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PERKA:
Mišką išsikirtimui.
Mišką su žeme.
Įvairią medieną.
Žemės ūkio žemę apaugusią krūmais. 
PARDUODA:
Malkas rąsteliais (3 m) ir kaladėlėmis.
Sausas skaldytas (eglė, juodalksnis, beržas).
Teikia miško ruošos paslaugas.
Įveisia mišką žemės ir miškų ūkio paskirties žemėje.

Tel.: (8-698) 13566, (8-610) 45442.El. p.: aldaspat@gmail.com

Jau 30 metų svarbiausias tikslas - 
padėti neįgaliesiems Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Šiais metais Anykščių rajono neįgaliųjų draugija mini 30 metų 
veiklos jubiliejų. Jau 18 metų draugijai vadovaujanti Aldona 
Šerėnienė teigia, kad per visą šį laiką draugija išliko stipria ir 
vieninga organizacija, vienijančia beveik tūkstantį Anykščių ra-
jono neįgaliųjų. 

Be kasdieninės tiesioginės pagalbos neįgaliesiems, Anykščių 
rajono neįgaliųjų draugija šiais metais dar labiau išsiplėtė, per-
ėmusi likviduoto Lietuvos Raudono Kryžiaus draugijos Anykš-
čių skyriaus veiklas. Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė A.Šerėnienė sakė, kad paslaugos neįgaliesiems galėtų 
būti dar labiau prieinamos ir gerokai kokybiškesnės, tačiau tam 
koją dažnai kiša įvairius teisės aktus rengiantys ir į neįgaliųjų 
problemas prastai įsigilinę valdininkai.

Pokalbio su ,,Anykšta“ metu 
Anykščių rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė A.Šerėnienė ap-
žvelgė 30 organizacijos veiklos 
metų bei prisiminė, kaip tapo 
draugijos pirmininke.

,,Neįgalieji būrėsi jau seniau, 
prieš kokius 40 metų, tačiau tas 
sambūris nebuvo įteisintas kaip 
draugija, taigi buvo tenkinamasi 
susibūrimais ir susitikimais. 1988 
metais nuspręsta kurti Lietuvos 

neįgaliuosius vienijančią organi-
zaciją. Anykštėnai prie šios or-
ganizacijos kūrimosi prisijungė 
1989 metais, o jiems atstovavo 
Edmundas Laurikėnas, kuris ir 
įkūrė Anykščių neįgaliųjų skyrių 
bei jam vadovavo iki 1992 metų. 
E.Laurikėno sukurto skyriaus pa-
grindinė kryptis buvo ta, kad kie-
kvienas neįgalus žmogus turi dirb-
ti ir užsidirbti. 4 psl.

Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Aldona Šerė-
nienė pastebi, kad valstybė neįgaliųjų skaičių stengiasi mažinti 
dirbtinai.

Klebono teismas: kuo giliau į mišką, 
tuo daugiau medžių Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar, gruodžio 2-ąją, Ute-
nos apylinkės teismo Anykš-
čių rūmai tęsė Troškūnų kle-
bono Sauliaus Filipavičiaus 
baudžiamosios bylos nagri-
nėjimą. 

Į teismą vakar buvo at-
gabentos kelios dėžės Troš-
kūnų parapijos buhalteri-
nės apskaitos knygų, kurios 
S.Filipavičiaus atstovų pra-
šymu prijungtos prie bylos 
medžiagos. Bylą nagrinėja 
teisėja Zita Gavėnienė. 

3 psl.Troškūnų kleboną Saulių Filipavičių (dešinėje) į pirmadienio teismą atlydėjo du advokatai - Ri-
mondas Kuzminas ir Romualdas Miklušas.

Pirotechnika. Anykščiuose vy-
resni vaikai jaunesniems pardavi-
nėja vadinamąsias ,,bombiožkes‘‘. 
Socialiniuose tinkluose atkreipiamas 
dėmesys, kad pradinukai esą yra 
mokomi ,,bombiožkes“ mėtyti į pra-
važiuojančius automobilius ar praei-
viams po kojomis. Policija primena, 
kad Lietuvos Respublikos adminis-
tracinių nusižengimų kodekse yra 
numatyta atsakomybė už padarytus 
pirotechnikos priemonių įsigijimo, 
laikymo, pardavimo ir naudojimo 
taisyklių pažeidimus. Už vaikų ir 
paauglių padarytus nusižengimus 
atsako tėvai.

Seniūnas. Vakar, pirmadienį, 
gruodžio 2-ąją, įvyko Svėdasų seniū-
no konkursas. Konkursui registravo-
si net 9 asmenys, tačiau į jį atvyko 
tik keturi. Mažai abejonių, jog iš 
dviejų į antrąjį turą patekusių asme-
nų Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Ligita Kuliešaitė 
Svėdasų seniūnu pasirinks Anykščių 
rajono tarybos narį, liberalą Saulių 
Rasalą. S.Rasalas taps pirmuoju isto-
rijoje anykštėnu, vadovavusiu dviem 
seniūnijoms. Iki 2015-ųjų jis buvo 
Andrioniškio seniūnu.

Dovana. Penktadienį, lapkričio 
29-ąją, Anykščiuose, ,,Nykščio na-
muose“, koncertavo Lietuvos pankų 
tėvu vadinamas Nėrius Pečiūra. Atli-
kėjas kartu su anykštėnu, muzikantu, 
dainų autoriumi Ramūnu Šaučiuliu 
Anykščiams dovanojo nemokamą 
pasirodymą.

Kraujas. Antradienį, gruodžio 3- 
iąją, Anykščių L.ir S.Didžiulių vie-
šojoje bibliotekoje nuo 10 iki 16 val. 
Nacionalinis kraujo centras vykdys 
kraujo donorystės akciją.

Kaminas. Pirmadienio, gruodžio 
2-osios, naktį Svėdasų seniūnijos 
Vaitkūnų kaime, Beržynėlio g., gy-
venamojo namo kamine užsidegė 
suodžiai. Ugniagesiai pranešė, kad,  
jiems atvykus, iš kamino matėsi atvi-
ra liepsna. Per gaisrą kamine išdegė 
suodžiai, - pastatas nenukentėjo.

Relikvijos. Į Anykščių Šv.Mato 
bažnyčią šeštadienį atkeliavo palai-
mintojo Teofiliaus Matulionio reli-
kvijos. Relikvijos bažnyčioje bus iki 
gruodžio 7 dienos.

Ieškos būdų, 
kaip atleisti 
Alvydą 
Gervinską

2 psl.

Streikuoja jau net milijonieriai...Miesto parke 
stovės megzta 
kalėdinė eglutė

2 psl.

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas, muzikos pedago-
gas:

„...Jeigu pats dirbčiau mo-
kytoju, dabartinėje situacijoje 
streikuočiau būtinai...“ 

3 psl.

Kavarske teatra-
lizuoto romansų 
vakaro metu – 
vaidyba ir 
dainos

8 psl.
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Temidės svarstyklės

Miesto parke stovės megzta kalėdinė eglutė
Gruodį Anykščių miesto parke įrengtame Kalėdinių eglučių parke stovės išskirtinė Kalėdų ža-

liaskarė - megzta eglutė. Sukurti tokią kalėdinę eglutę mintis kilo Anykščiuose mezgimo siūlais pre-
kiaujančios parduotuvės ,,9 gijos“ darbuotojai Simonai Kiselienei.

,,Sužinojus, kad Anykščių mies-
to parke bus atidarytas Kalėdinių 
eglučių parkas, kažkaip kilo min-
tis sukurti megztą eglutę, nes tokių 
esu mačiusi užsienyje. Jos būna 
pagamintos iš megztų kvadratėlių. 
Parašiau feisbuke, kad bus kuriama 
bendra mezgėjų eglutė. Sulaukė-
me labai daug megztų kvadratėlių 
iš visos Lietuvos: kasdien jų gau-
name maždaug šimtą“, - pasakojo 

S.Kiselienė.
Mezgėjų buvo paprašyta, kad jos 

kurtų  15 centimetrų ilgio ir pločio 
kvadratėlius. Pasirinkti jų spalvas, 
raštus palikta kūrėjų fantazijai.

Megztai kalėdinei eglutei jau 
pagamintas dviejų metrų aukščio 
rėmas, tačiau, pasak S.Kiselienės, 
jį greičiausiai teks daryti aukštesnį, 
nes kitaip nepavyktų sukabinti visų 
megztų kvadratėlių.

S.Kiselienė pasakojo, kad sulau-
kė atsiliepimo iš Klaipėdos - šiame 
mieste taip pat buvo sukurta megz-
ta kalėdinė eglutė. Jos kūrėjai davė 
vertingų patarimų, ką daryti, kad 
megzta kalėdinė eglutė atrodytų 
kuo įspūdingesnė.

Iki šiol, S.Kiselienės žiniomis, 
megzta eglutė Lietuvoje per Kalė-
das žmones džiugino tik vienintelia-
me Lietuvos mieste - Klaipėdoje.

Megztos eglutės sumanytoja 
Simona Kiselienė sakė nesi-
tikėjusi, kad atsiras tiek daug 
norinčiųjų ją kurti kartu.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Kitais metais - 80 terminuoto darbo vietų
Anykščių rajono taryba patvirtino Anykščių rajono savival-

dybės 2020 m. užimtumo didinimo programą. Planuojama, kad 
kitąmet  3 - 6 mėnesių trukmės terminuotus darbus dirbti bus 
sudarytos sąlygos 80-čiai Anykščių rajono gyventojų.

Anykščių rajono savivaldybės 
užimtumo didinimo programa fi-
nansuojama iš valstybės biudžeto 
specialiųjų tikslinių dotacijų savi-
valdybės biudžetams. Finansuo-

ti programoje numatytas veiklas 
2020 m. planuojama skirti 295 
tūkst. 318 Eur. 

2019 m. spalio 1 d. Užimtumo 
tarnybos Panevėžio  klientų ap-

tarnavimo departamento Anykščių 
skyriuje buvo registruoti 1595 be-
darbiai, iš jų ilgalaikių bedarbių – 
538 (33,7 proc.). 65,9 proc. iš visų 
registruotų bedarbių gyveno kai-
me. Bedarbių procentas nuo dar-
bingo amžiaus gyventojų Anykščių 
rajone sudarė 11,6 proc. (šalyje – 8 
proc.).  

Jaunų bedarbių iki 29 m. regis-

truota 211, vyresnių kaip 40 m. – 
1101, vyresnių kaip 50 m. – 757, 
vyresnių kaip 55 m. – 482. 155 
bedarbiai buvo socialinės pašalpos 
gavėjai, 35 – faktiškai auginantys 
vaikus iki 8 metų arba neįgalius 
vaikus iki 18 metų.

Du darbo ieškantys asmenys buvo 
grįžę iš laisvės atėmimo vietų.

-AnYkŠTA

Atsinaujinusi ,,Norfa“ nebeperka šilumos Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Po rekonstrukcijos vėl dirbti pradėjusi Anykščių Vilniaus gatvės ,,Norfa“ nusprendė nebepirkti 
šilumos iš UAB ,,Anykščių šiluma“.  

Šios bendrovės direktorius Virgilijus Vaičiulis ,,Anykštai“ sakė, jog sulaukė ,,Norfos“ administra-
cijos prašymo atjungti Vilniaus gatvės parduotuvės šildymą.

,,Motyvų mums nenurodė, kaip 
jie dabar šildosi , - nežinau“, - kal-
bėjo V.Vaičiulis. Pasak ,,Anykščių 

šilumos“ direktoriaus, gavus pra-
šymą, jo darbuotojai užsuko šildy-
mą ,,Norfai“.

Antroji Anykščių ,,Norfa“ bei 
Anykščių ,,Maxima“ yra ,,Anykš-
čių šilumos“ klientai. Direktoriaus 

teigimu, prekybos centrai perka 
sąlyginai nedaug šilumos. Vienas 
dalykas - parduotuvėse nereikia 
palaikyti 20 - ies laipsnių tempera-
tūros, ypač kai jos nedirba, kita ver-
tus - prekybos centruose stovintys 
galingi šaldytuvai, kepimo krosnys 
ir kiti elektriniai prietaisai svariai 
prisideda prie patalpų šildymo.

Ragina. Prezidentas Gitanas 
Nausėda toliau ragina susisieki-
mo ministrą Jaroslavą Narkevičių 
trauktis, nes ministrams galioja ne 
tik teisiniai, bet ir moraliniai reika-
lavimai, pirmadienį pareiškė šalies 
vadovo atstovas spaudai Antanas 
Bubnelis. Taip Prezidentūra reaga-
vo į premjero Sauliaus Skvernelio 
poziciją, kad jis nemato teisinio 
pagrindo atstatydinti susisiekimo 
ministro. J. Narkevičius sulaukė 
kritikos dėl Lietuvos pašto valdy-
bos atleidimo, vizito Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose, pietų valstybės 
įmonių sąskaita Dubajuje ir Mins-
ke, lėšų skyrimo asfaltuoti gatves 
savo rinkimų apygardoje ir prie 
premjero namų, taip pat dėl gyve-
nimo Seimo viešbutyje aplinkybių. 
Premjeras S. Skvernelis pirmadienį 
tvirtino, kad priekaištai susisiekimo 
ministrui turi būti teisiškai įvertinti 
ir patikrinti, nes dalis kaltinimų jam 
nepasitvirtino, pavyzdžiui, dėl bra-
konieriavimo.

Pinigai. Vyriausybė siūlo atidėti 
vaiko pinigų didinimą iki 2020-ųjų 
liepos. Anksčiau Vyriausybė buvo 
numačiusi vaiko pinigus nuo da-
bar esančių 50 iki 60 eurų didinti 
jau nuo sausio. Premjeras Saulius 
Skvernelis sako, kad toks sprendi-
mas priimtas balansuojant biudžetą, 
nes didinamos išlaidos kitoms sri-
tims. Socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Linas Kukuraitis pabrėžė, 
kad nuspręsta orientuotis į labiau-
siai socialiai pažeidžiamus asmenis 
ir nuo sausio vaiko pinigai 20-čia 
eurų didės neįgaliesiems, gausių 
ir nepasiturinčių šeimų vaikams – 
jiems išmoka bus 90 eurų. Kore-
guodamas biudžeto projektą, Sei-
mas taip pat yra pritaręs siūlymui 
„vaiko pinigus“ kitąmet kelti 20-čia 
eurų – iki 70 eurų, daugiavaikėms 
ir nepasiturinčioms šeimoms – iki 
100 eurų. To siekia „valstiečių“ 
koalicijos partneriai „socialdarbie-
čiai“. S. Skvernelis sako, kad ko-
alicija dėl tokio siūlymo neturėtų 
susvyruoti, o patys sprendimai esą 
dar gali keistis Seime priėmus įsta-
tymų pakeitimus, kurie leistų didin-
ti pajamas.

Gynyba. Lapkritį pasikeitus 
ekonomikos augimo prognozėms, 
Vyriausybės atnaujintame kitų 
metų valstybės biudžeto projekte 
finansavimas gynybai mažėja de-
šimčia milijonų eurų, tačiau asi-
gnavimų procentas nuo bendrojo 
vidaus produkto (BVP) išlieka tas 
pats. Seimui pirmadienį pateiktame 
atnaujintame biudžeto projekte gy-
nybai numatyta skirti kiek daugiau 
nei 1 mlrd. 17 mln. eurų. Anks-
tesniame projekte krašto apsaugai 
buvo numatyta daugiau nei 1 mlrd. 
27 mln. eurų. Abiem atvejais tai 
siekia 2,02 proc. BVP. Tokia situ-
acija susidarė Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros organizacijai 
(EBPO) lapkritį sumažinus kitų 
metų Lietuvos ekonomikos augi-
mo prognozę. 2020-ųjų valstybės 
biudžeto įstatyme numatyta, kad 
Vyriausybė galės pasiskolinti tiek, 
jog finansavimas krašto apsau-
gai siektų „ne mažiau kaip 2,02 
proc. BVP, bet ne daugiau kaip 
2,05 proc. BVP“. Ankstesniame 
projekte buvo numatyta galimybė 
pasiskolinti tiek lėšų, kad asignavi-
mai siektų 2,05 proc. BVP. Šiemet 
gynybos biudžetas siekia maždaug 
967 mln. eurų arba 2,03 proc. BVP. 
Parlamentinės politinės partijos, iš-
skyrus socialdemokratus, yra suta-
rusios iki 2030 metų gynybai skirti 
ne mažiau kaip 2,5 proc. BVP.

Vairuotojas. Lapkričio 30 die-
ną, apie 22.37 val., Anykščiuose, 
A. Vienuolio g., patikrinimui su-
stabdyto automobilio vairuotojui 
(g. 1987 m.) nustatytas 1,70 prom. 
girtumas. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas. Vyras sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.

Radinys. Lapkričio 29 die-
ną,  apie 09.30 val., į Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Anykščių rajono 
policijos komisariatą kreipėsi 
vyras (g. 1977 m.), gyvenantis 
Anykščiuose, Šaltinio g., kuris 
pranešė, kad, darydamas remon-
to darbus name, Kupiškio rajone, 
Subačiaus miestelyje,  rado 20 

mažo kalibro šovinių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Lapkričio 30 dieną,  
apie 20.00 val., namuose, Anykš-
čiuose, Šaltupio g., vyras (g. 1984 
m.) smurtavo prieš žmoną (g. 1986 
m.), (nustatytas 1,14 prom. girtu-
mas). Vyras po įvykio pasišalino. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Keliautojas. Lapkričio 30 die-
ną,  apie 04.36 val., Utenoje, Tai-
kos g., patikrinimui sustabdyto 
automobilio ,,Volvo V70“ vairuo-
tojui (g. 1987 m.), gyvenančia-
mAnykščių seniūnijos Burbiškio 
kaime, nustatytas 2,31 prom. gir-
tumas. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Vyras sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Ieškos būdų, kaip atleisti Alvydą Gervinską Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį ketvirtadienį, lapkričio 28-ąją, Anykščių rajono valdančioji dauguma tarėsi, kaip elgtis 
su UAB ,,Anykščių vandenys“ direktoriumi Alvydu Gervinsku. 

Koalicija vieningai nusprendė ieškoti būdų, kaip atsikratyti šios savivaldybės valdomos bendro-
vės vadovo. Ta proga buvo net surengtas balsavimas. 

Formalus pretekstas, dėl kurio 
dabartinė rajono valdančioji daugu-
ma neva nebepasitiki A.Gervinsku, 
- šalto vandens kainų didinimas ir 
neva pavėluotai apie šį žingsnį po-

litikimas pateikta informacija. Ta-
čiau realiai buvęs Anykščių rajono 
meras A.Gervinskas dabartinę ra-
jono valdančiąją daugumą, ypač 
socdemus, stipriai suerzino jau 

gerokai anksčiau, ir ne vieną kartą. 
2015 metais į Anykščių rajono ta-
rybą pagal socialdemokratų sąrašą 
išrinktas A.Gervinskas iškart po 
rinkimų nuėjo su liberalų-konser-

vatorių valdančiąja dauguma, o 
socdemai liko opozicijoje. 2019-
ųjų pavasarį A.Gervinskas buvo 
Kęstučio Tubio visuomeninio rin-
kimų komiteto koordinatoriumi. 
Taigi, dar kartą pademonstravo 
nesąs dabartinės valdančiosios 
daugumos bičiulis.

Beje, paradoksas, tačiau ,,prie-
šas“ A.Gervinskas UAB,,Anykščių 
vandenys“ direktoriumi tapo jau po 
to, kai STT iš kabineto išsivedė ir 
nuo pareigų nušalino K.Tubį.   

Sprendimą dėl UAB,,Anykščių 
vandenys“ direktoriaus atstatydini-
mo gali priimti bendrovės valdyba, 
kurią sudaro savivaldybės admi-
nistracijos darbuotojas Algirdas 
Žalkauskas, Debeikių seniūnas Al-
vydas Simanavičius ir verslininkas 
Rimantas Sabaliauskas. Tiesa, no-
rint pašalinti direktorių iš pareigų, 
reikia suformuluoti priežastį. 

,,Buvo koalicijos pasikalbėji-
mas, kaip visada. Laimingų dėl 
brangstančio vandens nebuvo, ne-
pasitikėjimas A.Gervinsku yra“, 
- apie valdančiosios daugumos po-
žiūrį į UAB ,,Anykščių vandenys“ 
direktorių A.Gervinską ,,Anykštai“ 
kalbėjo rajono vicemeras, social-
demokratas Dainius Žiogelis.

Anykščių rajono vicemeras, socialdemokratas 
Dainius Žiogelis tvirtina, kad visi koalicijos 
partneriai nepasitiki Alvydu Gervinsku.

Buvęs Anykščių rajono meras, UAB „Anykščių 
vandenys“ direktorius Alvydas Gervinskas da-
bartinei rajono valdžiai neįtinka.
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Pirmadienį į teismą S.Filipavičių 
atlydėjo du advokatai: Rimondas 
Kuzminas ir Romualdas Miklušas. 
Teismo per šį posėdį buvo išklausyti 
kaltinamojo S.Filipavičiaus paaiški-
nimai. Kunigas neigė  pagal visus 
tris epizodus jam inkriminuojamus 
nusikaltimus. 

,,Prieš beveik trisdešimt metų, 
kai tapau Troškūnų klebonu, radau  
krūvą griuvėsių ir 7 tūkst. rublių 
skolą. Per trisdešimt metų Troškū-

nai tapo klestinčiu kultūros centru. 
Tūkstančiai žmonių džiaugiasi ir di-
džiuojasi Troškūnuose vykstančiais 
renginiais“, - teisme kalbėjo kunigas 
S.Filipavičius.

Atremdamas kaltinimą aplaidžiu 
bažnyčios finansinės apskaitos 
tvarkymu, S.Filipavičius dar kartą 
priminė vidinę bažnyčios tvarką, 
pagal kurią aukos už religinius 
patarnavimus nėra apskaitomos 
ir atitenka asmeninėms klebono 
reikmėms, o sekmadieninių mi-
šių aukos yra skiriamos parapijai. 

S.Filipavičius teismui aiškino, kad 
dėl pastarųjų aukų jis savo iniciaty-
va užsakė naują auditą. 

Pagal antrąjį epizodą S.Filipavičius 
kaltinamas aplaidžiu ūkininko ūkio 
buhalterijos tvarkymu. Atsakydamas į 
šį kaltinimą, S.Filipavičius tikino, kad 
iš ūkininkavimo jis gavo pajamas tik 
per Nacionalinę mokėjimo agentūrą 
– taigi, išmokas už žemę  bei paja-
mas už parduotą šieną. Šios pajamos, 
pasak S.Filipavičiaus, yra įtrauktos į 
ūkininko žurnalą. ,,Per chaosą, kurį 
padarė FNTT pareigūnai, atlikę kratą 
ir viską sujaukę, patys nerado ūkinin-
ko žurnalo“, - kodėl tyrimo pradžioje 
pareigūnai neturėjo ūkininko žurnalo, 
S.Filipavičius aiškino nežinąs, nes jie 
patys pasiėmė tai, ko jiems reikėjo.   

Kalbėdamas apie trečiąjį - pini-
gų skolinimo – epizodą, Troškūnų 
kelbonas dėstė, kad jis šioje veikloje 
neįžvelgė nelegalių dalykų. ,,Paskolas 
teikdavau tik iš savo asmeninių lėšų, 
tik gerai pažįstamiems žmonėms ir 
savo draugams. Tk kelios paskolos 
buvo su palūkanomis“, - teisme kal-
bėjo S.Filipavičius. Jis nurodė, kad 
gautas pajamas už suteiktas paskolas 
jis deklaravęs ir sumokėjęs mokes-
čius. ,,Galėtume nuteisti praktiškai 

Klebono teismas: kuo giliau į 
mišką, tuo daugiau medžių

Mes jau 25 
metus kažkam 
laižome 
užpakalius

Alma ŠVELNIENĖ, Lietuvai 
pagražinti draugijos Svėdasų 
skyriaus vadovė:

- Teigiamai reaguoju į pedagogų 
streiką, nes matosi, kad kitokiais 
būdais tų problemų neišspręsime, 
todėl reikia imtis drastiškų būdų. O 
ką daugiau daryti? Nesvarbu, kokia 
yra streiko forma, čia tik pradžia ir 
tai yra protesto forma. Mes jau 25 
metus kažkam laižome užpakalius. 
O kas mus nuo to geriau? Nieko. 
Jeigu reikėtų, eičiau protestuoti ir 
pati.

Nemanau, kad dėl mokytojų 
streiko nukentės mokiniai, nes ten 
pusė mokomų dalykų yra absur-
diškai nereikalingi. Tai, ko ten mo-
koma, gyvenime prireikia tik 15 
proc., o metų mokykloje mokiniai 

Streikuoja jau net milijonieriai...
Praėjusią savaitę streikavo Anykščių Antano Vienuolio pro-

gimnazijos pedagogai. Streikas truko dvi valandas, mokytojai 
tuo metu nevedė pamokų:  susirinkę mokytojų kambaryje, ben-
dravo prie vaišių stalo. Kitos Anykščių rajono mokyklos prie 
streiko neprisijungė.

Kaip reagavote į žinią, kad streikuoja mokytojai? Kaip verti-
nate pasirinktą streiko formą? Ar tikite, kad, streikuojant mo-
kytojams, pavyks pasiekti, kad švietimui valstybės biudžete būtų 
skirtos didesnės lėšos?

praleidžia tikrai daug, tik nežinia 
už ką ir dėl ko.

Streikai duotų 
naudos, jei 
būtume vieningi

Dangira NEFIENĖ, Anykščių 
rajono tarybos narė, Anykščių 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos mokytoja:

- Mes Anykščių Antano Bara-
nausko pagrindinėje mokykloje 
nestreikavome. Žinot, aš galvoju, 
kad mūsų streikas duotų naudos, jei 
mes būtume vieningi. Kai turime 
daugybę profsąjungų, vargu bau ar 
ką nors pasieksime. O ir reikalavi-
mai tokie buvo surašyti... Manau, 
kad mokytojams ne dėl etatinio 
apmokėjimo ir noro uždirbti dau-
giau reikia streikuoti. Yra kur kas 
gilesni švietimo klausimai, kitaip 
reikalavimai turėtų būti suformuo-
ti. Ir, ko gero, ne streikais reikėtų 
spręsti, o pirmiausia derybomis. 

Dėl tokių reikalavimų, kokie buvo 
iškelti dabar, aš pati asmeniškai 
nestreikuočiau.

Dėl streikų nukenčia ir mokiniai, 
ir mokytojai, nes sutrikdytas ugdy-
mo procesas visada yra negerai.

Pradėjo streikuoti aukštosios 
mokyklos. Na, gal kažkaip susivie-
nysime kada nors.

Prižadėjo, bet 
nieko nepadarė

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas, muzikos pedago-
gas:

- Žinoma, kad mokytojus palai-
kome ir labai ramiai reagavome 
sužinoję, kad jie streikuoja. Tik 
labai stebiuosi, kad streike ne-
dalyvavo Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos mokytojai.

Vyriausybė prieš dvejus metus 
pedagogams prižadėjo, bet nieko 
nepadarė. Visą laiką yra melagys-
tės, apgaudinėjimai iš Vyriausy-
bės pusės? Tai ką žmonėms dary-
ti, jei ne streikuoti, kai jau visos 
kitos priemonės išbandytos? Jūs 
pažiūrėkite, kas dedasi Europos 
šalyse, pas mus žmonės ir taip il-
gai kenčia.

Jeigu pats dirbčiau mokytoju, 
dabartinėje situacijoje streikuo-
čiau būtinai. 

,,Pakazuchiniais“ traktoriais mi-
lijonieriai atvažiavo preitą savaitę į 
gatves. Net jie - ir tai nepatenkinti.

Geriau negu 
nieko nedaryti

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos narys:

- Apie Anykščių Antano Vienuo-
lio mokytojų streiką man buvo žino-
ma. Palaikau pedagogų tokį elgesį. 
Ne visos mokyklos streike dalyvavo 
ir aš puikiai tai suprantu. Mokyklos 
vadovai kitą kartą galbūt prisibijo ir 
mokinių tėvelių reakcijos į tai, Švie-
timo skyriaus požiūrio į tai, o gal tie-
siog jų nuomonė yra tokia, kad juos 
dabartinės sąlygos tenkina. Visada 
yra lengviau nieko nedaryti ir būti 
neutraliam. Šiai dienai pedagogai 
yra maitinami pažadais apie švie-
sesnį rytojų, bet jis tikrai nesišviečia. 
Matome, jog kiti būdai būti išgirs-
tiems neveikia, todėl ir buvo imtasi 
streiko. Dėl dviejų valandų streiko, 
manau, mokiniai per daug nenuken-
tėjo. Ar šis streikas duos rezultatų, 
sunku pasakyti. Galvoju, kad dėmesį 
tikrai atkreipė, tai yra geriau negu 
nieko nedaryti. Į streiką reikia žiūrė-
ti plačiau, tai, ką darome dabar, vi-
liuosi, rezultatus matysime ateityje. 
Jeigu dabar nepavyks išsireikalauti 
didesnių atlyginimų žmonėms, ku-
rie moko mūsų vaikus, pirmiausia 
skaudės regionams. Jaunas žmogus 
vengs, o gal jau ir vengia šios speci-
alybės. Kiekvienas žmogus galvoja, 
kaip jiems seksis gyventi iš pasirink-
to amato. Kadangi jaunų žmonių 
regionuose mažėja, bus labai sunku 
rasti naujų, gerų specialistų.

kiekvieną bobutę, kuri 10 eurų kai-
mynei paskolina/.../Tai nebuvo mano 
pajamų šaltinis - skolinau tik drau-
gams ir pažįstamiems, po kelis kartus 
tiems patiems žmonėms“,- teismui 
kalbėjo S.Filipavičius. 

Valstybės kaltinimą palaikantis 
Panevėžio apygardos prokuratū-
ros prokuroras Kęstutis Greiciūnas 
S.Filipavičiaus klausė, ar iš tiesų jis 
suteikęs 600 tūkst. eurų vertės pasko-
lų ir už tai gavęs 14 tūkst. eurų paja-
mų. ,,Šiuos duomenis jūs pateikėte, 
jūs suskaičiavote. Aš jūsų darbo neti-
krinau“,- atkirto kunigas.

Advokatai ir prokuroras kurį laiką 
diskutavo apie Lietuvos Respublikos 
sutartį su Šventuoju Sostu. Ši sutartis 
turi įstatymo galią.

,,Valstybė neapmokestina savano-
riškų aukų Bažnyčiai ir aukų, skirtų 
jos sielovados, švietimo ir karitatyvi-
nei veiklai“, rašoma ,,Lietuvos Res-
publikos ir Šventojo Sosto sutarties 
dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios 
ir Valstybės teisinių aspektų“  10-aja-
me straipsnyje. Tačiau, pasak proku-
roro K.Greiciūno, punktas dėl aukų 
neapmokestinimo  nesuteikia bažny-
čiai teisės tų aukų neapskaityti. 

Artimiausias kitas Utenos apylin-
kės teismo Anykščių rūmų posėdis 
S.Filipavičiaus byloje buvo numa-
tytas gruodžio 18-tą, tačiau posėdis 
perkeltas į kitus metus, nes vėl bus 
atliekamos naujos dokumentų ana-
lizės, patikrinimai, kurie per likusias 
dvi savaites iki planuoto teismo posė-
džio nebus baigti. 

Prie bylos medžiagos prijungta keliasdešimt kilogramų naujų 
dokumentų.

Sala. Japonija pirmadienį prane-
šė, kad susitarė dėl vienos negyve-
namos salos pirkimo už 146 mln. 
dolerių (132,6 mln. eurų), planuo-
jant joje rengti JAV karines pratybas. 
2011 metais Tokijas ir Vašingtonas 
susitarė perkelti savo JAV naikintu-
vų bandymų poligoną į Magešimos 
salą, esančią maždaug už 30 kilo-
metrų į pietvakarius nuo Japonijos 
pakrantės. Japonijos ministrų kabi-
neto generalinis sekretorius Yoshi-
hide Suga pranešė, kad susitarimas 
dėl Magešimos salos įsigijimo buvo 
pasiektas penktadienį „po gynybos 
ministerijos ir statybų vykdytojo, 
kuriam priklauso didžioji salos da-
lis, diskusijų“. Amerikiečių naikin-
tuvų bandymai šiuo metu vyksta Ivo 
saloje, maždaug už 1 200 kilometrų 
į pietus nuo Tokijo. Šio sandorio ini-
ciatorius buvo Vašingtonas. Pasak 
jo, Ivo sala yra per daug nutolusi 
nuo amerikiečių karinės bazės Japo-
nijos vakariniame Ivakunio mieste, 
kur laikomi naikintuvai. Y. Suga 
informavo, kad saloje „artimiausiu 
metu“ bus sukurta infrastruktūra, 
reikalinga pratyboms. Generalinis 
sekretorius atsisakė atskleisti dau-
giau informacijos, kol pirkimo san-
doris dar neužbaigtas.

Plėtra. Vengrijos užsienio reika-
lų ministras pirmadienį užsipuolė 
Suomiją, kuri šiuo metu pirminin-
kauja Europos Sąjungai, dėl Ben-
drijos plėtros į Vakarų Balkanus 
nesėkmės. Vengrų diplomatijos va-
dovas Peteris Szijjarto po Prahoje 
vykusio susitikimo su kolegomis iš 
Čekijos, Lenkijos ir Slovakijos pa-
reiškė, jog Helsinkis yra atsakingas 
už šią „didžiulę nesėkmę“. „Tai yra 
pirmas pirmininkavimas, per kurį 
nepavyko pradėti nė vieno [derybų] 
skyriaus nė su viena iš kandidačių – 
to anksčiau nėra buvę“, – tvirtino P. 
Szijjarto. Pasak jo, tai yra „didžiulė, 
didžiulė klaida“. Per spalį vykusį 
ES viršūnių susitikimą Prancūzija 
užblokavo ES plėtrą, atsisakydama 
uždegti žalią šviesą Šiaurės Make-
donijos ir Albanijos priėmimui, nors 
jį uoliai palaiko Vokietija, Europos 
Komisija ir dauguma kitų Bendrijos 
narių. 

Meškos. Telšių rajone steigiamas 
pirmasis Lietuvoje meškų rezer-
vatas, pirmadienį pranešė nevy-
riausybinė viešoji įstaiga Lietuvos 
gyvūnų teisių apsaugos organizaci-
ja (LGTAO). Lietuvoje susidarius 
sudėtingai situacijai dėl nelaisvėje 
netinkamomis sąlygomis laikomų 
rudųjų meškų skaičiaus, Aplinkos 
ministerija su pavaldžiomis insti-
tucijomis ir LGTAO sutarė siekti 
įsteigti pirmąjį meškų rezervatą. 
Meškų rezervate Telšių rajone bus 
apgyvendintos meškos, paimtos iš 
savininkų, laikančių gyvūnus ne-
teisėtai ar neužtikrinančių tinkamos 
veterinarinės priežiūros ir bendros 
gyvūnų gerovės. „Lietuvoje nelais-
vėje šiuo metu laikoma net 13 įvai-
raus amžiaus meškų. Iš jų mažiausiai 
septyni gyvūnų įsigijimo teisėtumas 
institucijoms kelia daug klausimų, 
o dažnai prastos jų laikymo sąlygos 
kenkia gyvūnų fizinei ir psichinei 
sveikatai“, – rašoma pranešime. 
Steigiant meškų rezervatą Telšių ra-
jone planuojama pertvarkyti dalį ten 
jau esančio „Žvėrinčiaus“ ir sukurti 
tinkamą infrastruktūrą. Valstybinių 
miškų urėdija planuoja skirti du hek-
tarus miško žemės ploto ir rūpintis 
meškų išlaikymu bei priežiūra. Pro-
jektui įgyvendinti ir rezervatui įreng-
ti reikalingų lėšų surinkimu rūpinasi 
nevyriausybininkai.

-Bns
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Jau 30 metų svarbiausias tikslas - 
padėti neįgaliesiems

(Atkelta iš 1 psl.)

Buvo kuriamos įmonės, nuo-
mojama žemė, perkama technika, 
įdarbinami žmonės, prie mūsų 
jungėsi ir sveiki žmonės, o užsiė-
mėme pynimu iš vytelių. Ta vei-
kla skatino neįgaliuosius išmokti 
dirbti, buvo organizuojami įvairūs 
mokymai. Tai buvo tas laikas, kai 
žmonės buvo skatinami užsidirbti, 
o ne gauti išmokas bei pašalpas“, - 
prisiminė A.Šerėnienė.

Tuo metu buvo sudėtinga įsigyti 
kokį nors baldą, buitinę techniką, 
tad Anykščių neįgaliųjų skyrius 
netgi užsiėmė deficitinių prekių 
dalijimu neįgaliesiems.

A.Šerėnienė pasakojo, kad 1992 
metais Anykščiuose vyko Neįga-
liųjų konferencija, į kurią buvo 
pakviesta ir ji pati, nes jau porą 
metų moteris turėjo nustatytą ne-
įgalumą. ,,Šioje konferencijoje 
vadovauti skyriui buvo pasiūlyta 
jauna mergina Rasa Matelytė. Tai 
buvo kūrybinga, reikli darbuotoja. 
Ji pasikvietė mane į organizaciją. 
Iš pradžių tapau Revizijos grupės 
nare, orientavomės ne į pareigą 
kažką tikrinti, o į tai, kaip gerinti 
neįgalių žmonių gyvenimą“, - pa-
sakojo A.Šerėnienė.

Darbinis užimtumas tuo metu 
jau buvo kaip ir žlugdomas, todėl, 
pasak A.Šerėnienės, Anykščių ne-
įgaliųjų skyrius  orientavosi į neį-
galiųjų užimtumą.

,,Prisimenu, Rasos nuosavu au-
tomobiliu važiuodavome per visas 
seniūnijas pas  sunkios negalios 
ištiktus žmones, veždavome jiems 
sauskelnių, kurias pirkdavome 
už pagal programas gautas lėšas 
bei rėmėjų suaukotus pinigus. Tai 
buvo labai sunkus laikas, bet buvo 
labai įdomu gilintis į neįgaliųjų  
gyvenimą. Labai gerai prisimenu, 
kaip visą dieną važinėji, sustoji 
Troškūnuose, pakerti ,,šlapiankės“ 
ir važiuoji toliau. Iš rėmėjų gau-
davome nemažai kompensacinės 
technikos, ją dalydavome neįga-
liesiems. Tai buvo toks metas, kai 
tokią techniką gauti patiems neį-
galiesiems buvo labai sudėtinga. 
Mes su Rasa visada galvodome, 
ko dar reikia neįgaliesiems. Tuo 
metu dar nebuvo tokių labai griež-
tų aprašų, pagal kuriuos turėjome 
dirbti ir kurie dabar yra ,,nuleisti 
iš viršaus“, bet nepritaikyti darbui 
su neįgaliaisiais. Pastebėjome, kad 

neįgaliesiems reikia skalbimo pas-
laugų. Vieni pirmųjų 1999 metais 
pradėjome teikti tokias paslaugas -  
iš mūsų net juokėsi. Pastebėjome, 
kad būtina plėsti higienos paslaugų 
spektrą:  mažytėje patalpėlėje įkū-
rėme kirpyklą. Įsigijome garažą ir 
pradėjome mokyti žmones amatų - 
pradedant pynimu, puokščių kom-
ponavimu, tapymu, žaislų siuvi-
mu. Norėjosi plėstis, teikti daugiau 
paslaugų, bet finansavimas neįga-
liesiems buvo 
labai mažas. 
Mes dirbda-
vome be jokio 
atlygio. Pa-
laikėme glau-
džius ryšius su 
Lietuvos Rau-
donojo Kry-
žiaus draugijos 
Anykščių skyriumi, kuris mus la-
bai paremdavo.

Tuo metu nesikūrė paslaugų cen-
trai, todėl ieškojome transporto. Tai 
buvo ilgas kelias, tačiau mūsų Lie-
tuvos neįgaliųjų draugija dėl to la-
bai stengėsi, nes be transporto buvo 
labai sudėtinga - reikėdavo ir skal-
binius atsivežti, ir kirpėją nuvežti, 
pas slaugomus žmones nuvykti. 
Kiek pamenu, Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija kartu su Neįga-
liųjų reikalų departmantu inicijavo 
programą transportui pirkti. Prieš 
25 metus savivaldybėms skirtas 
transportas neįgaliesiems vežioti 
nepasiteisino, nes jį gauti būdavo 
labai sudėtinga, kaskart jo reikėda-
vo prašyti“,- apie tai, kaip sparčiai 
vyko neįgaliuosius Anykščių rajo-
ne vienijančios organizacijos plė-
tra, pasakojo A.Šerėnienė.

2001 metais R. Matelytė ( dabar 
jos pavardė - Astrauskienė) nu-
sprendė užsiimti kitomis veiklo-
mis, A.Šerėnienė  tuo metu buvo 
jos pavaduotoja, tad,  susiklosčius 
tokioms aplinkybėms, buvo iš-
rinkta Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininke.

,,Per tuos mano vadovavimo me-
tus gan stipriai išsiplėtėme. Turime 
patalpas Kavarske. Atsižvelgdami 
į žmonių pageidavimus, turime 
atidarę dvi šarvojimo sales. Esame 
turėję patalpas ir Ažuožeriuose, ir 
Traupyje, bet kadangi nebuvo fi-
nansuojami projektai seniūnijose, 
mes daugiau skatinome, kad žmo-
nės rinktųsi mūsų centre.

Šiandiei turime 187 kv.m pa-

talpas, kuriose vykdomos įvairios 
veiklos. Veikia Užimtumo dienos 
centras, veikia amatų klasė, turime 
relaksacijos specialistę ir toms vei-
kloms skirtą įrangą, neįgalieji turi 
galimybę lankyti baseiną. Teikiame 
pagalbą į namus - verdame sriubas 
ir išvežiojame jas į namus seny-
vo amžiaus žmonėms, kurie patys 
jau neįstengia pasigaminti maisto. 
Atliekanti tokią veiklą darbuotoja 
žmonėms nuperka reikalingų pre-

kių, užregistruoja 
pas gydytojus ir 
teikia panašias pas-
laugas.

Turime dėvėtų 
drabužių parduotu-
vę, kurioje galima 
pasirinkti reikalingų 
drabužių, už kuriuos 
atsilyginama pagal 

galimybes, įdedant į aukų dėžutę 
norimą sumą. O drabužių mums 
atneša patys anykštėnai.

Į didžiuosius prekybos centrus 
važiuojame pasiimti besibaigian-
čio galiojimo prekių ir jas dali-
jame neįgaliesiems“, - vardijo 
A.Šerėnienė.

Pasak Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės A.Šerėnienės, 
30 metų nugyventas laikas draugijai 
yra labai daug. ,,Džiaugiuosi, kad 
Neįgaliųjų draugija yra tvari, akty-

vi, nuoširdi. Mums padeda įvairios 
organizacijos, o didžiausias ramstis, 
vykdant įvairias veiklas, yra Užim-
tumo tarnyba.

Daug padeda Anykščių rajono 
savivaldybė. Esu bendravusi su 
visais merais ir nė apie vieną iš jų 
negaliu pasakyti nė vieno blogo 
žodžio. Esame surengę 30 rengi-
nių ir džiaugiuosi, kad Anykščių 
kultūros centras iš mūsų už naudo-
jimąsi patalpomis nėra paėmęs nė 
cento. Esu dėkinga ir mūsų vietinei 
spaudai. Mūsų organizaciją nuolat 
pasiekia nemokama spauda, mums 
nekainuoja laikraščiuose skelbiami 
skelbimai.

Mūsų veikla nevyktų, jei nebūtų 
aktyvių narių.  Iš viso draugija tel-
kia apie 800 žmonių, iš kurių kaip 
aktyviausius  norėčiau paminėti 
troškūnietę Birutę Tylienę, traupietę 
Stefaniją Krikštaponienę, iš Kurklių 
seniūnijos - Janiną Mačiulaitienę, 
iš Kavarsko seniūnijos - Virginiją 
Klimašauskienę, iš Anykščių seniū-
nijos - Jolantą Šermukšnienę, Liną 
Strigūnienę. Taip pat norėčiau pa-
minėti žmones, kurie pas mus ateina 
savanoriauti : Alfonsą Burneikienę, 
Janiną Bagočiūnienę, Almą Šinkū-
nienę, Stasę Slavinskienę, Eleną 
Tamulėnienę, Aldoną Augulienę ir 
daugelį  kitų.

Norėčiau pasakyti ačiū ir septy-

Anykščių rajono neįgaliųjų draugija vienija apie 800 anykštėnų.

niems pasiaukojamai triūsiantiems 
mūsų draugijos darbuotojams. Už 
tokius atlyginimus dirbti visą darbo 
dieną yra sudėtinga ir net, sakyčiau, 
skaudu. Nėra nė vieno darbuotojo 
pas mus, kuris dirbtų trumpiau nei 
dešimt metų. Pas mus net ir kirpė-
ja ar vairuotojas ne tik atlieka savo 
tiesioginį darbą, bet dar yra ir psi-
chologai, atlieka ir fizinį darbą“, - 
dėkingumu ją supantiems žmonėms 
spinduliavo A.Šerėnienė.

Nuo šių metų pradžios Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos Anykščių 
skyrius perėmė likviduoto Lietu-
vos Raudonojo Kryžiaus draugijos 
Anykščių skyriaus patalpas ir vei-
klas. 

,,Buvo didelė staigmena, kad 
skyrius užsidarė, nors jo veikla 
buvo labai reikalinga. Pati didžiau-
sia perimta veikla – pagalba maisto 
produktais vargingai gyvenatiems 
žmonėms, kuri yra skiriama už eu-
ropinę paramą. Dalijant šią para-
mą pamačiau, kad žmonėms labai 
sudėtinga atvykti atsiimti maisto į 
Anykščiuose, Vilties gatvėje, įsikū-
rusį sandėlį. Paramos ateina pasiimti 
žmonės su negalia, senyvo amžiaus, 
jiems sunku taip toli nueiti ir viską 
atsinešti. Dėsiu visas pastangas, kad 
tas paslaugas žmonės galėtų gauti 
patogiau ir lengviau“, - veiklos pla-
nais dalijosi A.Šerėnienė.

Pokalbio metu Anykščių rajo-
no meįgaliųjų draugijos Anykščių 
skyriaus pirmininkė A.Šerėnienė 
pažėrė kritikos ir šalies valdantie-
siems. ,,Man labai apmaudu, kad 
nevyriausybinių organizacijų vei-
klos yra ,,nuleistos iš aukščiau“. 
Įvairūs aprašai trukdo su mūsų 
paslaugomis ateiti arčiau žmogaus. 
O tuos aprašus kūrė tie, kurie gal-
būt nežino, ko reikia žmogui. Man 
juokingai skamba, kai aprašuose 
nurodoma, kad neįgaliuosius turi-
me mokyti, o ne jiems padėti. Aš 
nelabai suvokiu, kad žmogų po in-
sulto galima išmokyti, pavyzdžiui, 
pasigaminti valgyti. Žmogui su 
fizine negalia reikia paslaugos“, - 
aiškino A.Šerėnienė.

Kiek Anykščių rajone iš tie-
sų yra neįgalių žmonių, pasak 
A.Šerėnienės, atsakyti sunku, nes 
valstybė neįgaliųjų žmonių skaičių 
mažina dirbtinai. ,,Ypač pasidarė 
sudėtingas dokumentų tvarkymas. 
Anksčiau specialiuosius poreikius 
žmonėms nustatydavo savivaldy-
bėse sudarytos komisijos, o dabar 
dėl to jie turi važiuoti į didžiuosius 
miestus. Dėl to dažnai žmonės 
numoja ranka, galvoja - apsieisiu, 
gyvenimą pabaigsiu ir be to“, - pa-
stebėjo A.Šerėnienė.

„Į didžiuosius preky-
bos centrus važiuojame 
pasiimti besibaigiančio 
galiojimo prekių ir juos 
dalijame neįgaliesiems“, 
- vardijo A.Šerėnienė.

Neįgaliųjų pagamintų rankdarbių kaskart ga-
lima įsigyti vykstančiose mugėse.

Neįgalieji mielai mokosi pačių įvairiausių amatų. 
              nuotraukos iš draugijos archyvo.
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savaitgalio diskusija

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

(Kalba netaisyta – red. past.)

„Vaikas mus išmokė gyventi kitaip“ 
Neretai daugelis net ne-

pagalvoja, kodėl jaučiasi 
nelaimingi, lyg juos kamuo-
tų nuolatinės pagirios, nors 
alkoholio nevartojo nė lašo. 
Tokį „malonų“ jausmą taip 
pat sukelia ir stresas, nuo-
vargis, blogas maistas bei 
nekokybiškas miegas. Norint 
švytėti, pasitikėti savimi ir 
jaustis puikiai, vertėtų sune-
rimti dėl savo ir savo vaikams 
diegiamų gyvenimo įpročių, 
nes be tinkamos mitybos, 
gero poilsio, fizinės veiklos ir 
dvasinio tobulėjimo veikiau-
siai kasdienės šypsenos veide 
gali taip ir neatsirasti. 

Apie tai, kodėl nusprendė 
pakeisti savo gyvenimo būdą 
ir kaip visai šeimai sekasi 
kartu laikytis sveiko ir suba-
lansuoto gyvenimo principų, 
pasakoja mitybos specialistė 
ir maisto tinklaraščio autorė 
Indrė Trusovė. 

Pokyčiams įtaką darė 
sveikatos negalavimai

Dažniausiai neužtenka būti vien 
fiziškai aktyviam, norint išvengti 
antsvorio ar tam tikrų sveikatos 
problemų, o taip pat norint jaustis 
laimingu bei džiaugtis veidrodyje 
matomu atvaizdu. 

„Anksčiau nekreipiau dėme-
sio ir per daug nesigilinau į savo 
gyvenimo įpročius, tačiau buvau 
depresyvi ir nelaiminga, o kai 
būdama 23-ejų metų nebegalė-
jau nusileisti iš 5-ojo aukšto ne-
sustojusi pasiilsėti, – itin rimtai 
susimąsčiau apie gyvenimo būdo 
keitimą“, – atvirauja mitybos spe-
cialistė I. Trusovė. 

Kiti žingsniai buvo domėjima-
sis įvairiomis organizmo valymo 
programomis, mokslinės literatū-
ros skaitymas, gilinimasis į mais-
to derinimą bei kitų žmonių patir-
tis, kol galų gale visa tai natūraliai 
virto ne tik nauju gyvenimo būdu, 
bet ir profesija. 

Nors ir visas šis virsmo etapas 

reikalavo be galo daug jėgų bei 
vidinės motyvacijos, pakitęs kūno 
svoris, pagerėjusi nuotaika ir sa-
vijauta, susitvarkęs virškinimas, 
dingusios skrandžio bei tuštini-
mosi problemos privertė judėti 
pirmyn ir kardinaliai viską keisti. 

Atsiradus dukrytei viskas tik 
pagerėjo

Besilaukiant pirmosios atža-
los Amandos, I. Trusovę užklupo 
daliai mamų pažįstamas jausmas, 
siejamas su toksikoze. Nuolatinis 
pykinimas, silpnumas ir skaudanti 
galva buvo patys „geriausi“ drau-
gai, todėl nors ir buvo stengiamasi 
valgyti daugiau daržovių, vaisių ir 
nenaudoti papildomo cukraus, 
dažnai besilaukiančioji tiesiog 
džiaugdavosi atsiradusiu natūraliu 
noru bent kažką suvalgyti.  

Žinoma, pasitaisius sveikatai, 
tokie vertingi produktai kaip kiau-
šiniai, žuvis ar žalieji kokteiliai, 
kurių ankstesniu nėštumo perio-
du organizmas nepriėmė, visiškai 
grįžo į mitybos racioną, o gimus 
pirmajai dukrytei, buvo dar dides-
nis noras kuo atsakingiau rinktis 
valgomą maistą, grįžti į mėgs-
tamą sporto salę ir, žinoma, kuo 
aktyviau bei įdomiau leisti šeimos 
laisvalaikį. 

Tiesa, šiuo metu gyvenant an-
trojo vaikelio laukimu, I. Trusovę 
ir vėl kamuoja varginanti toksiko-
zė, tačiau likusi šeimos dalis to-

liau sėkmingai maitinasi įvairiu ir 
sveiku naminiu maistu, o besilau-
kiančiai mamai pats skaniausias ir 
dažniausias patiekalas dabar yra 
graikiškos salotos. 

Reikia valgyti tai, kas yra 
pagaminta

Mitybos specialistė prisipa-
žįsta, kad susilaukus pirmosios 
dukros ji ilgai svarstė, koks yra 
teisingas auklėjimo būdas. Tačiau 
dėmesį patraukė tokios situacijos, 
kada, pavyzdžiui, ikimokyklinio 
amžiaus vaikai, kurie yra visiš-
kai priklausomi nuo mamos, nes 
patys parduotuvėje nieko nenusi-
pirks, nėra ragavę picos, greitojo 
maisto, bulvių traškučių ar gazuo-
tų gėrimų. „Galų gale vis vien at-
eina laikas, kai visa tai, ko troško, 
vaikai gali įsigyti patys, o tuomet 
jie „pameta“ galvą ir dažniausiai 
tai tampa didele problema, turint 
omenyje ne vien svorį, bet ir kitus 
sveikatos sutrikimus“, – teigia mi-
tybos specialistė. 

Taip pat pasikonsultavus su gy-
dytojais ir sužinojus, kad šiais lai-
kais II tipo cukriniu diabetu serga 
begalė vaikų, I. Trusovė su vyru 
priėmė sprendimą, kad jų vaikas 
privalės valgyti tai, ką reikia ir ką 
pagamino mama. 

Tiesa, savaitgaliais ar išvykų 
metu šeima pasmaližiauja, o ir 
saldumynų stalčius namuose ti-
krai nėra paslėptas ar užrakintas. 

„Mūsų namuose visada yra saldai-
nių, tačiau dukra niekuomet nesu-
valgo nei vieno, prieš tai neatėjusi 
paklausti mamos ar tėčio, ar dabar 
gali valgyti saldumynus. Pamenu 
kartą, kai ji dar buvo visai mažytė, 
parduotuvėje jai leidau išsirinkti 
vieną bet kokį gardėsį, tai ji par-
bėgo laiminga rankoje laikyda-
ma didžiulį brokolį – savo pačią 
mėgstamiausią daržovę“, – pasa-
koja I. Trusovė. 

Vanduo, daržovės ir 
judėjimas – raktas į sveiką 
gyvenseną

Visa šeima kiekvieną rytą pra-
deda stikline šilto vandens ir die-
nos metu jo stengiasi išgerti kuo 
daugiau. Taip pat nuo šeimos 
mitybos raciono yra neatsiejama 
kokybiška mėsa, žuvis, daržovės, 
vaisiai, įvairios kruopos, o bulves, 
miltinius patiekalus jie stengiasi 
riboti. Be to, I. Trusovė rekomen-
duoja kiek įmanoma mažiau var-
toti pridėtinio cukraus ir jį keisti 
kitais saldikliais, o jeigu norima 
pasilepinti nuodėmingu desertu, – 
jį suvalgyti iki pietų.

„Kadangi su vyru labai daug 
dirbame, visada permąstau, ką 
valgėme vakar, ir jei, pavyzdžiui, 
vakar valgėme kavinėje, sten-
giuosi tai kompensuoti šiandienos 
maistu ir gaminu sveiką, naminį ir 
daug maistinių savybių turintį pa-
tiekalą. Ypatingai šiuo metu mūsų 
šeimai svarbiausia yra vakarienė, 
nes dukrelė visa dieną būna dar-
želyje ir valgo ten esantį maistą, 
todėl stengiamės, kad vakarienės 
metu ji gautų daug daržovių bei 
kitų vertingų produktų“, – teigia 
mama.

Be viso to, šeima visuomet sten-
giasi užsiimti kažkokia bendra 
fizine veikla, o tėvai reguliariai 
lanko sporto salę. Žinoma, būna 

labai įtemptų ir varginančių die-
nų, kai pasportuoti ne visuomet 
pavyksta, tačiau pasivaikščioji-
mui gryname ore, atsipalaidavi-
mui ir trumpam pabėgimui nuo 
užgriuvusių darbų šeima laiko 
visada atranda.

Neverta ieškoti tobulybės, 
nes ji neegzistuoja

Anot mitybos specialistės I. 
Trusovės, itin svarbu, kad patys 
tėvai nedarytų ir nevalgytų to, ko 
negalėtų ir jų vaikas. Juk tėvai 
yra pagrindiniai ir patys stipriausi 
pavyzdžiai savo atžaloms, todėl 
visai šeimai turėtų būti skiepija-
mi vienodi įpročiai. „Jeigu mama 
sėdėdama su drauge valgo bulvių 
traškučius, o priėjusiam vaikui 
sako, jog jam negalima, tuomet 
kyla klausimas: kodėl valgo pati 
mama?“ – klausia ji.  

Kaip bebūtų, svarbiausia ne-
ieškoti tobulybės ir suprasti, kad 
jos tiesiog nėra. Griežti draudi-
mai ar visa tai, kas yra daroma 
fanatiškai, ilgai netrunka, todėl, 
pavyzdžiui, jeigu pietums norima 
paskanauti saldžių blynelių su rie-
šutų kremu, pusryčiai turėtų būti 
itin maistingi – avižinių dribsnių 
košė ar kiaušiniai su avokadu ir 
pilno grūdo duona. 

„Viskas turi būti paremta ba-
lansu ir negali būti jokios prievar-
tos. Manau, kad mažas šaukštelis 
majonezo dideliame dubenyje 
salotų yra pats geriausias daly-
kas, bet, žinoma, norint pradėti 
gyventi sveikiau, prie subalan-
suotos mitybos vertėtų derinti ir 
aktyvų laisvalaikį, nes judėjimas 
taip pat yra neatsiejamas nuo ge-
resnės nuotaikos, savijautos bei 
organizmo būklės“, – tvirtina I. 
Trusovė.

Užsak. nr. 1273

Indrė Trusovė teigia, kad svarbiausia yra neieškoti tobulybės, 
kuri neegzistuoja, nes viskas, net ir sveikas gyvenimo būdas, turi 
būti paremtas balansu, o ne griežtais draudimais ar fanatizmu, 
kuris ilgai netrunka. 

Simonos kUzminskAiTės nuotr.

Ar iš tiesų rajono jaunimo situacija yra tokia bloga?
Anykščių rajono tarybos narys, konservatorius Šarūnas Gri-

gonis teigia, kad Anykščių rajone jaunimo situacija yra labai 
bloga. Pavyzdžiui, rajone nėra nė vienos jaunimo organizaci-
jos, jaunimo iniciatyvoms iš rajono biudžeto skiriama per ma-
žai pinigų.

Kaip manote, ar būtina jaunimui burtis į organizacijas, kad 
galėtų užsiimti savo mėgstama veikla ir tenkinti kitus savo in-
teresus? Ar daugiau iš rajono biudžeto skirtų pinigų jaunimui 
įkvėptų daugiau iniciatyvos kažką veikti Anykščių rajono la-
bui? O gal pačiam jaunimui tiesiog trūksta iniciatyvos bei pi-
lietiškumo? Ką manote apie šiandieninį Anykščių jaunimą ir 
jų veiklą, užvėrus mokyklos bei neformaliojo ugdymo įstaigų 
duris? Kokią paskutinę jų iniciatyvą miestui bei rajonui pri-
simenate?

Kazimieras: „Reikia pripažinti, 
kad Tubio komanda, kurioje buvo 
ir Obelevičius, mūsų jaunimą ap-
leido.Reikia pripažinti, kad ir pa-

čiam jaunimui trūksta iniciatyvos 
ir ne viskas piniguose atsispindi.“

Kazimiera: „O kas neleidžia 

šiam ponaičiui pačiam kurti jauni-
mo organizaciją.“

Pastaba: „Paskaitykit kas iš da-
bartinės tarybos narių veikia jau-
nimo reikalų komitete. Tai ne vie-
nintelis Šarūnas. Ar kiti komiteto 
nariai tokios pat nuomonės???“

Stabapa: „Nežinau. Jie gi sėdi 
ir tyli. O koks skirtumas, kokia 
jų nuomonė? Grigoniokas išsakė 
savąją.“

Taigi: „Konservatoriai su libe-
ralais ir kitais labai pripratę melž-
ti biudžetą, nėra galimybių melžti, 
tai nėra ir melžimo organizacijų. 
O kodėl kažkokioms organizaci-
joms turi būti dalinami mokesčių 
mokėtojų į biudžetą sunešti pini-
gai.“

Tiesa: „Tik jau nebekalbėkit 
apie sita miesteli,cia ne tik jauni-
mui, bet ir ne jaunimui tik begt is 
cia, cia gi nei mokytis, nei dirbt 
nebėra kur, baigia viską sunai-
kint, verciau darbo vietas kur-
tų, negu nesamones kalba, baisu 
bedarbystes,skurdas.“

Įdomu: „Ar jaunimo reikalų ta-
ryboje buvo svarstytas šitas krei-
pimasis, ar čia saviveikla???"

X: „Peza apie nieką....“

jaunimas: „taigi gavot jaunimo 
užimtumo apklausos rezultatus, 
ko neviešinat?“
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MOZAIKA

sprintas

AVINAS. Visą savaitę kamuos 
saviraiškos problemos. Ypač 
skausmingai reaguosite į visokiau-
sio plauko suvaržymus ir apriboji-
mus. Savaitės pradžioje būsite itin 
energingas ir pilnas naujų idėjų. 
Savaitės viduryje dienai ar dviem 
pasidarysite kur kas didesnis na-
misėda nei paprastai. Savaitgalį 
jumyse vėl turėtų nubusti nuotykių 
ieškotojo dvasia...

JAUTIS. Jūs aiškiai matote tiks-
lą, o tai padės lengviau rinktis prie-
mones. Artimieji gali pasirodyti 
pernelyg kritiški jūsų atžvilgiu, bet 
iš tiesų jie tiesiog atviresni nei kiti 
žmonės. Žmonės jus stebins kaip 
tik tuo momentu, kai jau manysite 
juos perpratęs. Ypač didelio siur-
prizo galite tikėtis savaitės vidu-
ryje.

DVYNIAI. Pirmoje savaitės 
pusėje saugokitės - jumis, jūsų ga-
limybėmis ar jūsų darbo vaisiais 
kažkas norės pasinaudoti sava-
naudiškais tikslais. Konfidenciali 
informacija gali labai nesunkiai 

nutekėti ir pasiekti visai nepagei-
dautinas ausis. Gero bičiulio pa-
tarimas, iš pradžių atrodęs niekam 
tikęs, galų gale pasirodys esąs vie-
nintelis priimtinas. Savaitgalį sau-
gokitės neapgalvotu žodžiu įžeisti 
mylimą ar gerbiamą asmenį.

VĖŽYS. Pirmomis savaitės die-
nomis teks nemažai laiko sugaišti 
sprendžiant svetimas problemas, 
užtat nuo savaitės vidurio ryžtin-
gai atsidėkite tik savo reikalams, 
net jei dėl to tektų kažką ir įskau-
dinti ar nuvilti. Visą savaitę sten-
kitės būti malonus ir mandagus su 
nepažįstamaisiais ar atvykėliais iš 
toli. Penktadienį ar šeštadienį jūsų 
laukia svarbus ir atsakingas spren-
dimas. Jokiu būdu neskubėkite ir 
nesikarščiuokite. Intuicija gali ir 
apgauti.

LIŪTAS. Pirmoje savaitės pusė-
je apdairių ir atsargių Liūtų laukia 
finansinė sėkmė. Tai gali būti tiek 
grynieji pinigai čia ir dabar, tiek 
sėkminga ilgalaikė investicija. Ke-
tvirtadienį ar penktadienį padaužos 
gali pakliūti į kvailą ar nemalonią 
situaciją. Savaitgalį tikrą malonu-

mą patirsite padėdamas kitiems. 
Paskutinės savaitės dienos bus 
kiek chaotiškos, bet paliks malo-
nius prisiminimus.

MERGELĖ. Savaitės pradžioje 
tyčia ar netyčia galite būti smarkiai 
įžeistas ar kaip kitaip įskaudintas. 
Kaltininkas tikriausiai nė nesuvoks 
ką padaręs, tad nelaikykite širdyje 
pikto. Bene svarbiausios dienos 
bus ketvirtadienis ir penktadienis. 
Nesivaržykite dėstyti savo pozici-
ją ir ginti ją. Savaitgalį tikriausiai 
verta paklusti instinktyviam norui 
kiek galima daugiau laiko praleisti 
namuose.

SVARSTYKLĖS. Dusyk pa-
galvokite prieš dalindamasis savo 
rūpesčiais su draugu, kuriam sun-
kiai sekasi išlaikyti paslaptį. Galite 
turėti labai konkrečių bėdų dėl sve-
timo palaido liežuvio. Tarnybos ar 
verslo reikalus tvarkyti ypač gerai 
seksis ketvirtadienį ir penktadie-
nį. Savaitgalį turėsite rūpesčių dėl 
kažkieno sąmoningai skleidžiamų 
paskalų, užtat seksis žaisti loteri-
joje, kur bilietą reikia traukti pa-
čiam.

SKORPIONAS. Pirmoje savai-
tės pusėje trokšite vien tylos ir ra-
mybės - tik taip galėsite susikaupti 
laukiančiam atsakingam žingsniui 
ketvirtadienį ar penktadienį. Atgai-
vinkite seną, bet iki šiol dar neįgy-
vendintą idėją. Jos metas pagaliau 
atėjo. Savaitgalį pasistenkite neiš-
leisti pinigų, kurių dar neturite, ne-
girkite pažįstamam prekės, kurios 
pats dar nematėte.

ŠAULYS. Pirmadienį ir antradie-
nį bendraujant su naujais žmonėmis 
gali kilti labai įdomių minčių. Šią 
savaitę žaiskite tik pagal savo paties 
taisykles ir nesiduokite išmušamas 
iš vėžių. Ėmęsis iniciatyvos ketvir-
tadienį ar penktadienį, galite būti 
apkaltintas nebūtais dalykais, bet tai 
nėra priežastis lįsti į kampą. Drąsiai 
stokite ginti savo pozicijos, ir var-
žovas neišvengiamai atsitrauks.

OŽIARAGIS. Saugokitės malo-
nių ir mandagių žmonių, norinčių 
su jumis apie kažką pasišnekėti. 
Galite patirti smulkių materialinių 
nuostolių ir ilgam susigadinti nuo-
taiką. Pirmomis savaitės dienomis 
nuveiksite tikrai nemažai darbų, bet 

nuo trečiadienio turėtumėte pajusti 
augantį pasipriešinimą jums. Nieko 
baisaus, tiesiog teks įdėti daugiau 
pastangų tam pačiam tikslui pasiek-
ti.

VANDENIS. Jau pirmomis sa-
vaitės dienomis jus gali išmušti iš 
vėžių netikėtos naujienos. Jums 
atrodo, kad visi jus tyčia erzina ir 
persekioja. Neieškokite atpirkimo 
ožio, jei jums nesiseka! Neverski-
te savęs per jėgą daryti to, kas iš 
esmės prieštarauja jūsų įpročiams. 
Savaitgalį kivirčas su partneriu 
paliks nemalonių nuosėdų ir parei-
kalaus prievartinio kompromiso iš 
jūsų pusės. Pamėginkite emociškai 
išsikrauti užsiėmęs sau malonia ir 
aiškia veikla.

ŽUVYS. Darbe galima įtampa. 
Antroje savaitės pusėje jums gali 
padaryti didelį įspūdį naujasis pa-
žįstamas. Būkite atsargus - didelė 
tikimybė, kad tai - nepatikimas 
žmogus. Savaitgalį iš nieko nesi-
tikėkite pernelyg daug ir tuoj pat. 
Jei nuolat prisiminsite savo šeimos 
vertybes, reikiamu momentu jums 
nebus sunku pasakyti „ne“.

Lenkija pasmerkė „Amazon“ 
už kalėdines puošmenas su 
Aušvico vaizdais

Aušvico muziejus sekmadienį 
pasmerkė JAV elektroninės preky-
bos milžinę „Amazon“, pardavi-
nėjančią kalėdinius papuošimus su 
Lenkijoje veikusios nacių mirties 
stovyklos vaizdais, ir pareiškė, kad 
tokios prekės yra nepriimtinos.

Aušvico-Birkenau muziejus, 
veikiantis Antrojo pasaulinio karo 
metais okupantų nacių pietų Lenki-
joje įkurtos stovyklos komplekse, 
paskelbė „Amazon“ elektroninės 
parduotuvės nuotraukų, kuriose 
matyti kalėdinės puošmenos ir 
kitokie daiktai su koncentracijos 
stovyklos geležinkelio bėgių, ba-
rakų ir dygliuotos vielos tvorų at-
vaizdais. Įstaiga pareikalavo, kad 
„Amazon“ pašalintų šias prekes iš 
savo sistemos.

„Pardavinėti „kalėdines puoš-
menas“ su Aušvico vaizdais neat-
rodo tinkama. Aušvicas ant butelių 
atidariklio – veikiau sukrečiama ir 
nepagarbu“, – sakoma muziejaus 
„Twitter“ žinutėje.

Vėliau muziejus pridūrė, kad 
„Amazon“, regis, pašalino šias 
prekes, bet taip pat paminėjo ap-
tikęs kitokių.

Tarp jų buvo „nerimą keliantis“ 
kilimėlis kompiuterio pelei ir kera-
minis kalėdinis papuošimas, vaiz-
duojantis prekinį vagoną, naudotą 
į Aušvicą nužudyti siunčiamiems 
žydams pervežti.

Ši Holokausto vieta yra tapusi 
nacistinės Vokietijos vykdyto ge-
nocido, kurio aukomis tapo apie 6 
mln. Europos žydų, simboliu. Auš-
vices 1940-1945 metais buvo nu-
žudyta apie milijonas šios tautybės 
žmonių, taip pat daugiau kaip 100 
tūkst. kitų, nurodo muziejus. Apie 
232 tūkst. visų nužudytųjų sudarė 
vaikai.

Lenkijoje išgelbėti tigrai 
išgabenti į Ispaniją

Penki iš devynių tigrų, vos išgy-
venę varginančią kelionę aplinko 
Europą, šeštadienį buvo išgabenti į 
naujus namus Ispanijoje.

Pastarąsias kelias savaites jie pra-
leido Lenkijos zoologijos sode.

„Tigrai išvyko. Esame labai lai-
mingi, kad jie atvyks (į Ispaniją) po 
vos 24 – 30 valandų“, – sakė Pozna-
nės zoologijos sodo atstovė spaudai 
Malgorzata Chodyla (Malgožata 
Chodila).

Tigrai gyvens Ispanijos Vijenos 
mieste esančioje gyvūnų prieglau-
doje.

M. Chodyla sakė, kad zoologijos 
sodo darbuotojai buvo kiek išsigan-
dę, nes du išgabenami tigrai nenorė-
jo miegoti, nepaisant duotų ramina-
mųjų.

Atstovė pridūrė, kad tigrus vežanti 
transporto priemonė yra šildoma, o 
tigrai turės pakankamai vietos.

Spalio pabaigoje Lenkijos pasie-
niečiai rado dešimt išsekusių tigrų. 
Jie buvo vežami iš zoologijos sodo 

Italijoje į Rusijos Dagestaną.
Lenkijos prokurorai pareiškė kal-

tinimus dviem sunkvežimyje buvu-
siems italams ir rusui. Jis, įtariama, 
organizavo kelionę.

Tigrai Lenkijos ir Baltarusijos pa-
sienyje buvo praleidę kelias dienas.

Prokurorai taip pat pareiškė kalti-
nimus Lenkijos pasieniečiui dėl to, 
kad jis nesugebėjo tinkamai apžiūrė-
ti tigrų, kai jie į pasienio punktą buvo 
atgabenti pirmą kartą.

Šiame punkte vienas tigrų mirė, 
likę devyni išvežioti į du Lenkijos 
zoologijos sodus.

L. DiCaprio neigia brazilų 
prezidento kaltinimus sąsajomis 
su gaisrais Amazonijoje

Amerikiečių aktorius Leonardo 
DiCaprio šeštadienį paneigė Bra-
zilijos prezidento Jairo Bolsona-
ro išsakytą teiginį, kad įžymybė 
padėjo finansuoti grupes, galimai 
prisidėjusias prie gaisrų Amazonės 
atogrąžų miškuose.

„Nors jos vertos palaikymo, mes 
nefinansavome minėtų organizaci-
jų“, – savo paskyroje socialiniame 
tinkle „Instagram“ paskelbė 45 
metų Holivudo žvaigždė.

Savo savaitinėje laidoje J. Bolso-
naro praeitą ketvirtadienį apkaltino 
L. DiCaprio „prisidėjus prie gaisrų 
Amazonijoje“, nes aktorius neva 
paaukojo 500 tūkst. JAV dolerių 
(450 tūkst. eurų) organizacijai, 
kuri, prezidento teigimu, sukelda-
vo gaisrų lengvai pažeidžiamuose 
Amazonijos miškuose, kad pri-
trauktų aukojamų lėšų.

J. Bolsonaro, nepateikdamas jo-
kių įrodymų, pareiškė, kad L. Di-
Caprio dalį 500 tūkst. dolerių su-
mos skyrė „gaisrus sukeliantiems 
žmonėms“.

Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų 
Brazilijos prezidentas penktadienį 
vėl išsakė tokių kaltinimų.

Ilgametis aplinkosaugos aktyvis-
tas L. DiCaprio kaltinimus atmetė 
ir pabrėžė, kad „šių nepakeičiamų 
ekosistemų ateitis yra pavojuje“.

Jis pridūrė, kad „didžiuojasi ga-
lįs remti jas saugančias grupes“.

Aktorius gyrė brazilus, siekian-
čius „išsaugoti savo gamtos ir kul-
tūros paveldą“.

Alter do Šauno savanorių gais-
rininkų brigada nuo 2018 metų 
padeda ugniagesiams kovoti su di-
džiuliais gaisrais šiaurinėje Paros 
valstijoje, įskaitant neseniai siau-
tusį gaisrą Alter do Šauno regione, 
išdeginusį 1 600 futbolo aikščių 
prilygstantį miškų plotą.

Tačiau vietos policija tvirtina, 
kad šios grupės nariai iš tikrųjų ga-
limai sukėlė gaisrų, siekdami pri-
traukti tarptautinį finansavimą.

Keturi organizacijos nariai antra-
dienį buvo areštuoti, bet po dviejų 
dienų paleisti.

Tyrėjų teigimu, savanoriai su-
kėlė kelis gaisrus, kad parduotų 
Pasaulio gamtos fondui (WWF) 
liepsnojančių miškų nuotraukų, 
kurias būtų galima panaudoti per 
kampaniją, skirtą rinkti pritraukti 
tarptautinių donorų aukojamų lėšų, 
įskaitant L. DiCaprio indėlį.

Britanijos žiniasklaida giria 
Londone siautėjusį teroristą 
padėjusius sutramdyti vyrus

Didžiosios Britanijos žinias-
klaida gyrė tris vyrus, penktadienį 
sutramdžiusius Londone žmones 
peiliu puolusį teroristą, o vienas 
dailininkas pavaizdavo juos kaip 
komiksų superherojus, pirmadie-
nį pranešė Lenkijos visuomeninis 

radijas.
Londono centre siautėjęs 28 

metų Usmanas Khanas mirtinai 
subadė vyrą ir moterį, o dar tris as-
menis sužeidė, kol galiausiai buvo 
sutramdytas aukoms į pagalbą 
puolusių minėtų trijų vyrų. Vienas 
jų užpuolikui į veidą švirkštė mil-
telius iš gesintuvo, o kitas – britų 
žiniasklaidos įvardijamas kaip 
lenkas, vardu Lukaszas (Lukašas) 
– grūmėsi apsiginklavęs 1,5 metro 
ilgio narvalo iltimi. Šį neįpras-
tą ginklą jis nukabino nuo sienos 
savo darbovietėje – šalia incidento 
vietos esančiuose Žuvų pardavėjų 
gildijos rūmuose, rašo dienraštis 
„The Times“.

Užpuoliką, taip pat turėjusį mir-
tininko bombos imitaciją, galiau-
siai nušovė ginkluoti policininkai.

Laikraščio „The Daily Tele-
graph“ dailininkas Bobas Mora-
nas šiuos asmenis savo piešinyje 
pavaizdavo kaip superherojus 
– Kapitoną Narvalą, Gesintoją ir 
Pėsčiąjį – pozuojančius Jungtinės 
Karalystės vėliavos fone. 

Užpuoliką padėjęs sutramdyti 
Lukaszas, kaip pranešama, buvo 
lengvai sužeistas – U. Khanas jam 
peiliu perrėžė delną.

Drąsiam lenkui padėką išreiš-
kė Lenkijos premjeras Mateuszas 
Morawieckis.

„Prakeikti lenkai vėl gelbėja 
Londoną“ – šie žodžiai dominuo-
ja Londone žiniasklaidos prane-
šimuose apie drąsų elgesį, pade-
monstruotą pono Lukaszo – lenko, 
kuris nedvejojo ir puolė teroristą, 
„apsiginklavęs“... narvalo iltimi, 
pasipainiojusia po ranka. Prieš te-
rorizmą leistinas kiekvienas gin-
klas“, – savo „Twitter“ žinutėje 
rašė vyriausybės vadovas..

-Bns

Biatlonas. Anykštėnas Vytautas 
Strolia biatlono Pasaulio taurės I -ojo 
etapo varžybose, vykusiose Švedijos 
Estešundo mieste, sprinto rungtyje 
finišavo 67-tas. Lietuvos rinktinės 
lyderis Tomas Kaukėnas užėmė 31-
ąją vietą, o Karolis Dambrauskas 
finišavo 99-tas. 

Krepšinis. Praėjusį savaitgalį 
Anykščių „KKSC-Elmio“ ekipa pa-
siekė dvi pergales RKL čempionate. 
Penktadienį anykštėnai namuose  

82:80 palaužė Alytaus „SRC-Dzūki-
jos“ ekipą.

Rezultatyviausiai šeimininkų gre-
tose žaidė puolėjas Tautvydas Jode-
lis, kuris pataikė penkis tritaškius ir 
iš viso surinko 24 taškus. Šeštadienį 
RKL B diviziono B grupėje anykštė-
nai savų fanų akivaizdoje 76:69 nu-
galėjo „Jonavos-2“ ekipą.  „KKSC-
Elmis“ ekipai Gaudvinas Šniaukštas 
(3 blokai) pelnė 17, T.Jodelis - 16 
taškų. Anykščių „KKSC-Elmio“ ko-
manda RKL B diviziono B grupėje 
užima 6-ąją vietą iš 10 komandų - 4 
pergalės, 5 pralaimėjimai. 

Sunkioji atletika. Panevėžyje 
vyko Lietuvos regiono sunkio-
sios atletikos čempionatas. Šiose 
varžybose rungėsi 8 komandos. 
Čempionais tapo anykštėnai To-
mas Miškeliūnas, sv. kt. 61 kg 
(išrovė 75 kg, išstūmė 90 kg), Ar-
nas Baklanovas, sv. kt. 67 kg (80-
100 kg), Benjaminas Orlovas, sv. 
kt. 102 kg (110-140 kg). Antrą 
vietą užėmė Povilas Juodviršis, 
sv. kt. 73 kg (60-75 kg). Trečią-
sias vietas užėmė Gustas Pum-
putis, sv. kt. 73 kg (53-70 kg), ir 
Rytis Meištas, sv. kt. 96 kg (80-

100 kg).Patys jauniausi AKKSC 
sunkiaatlečiai Faustas Anglickas, 
sv. kt. 61 kg (36-45 kg), ir pir-
mą kartą varžybose dalyvavęs 
Kastis Lapinskas, sv. kt. 61 kg 
(30-35 kg), buvo paskatinti toliau 
stengtis bei sulaukė atminimo 
medalių. Pats sunkiausias Anykš-
čių KKSC atletas Modestas Ple-
kavičius, sv. kt. +109 kg (70-75 
kg), užėmė 4-tą vietą, bet pagal 
surinktus Sinklerio taškus suge-
bėjo iškovoti medalį. Taip pat 
pagal Sinklerio taškus medalius 
pelnė P.Juodviršis, G.Pumputis, 

R.Meištas. Į stipriausių 10-uką 
pagal Sinklerio taškus pateko 
B.Orlovas (4 vt.), T.Miškeliūnas 
(6 vt.) ir A.Baklanovas (7 vt.).

Imtynės. Jaunieji Anykščių 
KKSC imtynininkai Norvegijoje 
dalyvavo tarptautiniame turnyre 
„Kolbotn Cup 2019“. Varžybose 
kovojo apie 400 imtynininkų iš 
8 šalių. Geriausiai Anykščių ko-
mandoje pasirodė Kasparas Juo-
delis, iškovojęs 2 vietą. Kipras 
Puikis ir Kipras Gvozdas užėmė 
5-ąsias vietas.
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siūlo darbą

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. 

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.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų didini-

mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 

Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir praradu-

siems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba Liudiškių 

g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų registracija 
tel. (8-657) 68156.

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų/
gyvenamųjų namų pirkimą Anykščių rajone

Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracija, steigdama bendruomeninius 
vaikų globos namus, vykdo butų/gyve-
namųjų namų pirkimą. Pirkimas vyk-
domas vadovaujantis Žemės, esamų 
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų 
įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, pa-
tvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 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“. 
Perkančioji organizacija: Anykš-

čių rajono savivaldybės adminis-
tracija, 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, pavadini-
mas, buvimo vieta: gyvenamieji būstai 
–  butas /namas su patogumais Anykš-
čių rajone (smulkesnė informacija 
pateikiama pridedama Būstų pirkimo 

sąlygų apraše, II skyriuje).
Pirkimo būdas: skelbiamos dery-

bos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pa-

siūlymus ir kartu su pasiūlymu privalo-
mus dokumentus reikalinga pateikti 
iki 2019 m. gruodžio 17 d. 10.00 val.

Butų pirkimo sąlygų aprašą galima 
rasti Anykščių rajono savivaldybės 
puslapyje adresu www.anyksciai.lt 
aktualių naujienų skiltyje (patalpinta 
2019-11-28). 

Užsak. nr. 1272

saulĖs JĖGaiNiŲ 
MONTAVIMAS, 

PROJEKTAVIMAS, 
KONSULTAVIMAS, 

PRIEŽIŪRA BEI REIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ RENGIMAS.

Kontaktai: andrius@elektrenustatyba.lt
Tel. (8-627) 59715

www.elektrenustatyba.lt

Nekilnojamasis turtas

3-jų kambarių butą Anykščiuose. 
Butas yra 4-ame aukšte, Ramybės 
mikrorajone.

Tel. (8-602) 92942, Viktorija.

kuras

Lapuočių malkas (3 m ilgio). 
Veža miškavežiu.

Tel. (8-600) 63820.

Beržo, juodalksnio malkas ka-
ladėmis, skaldytas. Atveža, turi 
sausesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3m 
rąsteliais. Veža 15-30 erdvm. 

Tel. (8-684) 81890.

Beržo, uosio, ąžuolo briketus, 
granules, durpių briketus, anglį. 
Atveža ir iškrauna.

Tel. (8-656) 97937.

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

Tel. (8-630) 57490.

Anykščių rajone ūkininkas ieško 
tvarkingo, pareigingo, be žalingų

įpročių darbuotojo darbui su grū-
dų džiovykla ir valoma. Privalumai:

darbo su žemės ūkio technika ir 
sunkvežimiu patirtis.

Tel. (8-612) 21588.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

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, šešta-
dieniais dirba iki 13.00 val. 

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - miškus. Domina įvai-
rūs miškai: kirtavietės, jaunuoly-
nai, brandūs. 

Tel. (8-655) 22880.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

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.

automobiliai

Įmonė - automobilius. Gali būti 
su defektais, be TA, išregistruoti. 
Išrašo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus 
dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414.

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

UAB „Verslo spaudos centras“ 
- reklaminių leidinių platintojui 
Anykščių mieste (papildomas dar-
bas su individualios veiklos pažy-
ma). Ieškomas sąžiningas, fiziškai 
aktyvus, mokantis planuotis savo 
laiką. Atlygis 130 - 200 Eur/mėn. 
Plačiau el. paštu rita@vscentras.lt 
arba tel. (8-609) 98452. 

Paslaugos

Šventės? Suspėsi! Vandens šu-
linių valymas, remontas. Nuotekų 
tinklai "August", "Traidenis". 
Montavimas. 

Tel. (8-641) 93058.

dovanoja
Didelę eglę nusipjauti.
Tel. (8-603) 81484.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

kita

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža.

Tel. (8-652) 69920.

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.75 Eur. Motininų 
kiaulių skerdiena 2.10 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690. 

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

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

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

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

asmeninis skelbimas, jeigu jame tik vienas žodis ir telefono 
numeris, antradienio „Anykštoje“ kainuos tik 5 eurus, 

šeštadienio – 6 eurus.
 Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. Tel. (8-686) 33036.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.
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vardadieniai

Pranciškus, Gailintas, Audinga, 
Ksaveras.

Barbora, Osmundas, Vainotas, 
Liugailė.

Eimintas, Geisvilė ,Gratas, 
Gracija.

Mikalojus, Bilmantas, Norvydė.

Sraigė perspėja savo vaiką: 
- Prašau neiti į gatvę, po ketu-

rių valandų ja važiuos maršrutinis 
autobusas...

***
Naktį kažkas beldžiasi į kaimo 

sodybos duris.
- Ar jums malkų reikia? - klau-

sia nepažįstamas žmogus.
- Ne, nereikia, - atsako užsimie-

gojęs kaimietis.
Išeina žmogelis ryte į lauką ir 

mato - nebėra malkų.

***
Turguje bobutė šaukia:
- Saulėgrąžos, skanios saulė-

grąžos, tiesiai iš Černobylio...
- Jūs nesakykit, kad iš Černoby-

lio, nes niekas tada nepirks, - ei-
nantis pro šalį žmogus sako.

O toji bobutė sako:
- Bet perka, labai perka, oi, kaip 

perka. Vieni uošvienėm, kiti virši-
ninkams, treti kaimynams...

***
Atbėga kaimynė pas kaimyną ir 

sako:
- Jūsų šulinyje uošvė pasken-

dusi!
Kaimynas:
- Ai, vis tiek iš to šulinio jau se-

niai nebegeriam...

***
- Keista ta žemė mūsų sode. 

Pasodinau pomidorus - išaugo ko-
pūstai,

pasėjau petražoles - išdygo ri-
dikėliai.

- Čia dar nieko. Neseniai pa-
sėjau aguonas, išdygo policinin-
kai...

***
- Aš labai jaudinuosi dėl vyro, 

- kaimynei skundžiasi moteriškė. 
- Jis išėjo skandinti kačiuko.

- Dėl ko jūs taip jaudinatės?
- Jau visa valanda, kai kačiukas 

grįžo namo!

Kavarske teatralizuoto romansų 
vakaro metu – vaidyba ir dainos lina DAPkienė

Lapkričio 30-ąją Anykščių kultūros centro Kavarsko skyriuje vyko teatralizuotas romansų va-
karas „Amžinai tu pavergei man širdį“. Tai tradicinis renginys, kuris organizuotas jau ketvirtus 
metus iš eilės. Čia susipynė dainos ir vaidyba, vienijama meilės tematikos, nostalgijos ir sentimen-
talaus jausmingumo. 

Renginį režisavo Aušra Blažienė, o Romansinio dainavimo ansambliui įtaigos ir paveikumo siekti 
padėjo vadovė Leda Kazokienė.   

Mirgant žvakėms, renginys tra-
diciškai prasidėjo eilėmis apie mei-
lę. Posmą apie  nepaprastą jausmą 
– meilę – padeklamavo seniūnė Š. 
Kalibataitė. 

Po visiems suprantamų, bet 
vaizdingų šio jausmo improvizaci-
jų – ištraukų iš Augustino Griciaus 
dramos „Palanga“ - kaskart skam-
bėjo romansai. 

Lyrines dainas vėl keitė impro-
vizacijų scenos: šalia pono Duknos 

(vaid. Albertas Imbrasas) vis su-
kiojosi gražuolės merginos (vaid. 
Žydrutė Žiūkienė, Jūratė Acuvie-
nė, Vida Šovienė), Vaciutka (vaid. 
Algimantas Sudeikis) džentelme-
niškai rodė savo jausmus poniai 
Duknienei (vaid. A. Blažienė), 
ponas Kirka  (vaid. Dainius Kali-
batas) bandė įsiminti pamokančius 
Vaciutkos žodžius, kad tik nebesu-
klystų ir savo žmonos kitu vardu 
nebepavadintų.  

Vakaro pabaigoje deimantinių 
vestuvių proga buvo pasveikinti 
patys vyriausi šventės dalyviai – 
kavarskiečiai Valerija ir Albertas 
Imbrasai, iki šiol aktyviai daly-
vaujantys kultūrinėje veikloje. Jie 
simboliškai pasitikti su duona ir 
druska, nustebinti nuoširdžiu, per 
visą salę nuskambėjusiu ir širdį 
iki ašarų suvirpinusiu „Ilgiausių 
metų!“. 

Pasak Anykščių kultūros cen-
tro Kavarsko skyriaus vadovės 
A. Blažienės, Kavarsko seniūni-
jos darbuotojos Š. Kalibataitė ir 
I. Stasiukaitienė - pagalbininkės 
nuo pat pirmojo Romansų vakaro: 
„Jos ir skaitovės, ir pagalbininkės. 
Kavarsko „Moterų klubo“ moterys 
visada aktyvios – joms romansai 
irgi „prie širdies“.  Džiugu, kad ir 
šeimos palaiko – mielai atvyksta 
antrosios pusės, negaili plojimų“.

Šventėje tarsi kavinukėje prie 
stalelių jaukiai įsikūrę vakarojo da-
lyviai ir svečiai: Kavarsko seniū-
nijos seniūnė Šarūnė Kalibataitė, 
Kavarsko Šv. Jono krikštytojo baž-
nyčios klebonas kun. dr. Nerijus 
Vyšniauskas, buvusi ir dabartinė 
Kavarsko pagrindinės mokyklos-
daugiafunkcio centro direktorės 
Genė Leitienė ir Loreta Daugėlie-
nė, Anykščių mero Sigučio Obele-
vičiaus patarėja Donata Sabaliaus-
kaitė, buvęs Kavarsko seniūnas 
Algirdas Gansiniauskas... 

Vėlyvas vakaro laikas ir plati er-
dvė tarp stalų puikiai tiko šokiams 
– sukosi tiek V. ir A. Imbrasai, tiek 
ir visi kiti renginio dalyviai bei sve-
čiai. Skambiai muzikai nutilus, va-
karo žvakėms sutirpus, atėjo laikas 
prisiminti ramųjį laiką – Adventą.

Ilgesingi romansai („Rožė“, „Tu kaip viešnia“, „Laiškas“ ir kt.) suvirpino kavarskiečių širdis. 

Ištrauka iš Augustino Griciaus dramos „Palanga“: pasirodžius 
Duknai, poniai Duknienei staiga kažkas į akį įkrito, o Vaciutka 
ištraukė...  

Albertas Imbrasas vaidino 
poną Dukną, o Valerija Im-
brasienė iki šiol dainuoja 
meno vadovės Ledos Kazo-
kienės vadovaujamuose ko-
lektyvuose. Juos tą vakarą 
susirinkusieji sveikino su 60 
- osiomis vestuvių metinėmis 
ir giedojo „Ilgiausių metų“.

Kavarskiečiai romansų klau-
sė susėdę prie stalų.

Autorės nuotr.


