sudeikio treniruojamos 
mergaitės - Julita Ivanauskaitė (58 
kg) ir Vitautė Tamašauskaitė (42 
kg) - iškovojo bronzos medalius.

Krepšinis. Jaunieji Anykščių 
KKSC krepšininkai Aukštaitijos 

regiono vaikų krepšinio lygoje iš-
kovojo dvi pergales. Pirmadienį 
išvykoje jie rezultatu 81:44 nuga-
lėjo Rokiškio KKSC krepšininkus. 
Anykščių KKSC gretose J. Zlatkus 
pelnė 33, A. Vogulis - 13 taškų. 
Ketvirtadienį Anykščių KKSC 
ekipa namuose susitiko su Kupiš-
kio KKSC komanda ir nugalėjo ją 
rezultatu 70:43. Anykštėnų gretose 
J. Zlatkus pasižymėjo 33, G. Pupe-
lytė 12, A. Vogulis 9 taškais.

Plaukimas. Anykščių KKSC 
plaukikė Andželika Zlatkutė  Aly-
tuje vykusiame Lietuvos jaunių 
čempionate laimėjo 200 m laisvu 
stiliumi plaukimą (laikas 2:16:24). 
100 m laisvu stiliumi distanci-

joje ji užėmė ketvirtą vietą (lai-
kas 1:03:24). Martyna Limbaitė 
50 m laisvu stiliumi distancijoje 
užėmė 7 vietą (29:16), o 200 m 
laisvu stiliumi plaukime - 8 vietą 
(2:23:07).

Tenisas.  Balandžio 26-27 die-
nomis Anykščių miesto teniso 
kortuose vyks dvejetų turnyras 
,,Anykščiai Open 2019“. Dalyviai 
kviečiami registruotis el. paštu 
gaudvinas.sniaukstas@akksc.lt 
iki balandžio 23 dienos.

Bėgimas. Gegužės 1-ąją Anykš-
čiuose vyks 56-asis, seniausias  
Lietuvoje „Anykščiai-Puntuko-
akmuo-Anykščiai“bėgimas. Is-

torinio bėgimo trasa tradiciškai 
drieksis miesto gatvėmis, vaiz-
dinguoju ir Antano Baranausko 
poemoje aprašytu Anykščių šile-
liu - iki pat garsiausio Lietuvos 
akmens.  Visi šventės dalyviai 
sulauks kolekcinių atminimo me-
dalių, sportininkai bus vaišinami 
specialiai bėgimui virta koše ir 
arbata.

Futbolas. Komentatorius pa-
sakoja apie futbolo rungtynes: 
„Puolėjas pribėga prie vartų ir 
spiria. Virpstas! Smūgiuoja galva. 
Vėl virpstas! Dar vienas smūgis 
ir dar kartą į virpstą! Duokit jam 
galų gale kamuolį! Juk užsimuš 
jis tą virpstą bedaužydamas.“
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MOZAIKA

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų 
pirkimą Anykščių mieste
Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, vykdo butų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esa-

mų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 
m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. Socialinio būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos 
ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8~381) 42372, 
faks. (8~381) 58088, el. pašto adresas - natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: Vieno (visoje Anykščių miesto teritorijoje), dviejų (Anykščių miesto 4.1.1 zonoje) ir trijų (Anykščių 
miesto 4.1.2 zonoje), (žiūrėti zonų plane) kambarių butai su visais patogumais.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga pateikti iki 2019 m. ba-

landžio 30 d. 10.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų 

skiltyje (patalpinta 2019-04-10) arba Anykščių rajono savivaldybėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 102 kabinete. 

Anykščių r. savivaldybės informacija

Užsak.Nr. 460 

Kinijoje nugaišo retas vėžlys, 
pasaulyje tokių liko tik trys

Viename Pietų Kinijos zoologijos 
sode nugaišo vienintelė žinoma vie-
nos rečiausių pasaulyje vėžlių rūšies 
patelė, sekmadienį pranešė pareigū-
nai. 

Tai buvo vienas iš keturių likusių 
pasaulyje Šanchajaus minkštašarvių 
vėžlių. Sudžou zoologijos sode, kur 
gyveno nugaišusi patelė, dar gyvena 
šios rūšies patinas. Kiti du likę vėž-
liai gyvena Vietname, tačiau jų lytis 
yra nežinoma.

Skelbiama, kad vėžlio patelė nu-
gaišo šeštadienio popietę, išplatinta-
me pranešime nurodė Sudžou mies-
to valdžia, remdamasi zoologijos 
sodo atstovų informacija. Jame taip 
pat nurodoma, kad mokslininkai, 
panaudoję specialią technologiją, 
paėmė vėžlio patelės kiaušidžių au-
dinio būsimiems tyrimams.

Kinijos valstybinis dienraštis 
„People's Daily“ skelbia, kad nugai-
šusiai patelei buvo daugiau nei 90 
metų. Prieš mirtį penktą kartą buvo 
mėginta ją dirbtinai apvaisinti. Skel-
biama, kad prieš procedūrą atlikti 
tyrimai parodė, kad jos sveikatos bū-

klė buvo gera, tačiau patelė nugaišo 
praėjus dienai po procedūros, kuri, 
kaip manyta, praėjo sklandžiai.

Seišelių prezidentas pasakė 
kalbą po vandeniu, ragina 
apsaugoti vandenynus

Seišelių prezidentas Danny 
Faure’as sekmadienį pasakė kalbą 
vandenyno gilumoje ir paragino visą 
pasaulį labiau saugoti „plakančią 
mėlyną mūsų planetos širdį“.

Tiesiogiai iš povandeninio laivo 
vandenyno gilumoje transliuota kal-
ba buvo pasakyta pirmą kartą. Tokią 
kalbą neatsitiktinai pasakė Seišelių 
prezidentas, nes šiai salų valstybei 
pasaulinis atšilimas kelia ypač dide-
lę grėsmę.

Kalbą D. Faure’as pasakė per am-
bicingą britų vadovaujamą mokslinę 
ekspediciją, kurios tikslas yra išty-
rinėti Indijos vandenyno gilumas. 
Vandenynai dengia daugiau nei du 
trečdalius pasaulio paviršiaus, tačiau 
didžioji dalis jų yra neištirta.

Savo kalboje Seišelių prezidentas 
sakė, kad „ši problema yra didesnė 
už mus, ir mes negalime laukti, kol 
kita karta ją išspręs. Jau nebeturime 

pasiteisinimų nesiimti veiksmų ir 
nebeturime laiko“.

Indonezijos rinkimuose 
dalyvauja „Michailas 
Gorbačiovas“

Indonezijos rinkimuose, įvyksian-
čiuose kitą savaitę, kaip kandidatas 
dalyvauja „Michailas Gorbačiovas“, 
bet tai ne tas pats buvęs Sovietų Są-
jungos lyderis, padėjęs užbaigti Šal-
tąjį karą.

32 metų indoneziečių kandidatas, 
kurio visas vardas yra Mikhailas 
Gorbachevas Domas, siekia vietos 
parlamente. Jis yra tarp daugiau nei 
245 tūkst. kandidatų, balandžio 17 
dieną dalyvausiančių didžiausiuose 
per visą istoriją šios Pietryčių Azijos 
valstybės rinkimuose.

M. G. Domas, buvęs aplinkosau-
gos srities mokslininkas, gimė 1986-
aisiais, kai garsusis jo bendravardis, 
Nobelio premijos laureatas ėmėsi re-
formų, galiausiai nulėmusių Sovietų 
Sąjungos subyrėjimą.

„Mano tėvai buvo įsitikinę, kad 
susilauks mergaitės, tad kai gimiau 
aš, supanikavo, nes nebuvo sugal-
voję vardo berniukui“, – naujienų 
agentūrai AFP pasakojo šis Džakar-
tos gyventojas.

Tad savaitę jis gyveno be vardo, 
kol galiausiai tėvai laikraštyje paste-
bėjo vyresniojo Gorbačiovo vardą.

„Mano tėvas pagalvojo, kad tai 

šaunus vardas, o jis yra įtakingas 
Sovietų Sąjungos lyderis, tad (tėvai) 
nutarė: „Duokim savo sūnui tą var-
dą“, – papasakojo M. G. Domas.

Neįprastas vardas nebuvo lengvas 
augančiam vaikui ir žmogus iki šiol 
teikia pirmenybę savo pravardei 
„Gorba“.

Tačiau vardas padėjo apsispręsti 
žengti į politiką po jį nuvylusios ir 
iš esmės nevaisingos gamtosaugos 
kampanijos, kurioje jis daug metų 
aktyviai dalyvavo.

„Supratau, kad turiu eiti į politiką, 
kad būtų įgyvendinta mano (aplin-
kosaugos) politika“, – sakė jis.

„Šiais laikais, galvoju, vardas dir-
ba mano naudai... Žmonės niekada 
nepamirš šio vardo, net jei neprisi-
mena mano veido“, – pridūrė jis.

„Disney“ vadovas: „Hitleriui 
būtų patikę socialiniai tinklai“

JAV kino bendrovės „Walt Dis-
ney“ generalinis direktorius Ro-
bertas Igeris ketvirtadienį paragino 
JAV politikus, besiruošiančius 2020 
metais vyksiantiems prezidento 

rinkimams, nekurstyti neapykantos 
ir pareiškė, kad Adolfui Hitleriui 
„būtų patikę socialiniai tinklai“ 
kaip priemonė, itin tinkama ekstre-
mistinei propagandai skleisti.

„Neapykanta ir pyktis tempia 
mus bedugnės link“, – sakė jis per 
vakarienę, organizuotą su antise-
mitizmo apraiškomis kovojančio 
Simono Wisenthalio centro.

„Ypač mūsų politikoje šiuo metu 
vyrauja panieka“, – pridūrė R. Ige-
ris.

„Hitleriui būtų patikę socialiniai 
tinklai, – tvirtino jis. – Tai yra veiks-
mingiausias rinkodaros įrankis, ku-
rio tik galėtų tikėtis ekstremistas“.

„Blogiausiu atveju socialiniai 
tinklai leidžia blogiui pasinaudoti 
neramiais protais ir pasiklydusio-
mis sielomis“, – teigė „Disney“ 
vadovas.

Artėjant ateinančiais mėnesiais 
prasidėsiančiai įtemptai kampani-
jai prieš 2020 metų JAV prezidento 
rinkimus, R. Igeris taip pat pabrėžė, 
kad „įmanoma aptarinėti politiką 
neužsipuolant žmonių“.

-BNS
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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, (8-699) 34217. 

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Žemę visoje Lietuvoje, gali būti 
nedirbama, su bendraturčiais, iš-
nuomota. Padeda sutvarkyti doku-
mentus. Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. (8-671) 08059.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Apmoka notaro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592.

Superkame karveS, 
buliuS ir TelyčiaS 

„krekeNavOS 
aGrOFirMOS“ 

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

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

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

brangiai superkame 
MiŠkuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

siūlo darbą

Patikimas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje, be jokių 
įdarbinimo mokesčių. Amžius neri-
bojamas, kalba nebūtina. 

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

kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai. Skarda 0,6 - 0,8 

mm storio.
Kaminų remontas, galvutės 

mūrijimas, skardinimas, 
židinių statyba. 

Stogų dengimas. 
Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, 
(8-652) 37118.

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, geni 

šakas, tvarko aplinką, 
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

Matininkė Raimonda Kukienė 2018-03-12 atliko žemės sklypo, kadastro Nr. 
3426/0004:26, esančio Niūronių k., Anykščių sen., Anykščių r.sav., kadastri-
nius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo, 
kadastro Nr.3426/0004:158, bendrasavininkę D.R. ar jos įgaliotus asmenis 
dėl ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. 

Kontaktinė informacija: Dariaus ir Girėno g. 13, LT-29116 Anykščiai, tel. 
(8-615) 52936, el. paštas: matininke.raimonda@gmail.com

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Šiltina oro tarpus, stogus, rąsti-
nius ir karkasinius namus Exovata. 
Sertifikuotos medžiagos. 

Tel. (8-699) 18885. 

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678. 

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
balaNDŽiO 18 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime "Kaišiadorių" paukštyno vak-
cinuotais, sparčiai augančiais ROSS-309 
veislės vienadieniais mėsinias broileriais, 
1-2-3-4 savaičių paaugintais mėsiniais 
broileriais, vienadienėmis vištytėmis 
(Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, rai-
bomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiauši-
nius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. Spec. lesalai. Jei 
vėluosime, prašome palaukti. Priimami iš-
ankstiniai užsakymai tel. (8-608) 69189.

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, N.Elmininkai 
15:50, Anykščiai 16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 16:30, Svirnai 16:40.

ŠILŲ ŪKIS prekiauja ROSS – 308 
VEISLĖS VIŠČIUKAIS BROILERIAIS 

UŽAUGINTAIS BE ANTIBIOTIKŲ 
Siūlome 1 – 5 savaičių 
paaugintus viščiukus.

 Prekiaujame penktadieniais ir 
šeštadieniais 13-16val.

 Užubalių k., Raguvos sen., 
Panevėžio raj.

 Informacija ir registracija
 tel. (8-613) 47475.

gimė
Martyna KAVALIAUSKAITĖ, 

gimusi 04 05

pro memoria
Anykščių sen.

Dangiras ANDRIKONIS, gimęs 1966 m., mirė 04 11

kuras

Beržines, juodalksnio, drebulės 
malkas rąsteliais po 3 m ir kaladė-
lėmis.

Tel. (8-610) 66077.

Malkas 3 m ilgio rąsteliais, pri-
statymo kiekis 30 - 60 erdm. 
Kaladėmis, pristatymo kiekis 7 
erdm. 

Tel. (8-656) 01913.

Malkas. Kaladėlėmis ir skaldy-
tas.

Tel. (8-688) 16462.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-600) 63820.

kita

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2,35 Eur. Motininių 
kiaulių skerdiena 1,87 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

Informuojame, kad 2019-04-26 10 val.  Skl.Nr. 204-1, Jusiškio k., Kavarsko 
sen., Anykščių raj., (Skl.Kad.Nr. 3475/0003:106) bus atliekami žemės skly-
po kadastriniai matavimai, gretimų žemės sklypų Skl.Nr. 127 (Skl.Kad.Nr. 
3475/0003:31) bei Skl.Nr. 230-2 (Skl.Kad.Nr. 3475/0003:125), suinteresuotus 
asmenis prašome dalyvauti matavimuose. Apie savo neatvykimą likus ne ma-
žiau kaip 2 dienoms iki darbų pradžios prašome informuoti kontaktinį asmenį ir 
informuojame, kad neatvykus darbai bus tęsiami. UAB „Banesta“, L.Sapiegos 
g. 12, Kauno m., mob.tel. (8-669 ) 77765, el.p.: sigitas@banesta.lt

Lašų ŽŪB - žirnius RESPECT 
(200 Eur/t + PVM), avižas (190 
Eur/t + PVM), šienainio rulonus 
(16 Eur/vnt. + PVM). 

Tel. (8-628) 51333.

Bites su aviliais. Kaina sutartinė.
Tel. (8-674) 44070, Rubikiai.

automobiliai

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

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

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

Tel. (8-628) 07656 .

Gyvuliai

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

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

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

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

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 au-
ginimui. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502.

Skelbimas „Anykštoje“, 
rubrikoje „Ieško darbo“, kai-

nuoja 4 eurus (www.anyksta.
lt bus dedamas nemokamai).

Skelbimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.

Ilgastrėliu ekskavatoriumi 
kasa tvenkinius, valo senus. 
Remontuoja, greideriuoja kelius. 
Valo griovius. Rauna kelmus. Kiti 
žemės darbai.

Tel. (8-698) 86641.
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vardadieniai

Benediktas, Giedrius, Algedė, 
Kalikstas, Ūdrys.

Anicetas, Dravenis, Skaidra, 
Robertas.

Apolonijus, Eitvilas,
Girmantė.

Leonas, Leontina, Eirimas, 
Aistė, Simonas, Laisvūnas, 
Laisvūnė.

Tėvas atėjo pasiimt vaiko iš dar-
želio:

- Kuris jūsų vaikas?
- Nesvarbu, vis tiek rytoj atve-

siu...

***

Du senukai prisimena savo jau-
nystę.

- Dėl manęs viena puiki mer-
gina rizikavo savo gyvybe,- sako 
atsidusdamas vienas.

- Kaip tai?
- Ji pasakė, kad greičiau šoks į 

Dunojų, negu tekės už manęs.

***

- Maryte, tu žinai, atpratinau 
savo diedą nagus graužt!

- Kaip gi tau taip pavyko? - nu-
stebusi klausia Marytė.

- Ogi aš capt ir paslėpiau dan-
tis!

***

Šnekasi du tarnautojai:
- Kalba, kad mūsų direktorius 

ruošiasi smarkiai mažinti etatus…
- Mūsų tai neliečia. Jis susipyko 

su žmona ir nori dabar atleisti vi-
sus jos giminaičius…

***

Psichiatras – pacientui:
- Kiekvieną naktį jums sapnuo-

jasi košmariška būtybė, kuri puo-
la jus, šaukia ir muša per galvą? 
Suprantama, šis vaizdas atsibudus 
išnyksta?

- Tas ir yra, kad ne, daktare. 
Rytą ji paprastai šaukia: „Užtenka 
drybsoti, tinginy, nuvesk vaikus į 
darželį!”

- Kaip jūs gyvenate? 
Raisa: - Man mamos slauga pa-

skirta, tai taip ir būnu visada prie 
jos. Šiaip aš esu Anykščių miesto 
gyventoja. Tris žiemas Anykš-
čiuose mamą prižiūrėjau, o kai jau 
nebegalėjo mama užlipt į penktą 
aukštą, grįžom į Kavarską. Mamy-
tė pasakė: „Čia mano namai, aš iš 
savo gryčios niekur nebevažiuo-
siu“. Prižiūrėsiu, kol galėsiu. Jau 
devintus metus mamą, kaip ligonį, 
slaugau ir prižiūriu. Niekur negaliu 
atsitraukti. 

Evdokija: - Vaikščiot negerai. 
Koją buvau užsigavus. Guliu gu-
liu... Man 96 metai bus. Gera nėra, 
laikas jau mirti. Mano draugai se-
niai jau mirę.  

Raisa: - Kai mamai buvo 95 
metai, seniūnas buvo atvažiavęs. 
Sakė: „Močiut, kai sulauksit 100 
metų, atvažiuosim sveikint“. 

Evdokija: - Jau aš nesulauksiu, 
gal šiemet mirsiu. 

Raisa: - Nežinau, ką reikėtų gy-
venant penktame aukšte daryt, bute 
su mama pasilikus. Pavasaris, tai 
kiekvieną gėlytę išlėkus apžiūriu, 
kai ką pasėju, aplinką aptvarkau. 
Tik aš viena prižiūriu mamą. 

- Kur yra gimusi jūsų mama 
Evdokija? Kiek užaugino vaikų?

- Gimė Naujonyse, Anykščių 
rajone. Mes trys seserys. Viena 
Ukmergėje gyvena, kita – Panevė-
žy. Aš tik viena prie mamos. Man 
šį namą mama yra užrašiusi kaip 
palikimą - mano dalia slaugyt. 
Mano mamos didelė šeima buvo 
– senelė Agafija, Evdokijos mama, 
turėjo net aštuonis vaikus. 

Evdokija: - Iš aštuonių vaikų tik 
dvi seserys belikom. Sesei Efrosi-
nijai 80 metų, ji Anykščiuose gy-
vena. Buvo atvažiavus aplankyt, 
kai sirgau. 

- Kokie įdomūs, gražūs Jūsų 
paminėti rusiški vardai: Agafija, 
Evdokija, Efrosinija, Raisa. 

Raisa: - Aš savo vardu esu labai 
patenkinta. Mane visaip švelniai 
vadindavo ir dabar dar taip: Rai-
siukas, Rajytė, Rajukas. Mano vie-
na sesuo tai nebuvo patenkinta dėl 

savo vardo, nes dokumentuose įra-
šyta Mana. Lietuviai į ją kreipiasi 
Marytės vardu. 

- Žinau, kad jūsų mama dar 
eidavo melstis į Girelės cerkvę, 
tiesa?

Raisa: - Taip, ir mus mažučius 
vesdavosi. Prieš Velykas per visą 
naktį ten būdavom, o miegučio 
kaip norėdavosi (Raisa šypsodama-
si paragina mamą prisiminti, kaip 
jos kartu eidavo į Girelės kaimą, į 
veikusią cerkvę – red. past.)... 

Mano protėviai visi Lietuvoj 
gimę, mūsų tikėjimas – pagal 
mamą. Išsaugojom sentikių kultū-
ros dvasią, bet kartu labai vertinam 
Lietuvą. Čia mes gimę, čia augę, 
visada esam už Lietuvą. Gyvenam, 
einam balsuot, švenčiam šventes. 
Kadais buvo didžiulė sentikių re-
liginė bendruomenė. Dabar mano 
sesuo į Ukmergės cerkvę važiuoja. 
Aš jau rečiau benuvažiuoju, nes 
prie mamos reikia būti. Prieš porą 
metų buvom mamai čia, į Kavars-
ką, į namus, popą pakvietę – mo-
čiutė išpažintį atliko. 

- Ar pavyko išsaugoti šeimos 
ikoną – sakralųjį paveikslą? Ko 
gero, jūsų šeima tokį turėjo cer-
kvėje? Girdėjau, kad po cerkvės 
uždarymo buvo ikonų vagystės 
prasidėjusios.  

Raisa: - Ne, mūsų šeima neturi. 
Gal kas kitas iš giminės saugo, ne-
žinau. Gaila, bet nežinau. 

- O ar yra kas iš jūsų artimųjų 
palaidoti Girelės kapinėse? 

Raisa: - Taip, kasmet birželio 
mėnesį, per Sekmines, atvažiuoja 
popas iš Anykščių. Pirmiausia čia, 
pas mus, suvažiuoja mūsų gimi-
nė. Lauke, pavėsinėje, padarome 
sutiktuves. Visada važiuojam ir į 
Girelės, ir į Naujonių kapinaites. 
Mamos tėvai, broliai, seserys ten 
palaidoti. Iš aštuonių vaikų, kaip 
mama minėjo, dabar tik du gyvi 
likę, visi numirę. 

- Ne visiems lemta sulaukti il-
gaamžystės...  

Evdokija: - Jau šnekėt jėgos ne-
turiu, nieko neatsimenu. Vedžioja 
mane. Su kėde, su lazda... Atva-
žiuoja, aplanko mane anūkai (su 
Raisos pagalba senolė sunkiai, bet 
suskaičiuoja, kad turi septynis anū-
kus ir tris proanūkius – red. past.).  

- O ką galėtumėte prisiminti, 
papasakoti. Koks buvo Jūsų gy-
venimas, močiute? 

Evdokija: - Oi, sunkus. Biednai 
(skurdžiai – red. past.) gyvenom. 
Pradėjom mokyklą lankyt, mama 
sako: „reik nebeleist, kad labai 
sunku“. Sunku išlaikyt, vaikų 
daug (šeimoje aštuoni vaikai – red. 
past.). Vienas tėtis dirbo. Antrą 
klasę pradėjau, ir nebeleido toliau 
mama. Pradėjom eit pas žmones 
tarnaut, pradėjom uogaut. Uogas 
parduodavom Anykščiuose: žydai 
pirkdavo. Mama pirkdavo drabu-
žių už parduotas uogas. Vėl leido 
eit mokytis. Pradinę mokyklą Nau-
jonyse baigiau. Tada užaugom, 
tada ėjom pas ūkininkus ravėt, o 
po to - jau į kolūkį. Tai daržan, tai 
dar prie kitų darbų. Ištekėjau, gimė 
ir užaugo trys dukros.  

- Raisa, papasakokite dar apie 
savo mamą. Koks jos charakte-
ris? Kur slypi ilgaamžystės pa-
slaptis, Jūsų nuomone?

Raisa: - Charakteris toks, kad 
viskas pagal ją turi būti, neperkal-
bėsi. Save mylinti, užtai tokių metų 
ir sulaukė. Dabar, jei ko jai prirei-
kia, o aš kitam kambary būnu, tai 
taip su lazda į sieną duoda, kad... 
Mama nori, kad visada būčiau prie 
jos. 

- Nelengva...
Raisa: - Buvo ir man pačiai 

prastai su sveikata pasidarę. Atvy-
ko greitosios pagalbos medicinos 
darbuotoja, apžiūrėjo, sako: „Jai 
blogai, psichologiškai ir fiziškai 
pervargus, reikia keisti gyvenimo 
sąlygas. Išleiskit ją pailsėt“. Mano 
dukra paprašė sesers, kad suorga-
nizuotų man kelionę į Airiją. Nu-
važiavau savaitei, o bilietus atgal 
nupirko dar po savaitės. Sesuo, 
čia, prie mamos būdama, net pyko 
kažkiek – ko negrįžtu. Rodos, sa-
kytų, tu tik pailsėk, dar pabūk. O 
man taip gera buvo atsipalaiduot, 
pailsėt... Yra seserys, bet kokia ta 
pagalba? Atvažiuoja tik trumpam, 
maisto atveža ir jau skuba atgal. 
O man viskas: ir iš patalo beveik 
nesikelianti mama, ir visa buitis, 
namo priežiūra. Namas labai se-
nas, statytas prieš 65 metus. Stogą 
reikia keisti, nes jau bėga vanduo į 
vidų – vonelę turiu statyt...  

Sutvarkiau visus reikalingus 
dokumentus dėl būsto pritaikymo 
neįgaliajam, kad dušą ir tualetą 
viduje įrengtų. Anksčiau mamą 
veždavom į Kavarsko pagrindinę 
mokyklą - daugiafunkcį centrą, ten 
išmaudydavau. Dabar mama vos 
bepaeina, tai kaipgi ją į mašiną įso-
dinsi, tokią nusilpusią? Aš medžia-
gas supirkau, patalpos apšildymą 
įrengiau. Savivaldybėje neseniai 
teiravausi, dar nebuvo sprendimo. 
O juk man reikia mamą nupraust 
– dušo reikėtų kuo greičiau. Pir-
telė šiokia tokia yra, bet papuvus. 
Jei būtų sodyboje vyriškos rankos, 
būtų gal ir kitaip, dabar man vienai 
viskas tenka tvarkyt. Sunku, kai 
mamą reikia pakelt. Praeitą kartą, 
kai reikėjo mamą išmaudyt, tai 
mano dukrytė su žentu atvažiavo, 
padėjo man. 

Specialų čiužinį nuo pragulų 
įsigijau, neįgaliesiems pritaikytą 
vežimėlį, kad bent jau šiek tiek 
į lauką išvežčiau – juk pavasaris 
už lango... Dėl čiužinio ir vežimė-
lio tai pagelbėjo Anykščių rajono 
savivaldybės Socialinės paramos 
skyrius. 

- Mamai paskirtas specialusis 
nuolatinės slaugos poreikis? 

Raisa: - Taip. Nustatyta, kad tai 
yra labai ryškūs judėjimo ir apsi-
tarnavimo sutrikimai. Kol tą slaugą 
iki gyvenimo pabaigos apiformino, 
tai daugybė kelių mano išvaikščio-
ta: į poliklinikas, teismus ir visur 
kitur. Iš Vilniaus komisija buvo 
atvažiavus dėl nuolatinės slaugos 
ir priežiūros paskyrimo. Dar bent 
gerai tai, kad man stažas nuo 2016 
metų per Sodrą eina – turiu soci-
alinį draudimą valstybės lėšomis. 
Man juk tik 57 metai. Aš ir galvo-
ju: viešpatie, nejaugi man nebus 
jokios pagalbos? Visa laimė, kad 
atėjo pavasaris, vis kitaip... Lekiu, 
tvarkausi, pomidorus persodinu. O 
grįžtu prie mamos, ji jau klausia: 
„Ko tu taip ilgai buvai?“ O man 
juk viską vienai reikia aptvarkyt. 
Klausiau vyrų, kiek kainuotų naują 
stogą uždengt, sakė - apie keturis 
tūkstančius eurų gal, tai iš kur to-
kie pinigai? Sakau, gal kas paremti 

galėtų, gal į pagalbą kas atsirastų 
– bent pagelbėtų kokį vyrišką dar-
bą nudirbant. Kasininke seniūnijoj 
dirbau, daug prie statybų dirbta, 
nes esu apdailininkė. Iš slaugos 
pašalpos trobos nesuremontuosi. 
Vis dėlto nepasiduodu: einu, tvar-
kausi. Džiaugiuosi, kad mano abi 
dukrytės neblogai gyvena. 

- Tai šis namas yra statytas 
jūsų tėvų?

Raisa: - Taip, namą statė mano 
tėtis su dieduku. Mes čia buvom 
patys pirmieji gyventojai, čia lau-
kai visur plytėjo. Kai mes atėjom 
gyventi, tada ir visi kiti jau su-
kruto. Tiesa, daug kam namus čia 
kolūkis pastatė. O mes, kaip mama 
sakydavo, „paskubėjom, per greit 
sulipdėm šitą gryčiutę“. Gailėjosi 
mama, kad paskubėjom su namo 
statybom. Skaudu tai sakyti, bet 
turbūt čia mama ir užbaigs savo 
gyvenimą... Kad bent nuprausti 
mamą galėčiau... (Raisa paduoda 
man turimą lankstinuką „Būsto 
pritaikymas neįgaliesiems finan-
suojamas Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento prie socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos bei savivaldybių 
administracijos). 

P. S. Balandžio 8 dieną paskam-
binau Anykščių rajono savivaldy-
bės Socialinės paramos skyriaus 
darbuotojai Jonei Baronienei 
pasiklausti dėl realių numatomų 
darbų, kurie susiję su būsto pri-
taikymu senolei Evdokijai Apči-
nikovai. Pokalbio metu sužinojau, 
kad Raisos Nabažienės prašymas 
rašytas 2018-ųjų rudenį, o dar yra 
laukiančių eilėje nuo 2017-ųjų. 
Sudaryta komisija šių metų balan-
džio mėnesį turėtų atvykti į namus, 
apžiūrėti, sudaryti sąmatą. Tik tada 
bus sprendžiama, ar skirti kom-
pensaciją. Sąraše šiuo metu yra 22 
žmonės, du iš jų jau yra iškeliavę iš 
šio pasaulio...  

Palinkėjusi senolei sveikatos, 
padėkojusi už pokalbį, matau nuo-
širdžią močiutės šypseną ir besi-
kaupiančią Jos ašarą, o išeidama 
vis dar girdžiu: „ačiū, ačiū“... Ar 
spėsiu dar kartą čia sugrįžti su jau 
išspausdintu straipsniu? Ar sutik-
siu Raisą, besidžiaugiančią viduje 
įrengtu dušu garbaus amžiaus ma-
mai? Kokie yra prioritetai, kuriuos 
dėlioja Anykščių rajono savivaldy-
bės Socialinės paramos skyriaus 
darbuotojai? Laikas parodys... 

Evdokija Apčinikova sunkiai 
bepajėgia paeiti, tad nuolat 
tik guli arba sėdi. Senolę il-
gaamžystė, mintys apie mirtį 
vargina ir slegia... 

(Atkelta iš 1 psl.)

Į šią šimtametę išnykusios 
Girelės sentikių bendruo-
menės cerkvę kadaise eidavo 
Evdokijos Apčinikovos šei-
ma. Ar sulauks 95-erių se-
nolė savo šimtmečio? 

Girelės senolė iš namų niekur nebevažiuos


