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Angelė Stepukienė: „Nežinau, kas būtų, jei dabar 
tokie laikai grįžtų...“ Lina DAPKIENĖ

Su Dabužių gyventoja Angele Stepukiene (mergautinė pavardė 
– Dominaitė) kalbėjomės apie viską: pokario laikus, vedybas su 20 
metų vyresniu jaunikiu, sunkumus vienai auginant vaikus, kai reikė-
davo ir visą didžiulį ūkį apeiti, sunkius ūkiškus darbus nudirbti. Be 
to, įdomu šnektelti apie mezgėjos-namudininkės darbą, kai tekdavo 
iki vidurnakčio darbuotis, kad numatytos normos mezginių būtų lai-
ku baigtos. 

Angelė gimė Grybulių kaime (Troškūnų sen.), pirmą klasę baigė 
Piktagalyje, toliau mokslus tęsė Mašinkų kaime, kur mokykla buvo 
atidaryta ištuštėjusiuose Karaliūnų namuose – šie buvo išvežti į Sibi-
rą. Troškūnuose baigė vidurinę mokyklą, privačiai pas vietinę siuvė-
ją išmoko siuvėjos profesijos. Dabužių Kultūros namuose organizuo-
tose „vakaruškose“ sutiko būsimąjį vyrą, dabužietį Aloyzą Stepuką 
ir nuo to laiko gyvena Dabužiuose. „Tai mano vyro Aloyzo senelių, 
prosenelių žemė. Turėjo jie ir miško tris hektarus. Pasitvarkėm sody-
bą, sūnus pirtelę naują pastatė“, – pasakojo pašnekovė.

Keblumai dėl vardo ir datos

Pasirodo, į Angelę galima būtų 
kreiptis vardu Anelė, nes pase 
taip ir įrašyta, tačiau pašnekovei 
mielesnis vardas Angelė: „Šešio-
likos metų reikėjo paso, ogi me-
trikų niekur nėra! Per karą viskas 
išnešta, išdraskyta. Metrikacijos 

skyrius tuomet Troškūnuose buvo. 
Sako man - eikit pas kunigą, šis su-
ras dokumentuose, kada krikštyta. 
Mane tėvai visada vadino Angele 
-  ir mokykloj, ir visi draugai tik 
tuo vardu kreipdavosi. Kai krikšti-
jo, kunigas sakė: „Kam du vardai? 
Anelė – šventas“. 

Angelė Stepukienė išsaugojo kelis savo megztus gaminius. „Gal 
bus kaip atminimas anūkei, o gal dar ir apsirengs kada“, – svars-
tė moteris. 

Ligoninės direktorius sugrįžo į darbą, 
tik nežinia, ar ilgam Robertas ALEKsIEjūNAs

robertas.a@anyksta.lt

Laikinai nuo pareigų nu-
šalintasis Anykščių ligoninės 
direktorius dr. Audrius Vasi-
liauskas gegužės 11 dieną, pir-
madienį, sugrįžo į darbą.Vie-
nam mėnesiui Anykščių rajono 
savivaldybė jį buvo nušalinusi 
nuo direktoriaus pareigų, nes 
dr.A.Vasiliauskas nepaklauso 
nurodymams Anykščių ligo-
ninės patalpose įkurti Karš-
čiavimo kliniką, pavadinęs ją 
,,tiksinčia bomba“ dėl korona-
viruso grėsmės įstaigai.

Anykščių ligoninės direktorius dr.Audrius Vasiliauskas prisipažino, kad kovoti dėl savo darbo vietos 
su savivaldybės vadovais nenusiteikęs.

Įvertinimas. Po ekspertų ko-
misijos vertinimo ir balsavimo 
internete paaiškėjo penkiolikos 
bendruomenių iniciatyvos, kurių 
įgyvendinimui lietuviškas preky-
bos tinklas „Maxima“ skirs per 90 
tūkst. eurų. Tarp programos „Mes 
– bendruomenė“ nugalėtojų yra 
ir Ažuožerių obelų bendruomenė, 
kuri gaus finansavimą projektui 
„Edukacija rašytojo Antano Vie-
nuolio tėviškėje“. Kiekvienos lai-
mėjusios idėjos įgyvenimui bus 
skiriama iki 10 tūkst. eurų.

Realybė. Panašu, kad Svėdasų 
miestelio šaligatviai ir toliau liks 
vieni baisiausių ne tik visame 
Anykščių rajone, bet ir visoje Lie-
tuvoje. Kol kas rajono valdininkai 
nemato būdų, kaip juos būtų gali-
ma suremontuoti. ,,Šaligatvių re-
montas visiškai nerealus reikalas, 
kadangi čia viskas turi būti daro-
ma kartu su pagrindinio kelio per 
Svėdasų miestelį remontu. Kelias 
priklauso Lietuvos automobilių 
kelių direkcijai, o ne savivaldy-
bei. Gerai žinau, kad jo kol kas re-
montuoti nežadama“, - sakė Svė-
dasų seniūnijos seniūnas Saulius 
Rasalas.

Gaisras. Gegužės 8 dieną, 
penktadienį, Kavarsko seniūnijos 
Repšėnų kaime degė  pagalbinis 
ūkio paskirties pastatas. Per gais-
rą  išdegė garažo vidus, viduje 
buvę daiktai, nuardytas stogas ir 
perdengimas, taip pat nuardyta 
pirties perdanga. 

Turizmas. Anykščių regioni-
nio parko direkcija skelbia, kad 
lankytojai nekantrauja ir dažnai 
teiraujasi, ar jau galima lankytis 
Lajų take. Vyriausybės nutari-
mu, apžvalgos bokštai galės būti 
atverti lankymui nuo gegužės 18 
dienos.

Pasitarimas. Šį antradienį 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius dalyvaus nuotolinia-
me Lietuvos kurortų asociacijos 
pasitarime. Lietuvos kurortų aso-
ciacija, kurios narė yra ir Anykščių 
rajono savivaldybė, skelbia, kad šį 
aktyvųjį turistinį sezoną vietinių 
turistų laukiama dar labiau. 

Deklaruoti - tik 
iš anksto 
užsiregistravus

Rajono 
valdininkus 
rodys per 
televizorių

Literatūros 
sostinė negali 
likti be 
knygyno

Veido kaukės: už ar prieš?
Ramunė LAPIENYTĖ, svė-

dasiškė:
„Manau, kad turėtume iš-

likti sąžiningi patys sau, juk 
dėl savęs mes ir rankas plau-
name, ir kaukes dėvime...“
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spektras

temidės svarstyklės

Keliautojas. Gegužės 8 die-
ną, apie 18.30 val.,Troškūnuose 
sustabdytas automobilis ,,Opel 
Zafira“,  kurį būdamas neblaivus 
(nustatytas 1,96 prom. girtumas) 
vairavo vyriškis (g. 1970 m.), 
gyvenantis Troškūnuose. Vyras 
teisės vairuoti transporto prie-

mones neturi. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. 

Smurtas. Gegužės 8 dieną, 
apie 20.31 val., Skiemonių se-
niūnijoje vyras (g. 1990 m.), 
būdamas neblaivus (nustatytas 
2,67 prom. girtumas), smurtavo 
prieš moterį (g. 1966 m.) (nu-
statytas 2,04 prom. girtumas).  
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Konfliktas. Gegužės 10 dieną,  
apie 23.00 val., Anykščių seniū-
nijoje neblaivus (nustatytas 2,74 
prom. girtumas) vyras (g. 1972 
m.) smurtavo prieš kitą vyrą (g. 
1974 m.) (nustatytas 2,81 prom. 
girtumas). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyriškis sulaikytas ir 

uždarytas į areštinę.

Muštynės. Gegužės 10 dieną, 
apie 23.29 val., Anykščių seniū-
nijoje, namuose, neblaivus vyriš-
kis (g. 1974 m.) (nustatytas 2,81 
prom. girtumas) smurtavo prieš 
kitą vyriškį (g. 1972 m.) (nusta-
tytas 2,74 prom. girtumas). Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. Smur-
tautojas uždarytas į areštinę.

Deklaruoti - tik iš anksto užsiregistravus Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Iki birželio 22 dienos tęsiasi žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų 
deklaravimas seniūnijose. Dėl šalyje paskelbto karantino imtasi 
visų saugumo priemonių, kad žemdirbiai ir seniūnijų specialistai 
neužsikrėstų koronavirusu. ,,Anykštos“ kalbinti seniūnai tikino, 
kad deklaravimas vyksta sklandžiai.

Lietuvoje paskelbus karantiną, 
seniūnijos gyventojus aptarnavo tik 
nuotoliniu būdu, tačiau prasidėjus 
žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų 
deklaravimui, nuo gegužės 4 dienos 
žmones jau aptarnauja seniūnijos 
specialistai.

Skiemonių seniūnijos seniūnas 
Stasys Steponėnas ,,Anykštai“ 
sakė, kad žemės ūkio naudmenų ir 
kitų plotų deklaravimas vyksta kaip 
ir kiekvienais metais, tik sugriežtin-
tomis sąlygomis.

,,Biurokratijos jokios nėra. Iš 
anksto buvo sudarytas norinčių de-
klaruoti grafikas, su kiekvienu žmo-
gumi asmeniškai pakalbėta. Jie žino 
konkrečią datą ir laiką, kada reikia 
atvykti į seniūniją“, - sakė seniūnas.

Anksčiau Skiemonyse žemės 
ūkio naudmenų ir kitų plotų dekla-
ravimas būdavo vykdomas buvusios 
mokyklos patalpose.

,,Dabar yra atskiras įėjimas iš lau-
ko. Jokių kontaktų“, - tikino seniū-
nas S.Steponėnas.

Paskelbus žemės ūkio naudmenų 

ir kitų plotų deklaravimo pradžią, 
žemdirbiai buvo skatinami tai daryti 
patys iš namų.

,,Vienas kitas yra deklaravęs 
iš namų, tačiau dauguma gyven-
tojų ateina į seniūniją“, - sakė 
S.Steponėnas.

Paprastai per dieną Skiemonių 
seniūnijoje žemės ūkio naudmenų 
ir kitus plotus vidutiniškai dekla-
ruoja aštuoni gyventojai.

Pasiteiravus, ar neiškyla proble-
mų į rizikos grupę patenkantiems 
skiemoniškiams, juk tokio am-
žiaus gyventojams per karantiną 
rekomenduojama būti namuose, 
Skiemonių seniūnas S.Steponėnas į 
klausimą atsakė klausimu: ,,Kodėl 
turi iškilti?  Dauguma atvažiuoja, 
jokių problemų. Atveža vaikai ar 
giminės.“

Žemės ūkio naudmenas ir kitus 
plotus kasmet Skiemonių seniūni-
joje deklaruoja per 200 gyventojų.

Troškūnų seniūnijos seniūnas 
Antanas Jankauskas sakė, kad že-
mės ūkio naudmenų ir kitų plotų 

Deklaruojamų žemių plotai Anykščių rajone kasmet didėja.

Skiemonių seniūnijos se-
niūnas Stasys Steponėnas  
sakė, kad savarankiškai de-
klaracijas pateikė tik vienas 
kitas gyventojas.

Troškūnų seniūnijos seniū-
nas Antanas Jankauskas 
tikino, kad atėjusiems dekla-
ruoti - užsikrėsti koronaviru-
su maža tikimybė.

deklaravimas seniūnijoje vyksta 
sklandžiai.

,,Dabar žmonės deklaruoja atski-
roje patalpoje, turime visas apsau-
gos priemones.Viskas labai norma-
liai“, - sakė seniūnas.

Pasak A.Jankausko, kai kurie gy-
ventojai bando žemės ūkio naudme-
nų ir kitų plotų deklaracijas pateikti 
ir patys.

,,Daugiausia savarankiškai gy-
ventojai deklaruoja į deklaravi-
mo pabaigą. Taip daro stambieji 
ūkininkai“, - pasakojo seniūnas 
A.Jankauskas.

Troškūnų seniūnijoje per dieną 
deklaracijas pateikia apie dešimt gy-
ventojų. Deklaruoti ateina į rizikos 
grupę patenkantys, vyresniojo am-
žiaus žmonės.

,,Seniūnijos specialistas priima 
tik po vieną žmogų, yra apsaugos 
priemonės, apsauginės sienelės, pa-
talpos didelės“ - apie tai, kad vyres-
niojo amžiaus žmonės gali jaustis 
saugūs, kalbėjo seniūnas.

Troškūnų seniūnijoje kasmet že-

mės ūkio naudmenų ir kitus plotus 
deklaruoja apie 300 gyventojų.

Anykščių rajono savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Vir-
mantas Velikonis ,,Anykštai“ sakė, 
kad šiemet žemės ūkio naudmenų ir 
kitų plotų deklaracijas turėtų pateik-
ti apie 3000 gyventojų.

Kasmet pastebima, kad Anykščių 
rajone deklaruojančiųjų mažėja, ta-
čiau didėja deklaruojami plotai.

Pavėluotos paramos už žemės 
ūkio naudmenas ir kitus plotus pa-
raiškos priimamos nuo birželio 23 
d. iki liepos 17 d., tačiau už kiekvie-
ną pavėluotą darbo dieną paramos 
suma mažinama 1 proc. Siekiant 
stiprinti žemdirbių savivaldą, pa-
sėlių ir kitų žemės ūkio naudmenų 
deklaravimo metu pareiškėjai galės 
savanoriškai pasirinkti, ar skirti dalį 
lėšų (1 Eur/ha) nuo jiems priskai-
čiuotos ir reikalavimus atitinkan-
čios pagrindinių tiesioginių išmokų 
sumos žemdirbius vienijančioms ir 
jų interesams atstovaujančioms or-
ganizacijoms.

Rajono valdininkus rodys per televizorių Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės valdžia keliasi į televizijos ekra-
nus ir žiūrovams už rajono biudžeto pinigus pasakos apie tai, kaip 
kovoja su koronaviruso grėsmėmis.

Valdininkai į žiūrovus prabils 
per Anykščių kabelinės televizi-
jos tinklu transliuojamą kanalą, 
tad informacija pasklis tik labai 
siauram anykštėnų ratui.

Kabelinę televiziją gali matyti 
apie 3000 Anykščių miesto gy-
ventojų.

,,Vaizdo pranešimų transliavi-
mo vietos televizijoje paslauga 
perkama dėl didesnio vietos gy-
ventojų pasiekiamumo. Atsižvel-
giant į esamą ekstremalią situaciją 
Lietuvoje ir rajone, siekiama kuo 
plačiau gyventojams paskleisti 
reikiamą žinią tam tikra tema”, - 
sakė Anykščių rajono savivaldy-
bės specialistė ryšiams su visuo-
mene Silvija Sakevičiūtė.

Per metus valdininkų reportažai 
kabelinės televizijos eteryje mo-
kesčių mokėtojams kainuos 400 
Eur.

Vaizdo reportažus televizijos 
eteriui rengs ne tik savivaldybės 
specialistė ryšiams su visuomene 
S.Sakevičiūtė, bet ir Anykščių ra-
jono mero Sigučio Obelevičiaus 
patarėja Gabrielė Griauzdaitė - 
Patumsienė.

G.Griauzdaitė - Patumsienė 
,,Anykštai” sakė, kad filmuos 
vaizdo reportažus ir juos mon-
tuos.

Vaizdo siužetai nebus filmuoja-
mi įmantriomis vaizdo filmavimo 
kameromis -  šiam reikalui bus 
panaudotas paprasčiausias savi-

valdybės fotoaparatas.
,,Jau kuris laikas karantino metu 

rajono gyventojams aktuali infor-
macija yra pateikiama vaizdo siu-
žetuose, kurie yra publikuojami 
kiekvieną savaitę socialinio tinklo 
„Facebook” profilyje. Siužetuose 
yra pristatomi Anykščių rajono 
savivaldybės ekstremalių situa-
cijų komisijos bei savivaldybės 
ekstremaliųjų situacijų operacijų 
centro priimami sprendimai, esa-
ma situacija rajone bei kita aktuali 
informacija. Keičiantis situacijai, 
keisis ir vaizdo siužetų temos”, - 
sakė S.Sakevičiūtė.

Prieš keliolika metų Anykščių 
rajono savivaldybė yra turėjusi 
savo kassavaitinę televizijos lai-
dą. Ji būdavo rodoma laisvo ete-
rio metu per Lietuvos televizijos 
kanalą ir buvo matoma visame 
Anykščių rajone.

Anykščių rajono mero pa-
tarėja Gabrielė Griauzdai-
tė-Patumsienė savivaldybėje 
dirbs ir operatore – filmuos 
vaizdo siužetus apie geruo-
sius rajono valdžios darbus.

Mokesčiai. Gyventojų pajamų mo-
kesčio (GPM) mažinimas būtų socia-
liai teisinga, paprastai administruo-
jama ir iš karto žmones pasieksianti 
ekonomikos skatinimo priemonė, 
sako prezidentas Gitanas Nausėda. 
Savo siūlymą laikinai mažinant GPM 
plėsti ekonomikos skatinimo priemo-
nių paketą šalies vadovas pirmadienį 
aptarė su visų parlamentinių frakcijų 
seniūnais. Kaip pranešė Prezidentū-
ra, šalies vadovas laikinu mažesniu 
GPM siūlo „plėsti šalies ekonomikos 
skatinimo priemonių paketą“. Val-
dantieji teigia, kad žmonių pajamų 
apmokestinimas bus sumažintas, tik 
svarstoma, kurį kelią rinktis – mažin-
ti pajamų mokestį, kaip siūlo prezi-
dentas, ar didinti neapmokestinamą 
pajamų dydį.

Sulaikė. Lenkijos pasienio apsau-
gos tarnybos pareigūnai sulaikė ke-
turis Tadžikistano piliečius, įtariamus 
bandymu verbuoti savanorius į dži-
hadistų grupuotę „Islamo valstybė“ 
(IS), pirmadienį pranešė Lenkijos ra-
dijas. Įtariamieji buvo sulaikyti gegu-
žės 7 dieną, tačiau apie įvykį pranešta 
tik pirmadienį. Remiantis tyrėjais, 
ketvertas IS šalininkų ieškojo norin-
čiųjų priimti islamo tikėjimą, kad vė-
liau užverbuotų juos teroristinei vei-
klai. Sulaikytieji yra laikomi viename 
iš Pasienio apsaugos tarnybos centrų. 
Artimiausiu laiku jie bus deportuoti, 
o jų duomenys – įtraukti į asmenų, 
nepageidaujamų Lenkijoje ir Šenge-
no zonoje, sąrašus. Tai jau ne pirma 
tokia Vidaus saugumo agentūros ir 
Pasienio apsaugos tarnybos akcija 
šiais metais, skelbia radijas. Balan-
džio mėnesį buvo sulaikytas Libano 
pilietis, planavęs surengti teroristinių 
išpuolių Lenkijoje.

Išmokos. Per koronaviruso krizę 
siekiant išsaugoti darbo vietas, nuo 
karantino pradžios darbdaviams jau 
išmokėta daugiau nei 19 mln. eurų 
subsidijų už darbuotojų prastovas, 
pranešė Vyriausybė.  Tokia suma 
išmokėta 15,4 tūkst. darbdavių už 
103,6 tūkst. darbuotojų. Iš viso dėl 
119 tūkst. darbuotojų kreipėsi dau-
giau nei 18 tūkst. darbdavių. Be to, 
nuo karantino pradžios valstybės iš-
mokos paprašė apie 71 tūkst. savaran-
kiškai dirbančių asmenų, iš jų paramą 
jau gavo daugiau nei 60 tūkst., jiems 
išmokėta daugiau nei 8 mln. eurų. 

Priemonės. Į Lietuvą iš Kinijos 
pirmadienio naktį atskraidintos be-
veik 34 tonos apsaugos priemonių 
medikams, kovojantiems su korona-
virusu, pranešė Sveikatos apsaugos 
ministerija. Jos teigimu, numatoma, 
kad lėktuvo krovinyje – respirato-
riai, apsauginiai skafandrai, apsau-
giniai akiniai, vienkartinė medicini-
nė apranga ir batų apsaugos. Dalis 
atgabentų respiratorių – 100 tūkst. 
vienetų – konsoliduotas aštuonių gy-
dymo įstaigų užsakymas iš Kinijos, 
prie kurio jungėsi Kauno ir Santaros 
klinikos, Respublikinės Kauno, Klai-
pėdos, Panevėžio, Šiaulių ligoninės, 
taip pat Kauno klinikinė ir Klaipėdos 
universitetinė ligoninės bei Kau-
no savivaldybė. Šias priemones po 
gydymo įstaigas išvežios Lietuvos 
paštas. Vyriausybė anksčiau yra skel-
busi, kad Kinijoje iš viso užsakyta 
1,8 mln. respiratorių, 5,7 mln. veido 
kaukių, 1,8 mln. vienkartinių kepu-
raičių, 0,8 mln. apsauginių akinių, 1,8 
mln. vienkartinių chalatų, per 1 mln. 
apsauginių kombinezonų su gobtu-
vu, 15 mln. vienkartinių pirštinių, 3,6 
mln. antbačių.

-BNS
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DIRBU SAU

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.)

Rubrikoje ,,Dirbu sau“ pasakosime apie tai, kaip gyvuoja Anykščių ra-
jono smulkieji verslininkai. Smulkiuosius verslininkus, norinčius papa-
sakoti apie savo veiklą, problemas, kviečiame kreiptis į redakciją telefono 
numeriu 8-671 76995 arba el.paštu robertas.a@anyksta.lt . Atkreipiame 
dėmesį, kad naujoji rubrika nėra reklama: pasakojimus apie smulkiuo-
sius verslininkus redakcija rengs ir spausdins nemokamai.

Literatūros sostinė negali likti 
be knygyno Robertas ALEKsIEjūNAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, Dariaus ir Girėno gatvėje 1,  įsikūręs knygynas 
,,Pegasas“ per karantiną, kaip ir daugelis kitų nedidelių preky-
bos vietų, išgyvena ne pačius lengviausius laikus. Šio knygyno 
savininkas Aidas Deveikis teigia, kad koją kiša ne tik ekstrema-
li situacija, bet ir gerokai kritę knygų pardavimo mastai. Tačiau 
knygynas gyvuoja, nes į rašytojų ir poetų kraštą atvykę svečiai, 
ko gero, būtų gerokai nustebinti, jei Anykščiuose nebūtų kur nu-
sipirkti knygų.

Pokalbį su verslininku 
A.Deveikiu pradėjau tradiciniu 
klausimu - ,,Kaip sekasi?“.

,,Įtariu, kad daugmaž nujaučia-
te, kaip sekasi. Kaip ir visiems 
mažmeninėje prekyboje, išskyrus 
prekybininkus maisto produktais. 
Per karantiną atnaujinome darbą, 
kada tai padaryti leido Vyriausy-
bė. Kai kurie knygyno darbuoto-
jai šiuo metu yra prastovose, todėl 
per dieną dirbame penkias valan-
das. Knygyne dirbo trys darbuo-
tojai, tačiau karantino metu vieną 
teko atleisti, dar viena darbuotoja 
yra pasiėmusi nedarbingumo pa-
žymėjimą vaiko priežiūrai. Deja, 
bet tos prieškrizinės apyvartos 

šiuo laikotarpiu  nebepasiekiame 
- knygų pardavimas kritęs dau-
giau nei dvigubai“, - pasakojo 
A.Deveikis.

Pasak A.Deveikio, Anykščiuose 
ir iki krantino paskelbimo knygų 
pardavimas ,,nebuvo stebuklin-
gas“.

,,Jegu ne parduodamos kance-
liarinės prekės, saldumynai, toks 
verslo modelis, kai išskirtinai 
parduodamos tik knygos, sam-
dant darbuotojus ir nuomojantis 
patalpas, nelabai veiktų“, - tikino 
knygyno savininkas.

A.Deveikis svarstė, kad šiais 
laikais greičiausiai keičiasi žmo-
nių įpročiai ir žmonės rečiau į 

rankas paima knygą.
,,Jaunimas gal mažiau skaito, 

atranda įdomesnių priemonių savo 
akiračiui plėsti - internetą, filmus. 
Manau, kad tai ne vien Anykščių 
problema“, - kalbėjo A.Deveikis.

Knygynas ,,Pegasas“ Anykš-
čiuose gyvuoja nuo 2015 metų.  
Kaip sakė A.Deveikis, jis atidary-
tas kartu su Lietuvoje įvestu euru. 
A.Deveikio atidarytas knygynas 
veikia franšizės pagrindais.

,,Jeigu reikėtų knygyną pradėti 
nuo nulio, vystyti ne franšiziniu 
pagrindu, būtų labai sudėtinga. 
Franšizė užtikrina prekių tiekimą, 
formuoja knygų lentynų turinį, 
sprendžia marketinginius dalykus, 
ruošia akcijas, rengia personalo 
mokymus ir t.t.“, - tokios preky-
bos organizavimo modelio priva-
lumus vardijo A.Deveikis.

Lietuvoje sparčiai populiarėjant 
elektroninei prekybai, A.Deveikis 
prisipažino galvojantis ir apie 
paraleliai virtualioje erdvėje vei-
kiantį knygyną.

,,Galvojome apie tai. Tačiau ati-
daryti patrauklią elektroninę par-
duotuvę, kuri duotų grąžą... Eks-
pertai sako, kad tos grąžos galima 
laukti tik per antras Kalėdas.Tai 
nebūtų pagrindinis pajamų šalti-
nis“, - sakė A.Deveikis.

Kurį laiką Vilniaus gatvėje 
esančio prekybos centro ,,Norfa“ 
patalpose veikęs knygynas ,,Pe-
gasas“ pernai išsikėlė į miesto 
centrą. Verslininkas A.Deveikis 
teigia, kad nauja knygyno lokacija 
nėra ypač gera.

,,Yra savi pliusai, bet yra ir savi 
minusai. Galbūt per mažai pastan-
gų įdėjome, kad knygynas būtų la-
biau matomas. Ties tuo dirbame. 
Buvome parengę keletą vizualinių 
projektų, kaip knygynas turėtų 
atrodyti iš išorės, bet jiems nera-
dome pritarimo Anykščių rajono 
savivaldybėje. Tai gan sudėtingas 
procesas, nes miesto centras, tad 
reikia daug derinimų su atitinka-
momis institucijomis. Antras daly-

kas - šiokios tokios problemos su 
parkingu. Pasistatyti automobilį 
šalia knygyno gan sunkoka, todėl 
dalis pirkėjų tiesiog pravažiuoja 
pro šalį. Dabar žmonės tokie le-
pūs“, - pastebėjo A.Deveikis.

Knygynas ,,Pegasas“ yra ta pre-
kybos vieta, į kurią verta užsukti, 
- tikina verslininkas A.Deveikis.

,,Nė viename Anykščių preky-
bos centre nėra tokios knygų pa-
siūlos, kokia yra ,,Pegase“. Nuolat 
vyksta akcijos, kurių metu knygų 
galima nuipirkti už mažiau nei 10 
Eur. Akcijos nuolat vyksta ir nuo-
lat keičiasi. Lietuvis yra raciona-
lus žmogus - atėjęs tuoj pat klau-
sia apie akcijas. Knygyne taip pat 
galima įsigyti kokybiškos odinės 

galanterijos, saldumynų, pas mus 
labai gausus kanceliarinių prekių 
pasirinkimas“, - sakė pašnekovas.

Beje, Anykščiai yra vienas iš 
nedaugelio mažesnių Utenos re-
giono miestų, kuriame dar veikia 
knygynas.

,,Lietuvoje yra daug rajonų cen-
trų, kurie neturi knygynų. Molė-
tai, Zarasai, Ignalina, Visaginas 
- miestai, jau nebeturintys kny-
gynų. Nesinorėtų, kad literatūros 
sostinė liktų be knygyno“, - už-
sukti į svečius ir palaikyti kvietė 
A.Deveikis.

Beje, knygyne ,,Pegasas“ šalia 
žinomų Lietuvos ir pasaulio auto-
rių knygų galima rasti ir anykštė-
nų kūrėjų išleistų leidinių.

Verslininkas Aidas Deveikis pasakojo, kad per karantiną knygų 
prekybos apimtys  smarkiai smuko

Knygyne ,,Pegasas“ pirkėjams siūloma įsigyti ir labai nebran-
giai kainuojančių knygų.

Kai kurie keliai primena arimą...
Praėjusį  savaitgalį ,,Anykšta“ skaitytojus pakvietė  padiskutuoti apie Anykščių miesto bei  rajono 

gatvių, kelių bei žvyrkelių, šaligatvių priežiūrą, eismo saugumo  priemonių keliuose  įrengimą.
Kuriems keliams šį pavasarį, Jūsų įsitikinimu, labiausiai reikia remonto ir priežiūros? O gal yra 

tokių kelių bei gatvių, kuriuos savivaldybė tiesiog ,,pamiršo“jau daugelį metų? Ar tikite, kad šios 
kadencijos rajono valdžia sugebės Svėdasuose įrengti naujus šaligatvius ar pasirūpinti greičio ma-
žinimo priemonių įrengimu Anykščiuose, J.Biliūno ir Vilniaus gatvėse?

diskusija baigta: „Rajono val-
džia negali rengti jokių greičio 
mažinimo priemonių ant ne savo 
kelių. J.Biliūno ir Vilniaus gatvės 
yra kelininkų. Svėdasų pagrindi-
nė gatvė irgi nepriklauso savival-
dybei. Klausimas nei į tvorą, nei į 
mietą. Atsakyti turi S.Skvernelis 
ir jo ministras Jarėkas (gali palai-
kymą išreikšti Upės gatvės skur-
džiai (Vilniaus rajone)).“

džiugina: „tikrai pagerėjusi 
žvyrkelių priežiūra rajone. Grei-
derį ir pilamą žvyra ant net ne-
didelių kelių matome daug daž-
niau. Vadinasi, jei norima daryti, 
tai ir galima padaryti.“

Baisu: „Svėdasų seniūnijos 
teritorijoje važiuojant respubli-

kinės reikšmės keliu Kupiškis-
Utena iki Žaliosios galima ne tik 
mašinos ratus pamesti, bet ir dan-
tis išsidaužyti. Asfaltas taip iš-
muštas sunkiasvorių mašinų, kad 
baisu ir važiuoti. Taip daugybę 
metų ta atkarpa netvarkoma, ne-
remontuojama. Galima pagalvoti, 
kad tokios avarinės būklės keliu 
niekad nevažiavo šalies valdžios 
atstovai. Bet gal ir važiavo, tik 
niekam tai nerūpi.“

Tikrai: „tas kelias panašus į 
arimą. Rekonstruojant kelią nuo 
Utenos iki Žaliosios viskas buvo 
sutvarkyta, išblizginta, asfaltas 
paklotas lygus kaip stiklas. O to-
liau kelias paliktas likimo valiai. 
Neteko nė karto matyti, kad ten 
dirbtų kelininkai. Nors palygintų 

tuos asfalto kalnus, per kuriuos 
jau sunku ir pravažiuoti neuž-
kabinant automobilio apačios, 
nenutraukoiant kokių laidų ar 
daviklių. Kelio Svėdasai-Žalioji 
atkarpa yra Lietuvos gėda.“

Sodietis: „Kelyje Anykščiai 
- Rokiškis ties Pakalnyne ribo-
jamas greitis, bet vairuotojai jo 
visai nepaiso. Kelių policija nie-
kad čia nepatruliuoja ir lakstan-
čių erelių nebaudžia. Tai kuriems 
galams statomi kelio ženklai?“

Būtų gerai: „kad koks nors 
Skvernelis ar kitas premjeras 
gyventų kur nors Netikiškiuose, 
Surdegyje, Mikieriuose ar Nau-
sėdėje. Ten kelius raz-dva išas-
faltuotų kr dar šaligatvius gal 

sudėtų. O jei kur dideli ponai 
negyvena, užteks tau žmogau ir 
dulkėto vieškelio.“

kodėl: „valdžia neima pavyz-
džio iš braliukų, ten net į tech-
ninę apžiūrą nepriima mašinų tų, 
kurie nemoka GPM'o. Nes keliai 
remontuojami būtent iš GP mo-
kesčio. O dar, pagal bendrą kelių 
ilgį kilometrais Anykščių rajonas 
užima ar tik ne pirmą vietą LIE-
TUVOJE? Iš čia ir kelių būklė.“

Vila: „Kęstučio gatve“ sutvar-
kyta“ pries du metus bet paziu-
rekit i trinkeles kaip istrupeja,ir 
niekam neidomu juk visur drau-
gu draugai dirba....“

Nelabai: „Suprantu tokia prie-
ziurą, kai pvz. Traupyje palygi-
nus nesenai asfaltuota gatvė nu-
skuta, išasfaltuota naujai,o po to 

dar karta nuskuta, naujai paklota 
asfalta ir dar karta išasfaltuoja.
Geriau jau kitas gatves paremon-
tuotu pvz., Papartynes gatve, nes 
ten velnias ragus nusilauztu,nei 
ta pacia gatve asfaltuotu du kar-
tus iŠ eiles.“

butinai: „birzinka dabaikit , 
nors jau dar po tarpa , dabar at-
rodo, kad i kita valstybe ivaziuo-
ji“.

Kelininkas: „Visiems keliams 
reikia priežiūros. Pinigų yra, kiek 
yra. Nieks už dėkui nedirba.“

Jonas: „Koki dar greicio ma-
žinima, ir taip per Anykščius 
ilgiau užtrunka pervažiuoti,nei 
Vilniuj iki oro uosto aplinkeliu 
nuskristi“.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

„Tele2“ veiksmų planas verslui: nuo išmanių sprendimų iki nemokamų paslaugų
Karantinas tapo dideliu iššūkiu verslui, todėl šiandien svarbu imtis skubių veiksmų, kad verslo veikla kuo grei-

čiau atsigautų. Reaguodamas į dabartinę situaciją, mobiliojo ryšio operatorius „Tele2” paruošė specialius pasiūly-
mus, kurie padės sustiprinti verslo strategiją, padidinti verslo procesų efektyvumą ir sumažinti veiklos kaštus.

1. Kaštų mažinimui – 3 mėnesiai 
nemokamų „Tele2” paslaugų
Atsižvelgiant į sudėtingą situaciją, 

„Tele2” solidarizuojasi su verslu ir dova-
noja net 3 mėnesius nemokamų pas-
laugų Lietuvoje visiems naujiems verslo 
klientams. Efektyvus išmanių sprendimų 
ir svarbiausių ryšio bei interneto paslaugų 
paketas padės verslui atsigauti, padidinti 
našumą ir sumažinti veiklos kaštus.

„Svarbiausias mūsų verslo prioritetas yra 
padėti jūsų verslui, todėl suprasdami, koks 
sunkus šis laikotarpis yra smulkaus ir vidu-
tinio verslo segmentui, net tris mėnesius 
visiems naujiems verslo klientams leisime 
„Tele2” paslaugomis naudotis nemokamai, 
su galimybe jų atsisakyti be jokių papildomų 
mokesčių“, – sakė Lukas Mulevičius, „Tele2” 
marketingo verslo klientams vadovas.

Pasiūlymas galioja naujiems „Tele2” 
verslo klientams bei esamiems „Tele2“ kli-
entams, kurie neturi balso ryšio paslaugų 
sutarties. Persigalvojus, per pirmuosius 
tris paslaugų tiekimo mėnesius, planą bus 

galima nutraukti bet kuriuo metu ir be jokių 
papildomų mokesčių.

Pasiūlymas negalioja įrangai, tarptau-
tiniam ir tarptinkliniam ryšiui bei trečiųjų 
šalių paslaugoms. 

Sužinoti daugiau apie pasiūlymą galite 
bet kuriame „Tele2“ salone, numeriu 1885 
arba internete: https://tele2.lt/verslui/ 

2. Būtiniausios paslaugos verslui su 
„Power Pack“

Karantino metu pamatėme, kad pritaikius 
išmanius ir kokybiškus ryšio bei interneto 
sprendimus, biuras gali būti ten, kur esate 
jūs ar jūsų darbuotojai – kiekvieno namuo-
se ar kelyje.

Taupant jūsų laiką ir kaštus, „Tele2” siū-
lo kone geriausią pasirinkimą smulkiam ir 
vidutiniam verslui – išmanių sprendimų ir 
neribotų pokalbių bei interneto planų pa-
ketą „Power Pack“, idealiai pritaikytą mo-
biliam arba nuotoliniam darbui, už vieną, 
mažesnę kainą. 

Komplektas apima visas verslui svarbiau-
sias paslaugas, tokias kaip „Tele2 Laisvas 

internetas” visiems įmonės darbuotojams, 
išskirtines sąlygas reikalingos įrangos įsigi-
jimui, neribotus pokalbių planus ir „Išmanųjį 
skambučių valdymą“. Visa tai – dar geres-
niems įmonės veiklos rezultatams. 

Be to, verslui taip pat teikiamos nuotoli-
nio išmaniosios įrangos taisymo neišeinant 
iš namų ar biuro paslaugos, programinės 
įrangos diegimas bei kiti aktualūs verslui 
skirti sprendimai.

3. Efektyviam darbui – išmanus skam-
bučių valdymas

Klientų pamėgtas, paprastas ir efektyvus 
„Išmanaus skambučių valdymo“ sprendi-
mas leidžia lengvai valdyti įmonės skambu-
čius be jokios papildomos įrangos ir diegi-
mo mokesčio. Paslauga veikia tiesiog jūsų 
išmaniajame telefone.

Kadangi šiuo metu kiekvienas skambutis 
yra aukso vertės, „Išmanusis skambučių 
valdymo“ įrankis nukreips visus fiksuoto 
telefono numerio ar sergančio bei atos-
togaujančio darbuotojo skambučius jo 
dirbantiems kolegoms. Tai padės jums 

nepraleisti nė vieno skambučio ir neprarasti 
svarbių klientų.

Be to, galėsite atsisakyti ir laidinio tele-
fono – nuo šiol įmonės administratoriaus 
funkcijas atliks išmanusis skambučių 
valdymas, kurio dėka galėsite dirbti daug 
produktyviau.

Taip pat turėsite galimybę pasinaudoti ir 
kitais išmanaus skambučių valdymo priva-
lumais – pokalbių įrašymo, nepažeidiant 
BDAR reglamento, funkcija, išsamia skam-
bučių statistika, išmaniuoju autoatsakikliu, 
pasisveikinimo pranešimais ir virtualiu skam-

bučių administravimu. Taip ne tik sutaupysi-
te, bet ir padidinsite darbo našumą bei page-
rinsite klientų aptarnavimo kokybę.

Išskirtinė pokalbių įrašų paslauga leis su-
daryti sutartis su klientais tiesiog telefonu, 
padės operatyviai išspręsti visus iškilusius 
ginčus, suteiks galimybę lengvai ir greitai 
pasitikslinti užsakymų detales bei padės 
tobulinti klientų aptarnavimą.

Sužinoti daugiau apie pasiūlymus verslui 
galite bet kuriame „Tele2“ salone, numeriu 
1885 arba internete: https://tele2.lt/verslui/ 
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Veido kaukės: už ar prieš?
Įsisiūbavus koronaviruso epidemijai ir Lietuvoje paskelbus ka-

rantiną, veido kaukės tapo privaloma apsaugine priemone, o kai 
kam net madingu aksesuaru.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie vertina nurodymą ne-
šioti apsaugines kaukes, ar su jomis jaučiasi saugesni,kokias ren-
kasi apsaugines kaukes, kaip dažnai jas keičia.

Kaukes teks 
nešioti visus 
metus

Česlovas VALIUŠKEVI-
ČIUS, Troškūnų seniūnijos 
Nausodės seniūnaitijos seniū-
naitis:

- Apsaugines veido kaukes vi-
sada nešioju, saugausi, nes turiu 
sveikatos problemų. Pas mane 
net vaikai per karantiną neatva-
žiuoja. Šiek tiek su apsaugine 
kauke jaučiuosi saugesnis, žinai, 
kad kito žmogaus neapkrėsi. Esu 
nusipirkęs daugkartinių apsaugi-
nių kaukių iš vaistinės.

Turiu savo parduotuvę, tai joje 

dariau tvarką. Kai kuriuos pirkė-
jus teko išvaryti, nes atėjo apspi-
pirkti be apsauginių kaukių. Yra 
kaime tokių, kurie negalvoja ir 
jiems svarbiausia alaus butelis... 
Bet dauguma žmonių apsaugines 
kaukes nešioja.

Manau, kad kaukes dar visus 
metus teks nešioti. Tie, kurie gal-
voja, kad koronavirusas - dirb-
tinai išpūsta problema, silpnai 
mąsto, neturi galvos. Čia, kaip 
Baltarusijos prezidentas sako, 
gerkit spiritą, nesirgsit. Bet kiek 
jau susirgę - baisu pažiūrėti.

Dėl koronaviruso reikėjo la-
biau kinus paspausti, tada virusas 
nebūtų taip plačiai pasklidęs. Ir 
virusą atvežė į Lietuvą emigran-
tai, kurie išvažiavę dirbo.

Man juokas ima, kad žmonės 
dejuoja dėl karantino. Uždaryti 
namuose, niekur negali eiti. Esu 
ūkininkas, reikia ir kuro, ir trak-
toriui dalių, žemės ūkio darbai 
nelaukia karantino pabaigos.

Apsauginė 
priemonė gali 
būti ir stilinga

Gintarė ŽEMAITIENĖ, vers-
lininkė:

- Jeigu apsaugines veido kaukes 
būtina nešioti, tai mes stengiamės 
jų žmonėms parūpinti. Siūlome 
įsigyti modernias, gražesnes kau-
kes. Žmonės jas mielai perka, nes 
daugelis nenori vaikščioti dėvėda-
mi medicinines kaukes. Kaukė gali 
būti ne tik apsauginė priemonė, bet 
ir stilingas aksesuaras. Dažniau 
kaukes pas mus perka moterys, nu-
perka ne tik sau, bet ir savo šeimai 
- vyrui, vaikams.

Aš taip pat nešioju rožinę apsau-
ginę veido kaukę su širdele.Nesi-
jaučiu su ja saugesnė, nes esu prie-
šiškai nusiteikusi prieš karantiną.
Nenoriu meluoti, bet į visą koro-
naviruso epidemiją žiūriu kitomis 
akimis. Tikiu, kad virusas yra pa-
sklidęs, bet tai aš vadinu pasaulio 
slaptu karu.

Aišku, reikia pasisaugoti. Mes 
per daug buvome atsipalaidavę dėl 
higienos. Ir pati taip dažnai neplau-
davau ir nedezinfekuodavau rankų, 
kaip dabar.

Blogiau su kauke 
nebus

Ramunė LAPIENYTĖ, svė-
dasiškė:

-Juokingai graudu, kada ša-
lies Vyriausybei paskelbus apie 
privalomą kaukių nešiojimą, kai 
kurie žmonės nurodymą pradėjo  
vykdyti vien dėl to, kad negauti 
piniginės baudos. Tai tapo vieša 
paslaptimi.

Ar apsauginės kaukės madin-
gas aksesuaras? Iš dalies. Žmo-
nės pradėjo kaukes siūtis patys 
ir taip gavosi, kad viena už kitą 
gražesnės. 

Aš iš namų be kaukės neišei-
nu, nes su ja jaučiuosi saugiau. 
Turiu daugkartinę bei medicini-
nių vienkartinių kaukių. Šylant 
orams pastebėjau, jog medicininė 
yra patogesnė, lengviau kvėpuo-
ti. Manau, kad turėtume išlikti 
sąžiningi patys sau, juk dėl savęs 
mes ir rankas plauname, ir kau-
kes dėvime.

Tiesa, ne visi tiki kaukės ap-
saugine „galia“, tačiau jas nešio-

jant blogiau tikrai nebus.

Japonijoje 
veido kaukės 
labai populiarios

Šarūnas GRIGONIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys:

- Viešose vietose veido kaukes 
dėviu visada. Dažniausiai vienkar-
tines, keičiu kas kelias dienas. Ti-
kiu specialistų rekomendacijomis 
ir manau, kad toks reikalavimas 
yra būtinas ir efektyvus. 

Galbūt tokia mūsų visų apsau-
gojimo priemonė nėra itin įprasta 
ar patogi, tačiau kitose šalyse, pa-
vyzdžiui, Japonijoje, dėvėti veido 
kaukes jau ilgą laiką yra įprasta ir 
labai populiaru. 

Visgi pritariu tai nuomonei, kad 
truputį pakentėti ir pasisaugoti ver-
ta visiems - kuo sąžiningiau laiky-
simės reikalavimų, tuo greičiau ši 
pandemijos grėsmė išnyks.

-ANYKŠTA

Dori žmonės tokiu laikotarpiu naktimis nevaikšto
Labai neūkiškai gatvėms ap-

šviesti Anykščių mieste naudojama 
elektra.Dabar jau gana anksti ryte 
būna šviesu, o po 5.15 val. šviesa 

dar dega. Jeigu išjungtų apšvieti-
mą anksčiau, nemažai susitaupytų 
pinigėlių už elektrą. Galėtų juos 
panaudoti gerbūviui ar apsaugi-

nėms kaukėms. O dabar, kaip sa-
koma, pinigai nueina vėjais.

Pusę valandos gatvių apšvietimą 
galima išjungti anksčiau, o dabar, 

kai toks laikotarpis, ir naktį galėtų 
nedeginti elektros. Kad ir kažkas 
vaikščios naktį po miestą, tai ne su 
doru tikslu. Dori  žmonės tokiu lai-

kotarpiu naktį nebevaikšto, kad ir 
dieną mažai vaikštančių yra.

Antanas

Ant stulpų – tik kiaušinių reklama 
(Rezonansas į „Anykšta“ 2020-

05-02, „Tilto gatvės projektas: 
spėlioja, kas ten bus)

Norėčiau išsakyti nuomonę apie 
Sauliaus Rasalo pasisakymą, kad 
informaciją apie Tilto gatvės re-
konstrukciją pateikė ant stulpų. 

Keista, kokie piliečiai eina žiūrė-
ti, kokie lapeliukai pakabinti ant 
stulpų? Informacija turi būti patei-
kiama spaudoje, skelbimų lentose, 
internete... Paprastai ant stulpų ka-
binami tik turgaus bobučių skelbi-
mai apie parduodamus kiaušinius. 

Kitas klausimas, kodėl tiek metų 
nebuvo pradėtas projektas. Gal 
nebuvo atsakingo asmens? Juk ar-
chitektė Daiva Gasiūnienė nedirbo 
Anykščių rajone, dirbo Panevėžy-
je, gal nebuvo kam projekto pri-
žiūrėti? O gal, kita vertus, pradėjo 

vienas meras, o kitas gal nenori 
tęsti? Juo labiau kad visuomenė 
apie projektą nežinojo. Manau, 
kad kituose rajonuose būtų žiūrima 
atsakingiau. 

Robertas GrIžAs, Daujočiai
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Gyvenimas – negailestin-
gas, į amžinybę pasikviečia 
Brangiausius mums ir Arti-
miausius iš visų. Te dvasios 
stiprybė suteikia jėgų išgy-
venti šį skausmą.

Lietuvos kariuomenės 
Finansų ir apskaitos depar-
tamento kolektyvas skau-
džią netekties valandą dėl 
mylimos mamytės mirties 
nuoširdžiai užjaučia Vilmą 
BUGAILIENę

užjaučia

Ligoninės direktorius sugrįžo į darbą, 
tik nežinia, ar ilgam

(Atkelta iš 1 psl.)

Rimtų pažeidimų nenustatė

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius ,,Anykštai“ priminė, 
kad buvo sudaryta komisija, kuri 
tyrė dr. A.Vasiliausko veiksmus, 
šiam atsisakius ligoninės patalpose 
įkurti Karščiavimo kliniką.

,,Buvo sudaryta komisija, komi-
sija tyrė ir surašė išvadą, o direk-
torius šiandien grįžo į darbą. Dėl 
Karščiavimo klinikos iš principo 
pažeidimų buvo, bet, sakykim, kad 
dėl to galėtum atleisti iš darbo, to-
kių pažeidimų nėra, bent jau taip 
komisija nustatė. Išvados tokios, 
kad pažeidimų buvo, nes iš princi-
po nebuvo įvykdytas savivaldybės 
administracijos direktorės įsaky-
mas, bet tie pažeidimai nebuvo 
tokie žiaurūs, kad reikėtų atleisti iš 
pareigų“, - sakė S.Obelevičius.

Tyrimo komisijos nariais buvo 
Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja Vaiva Daugelavičienė ir 
Teisės, personalo ir civilinės metri-
kacijos skyriaus specialistės  Rena-
ta Mickevičienė bei Sigita Mačytė 
- Šulskienė.

Pasiteiravus, ar dr. A.Vasiliauskas 
toliau vadovaus ligoninei, meras 
S.Obelevičius kalbėjo: ,,Aš neži-
nau, jis kaip ir penktadienį norėjo 

rašyti pareiškimą išeiti iš darbo 
šalių susitarimu, bet kol kas jo pa-
reiškimo neturiu.“

Laikinai Anykščių ligoninei va-
dovavęs Dalis Vaiginas grįžo į sa-
vivaldybę dirbti mero patarėju.

Tariasi su teisininkais 

Anykščių ligoninės direktorius 
dr. A.Vasiliauskas ,,Anykštai“ 
sakė, kad po laikino nušalinimo iš 
pareigų jaučiasi lyg po atostogų.

,,O ką aš planuoju toliau...
Savivaldybė linkusi už mane 
daugiau planuoti“, - sakė dr. 
A.Vasiliauskas.

Pasiteiravus, ar ruošiasi rašyti 
pareiškimą išeiti iš darbo, kaip jis 
esą sakęs merui S.Obelevičiui, dr. 
A.Vasiliauskas kalbėjo: ,,Meras 
įdomiai interpretuoja. Aš klau-
siau dėl sąlygų, sakiau, kad šitą 
dalyką nukeliame iki pirmadie-
nio, pasitarsiu su savo teisinin-
kais ir tada nuspręsiu. Savaitgalis 
buvo nedarbo dienos, todėl man 
kol kas su teisininkais nepasisekė 
susisiekti, todėl tikiuosi, kad jau 
greitai turėsiu jų išaiškinimus ir 
elgsiuosi taip, kaip jie pasakys.
Aš nesu teisininkas ir jau pasi-
mokiau, ką reiškia, kai bandai 
ieškoti humaniškos kalbos su sa-
vivaldybe.“

Savivaldybės gestą palieka 
vertinti visuomenei

Dr. A.Vasiliauskas sakė, kad 
atsisakymas ligoninės patalpose 
įsteigti Karščiavimo kliniką nebu-
vo jo asmeninė ambicija.

,,Buvo humaniškas noras išlai-
kyti, kad įstaiga neįsiveltų į  sudė-
tingą situaciją dėl koronaviruso. O 
tokia situacija pasinaudoti mano 
nušalinimui...Nežinau, čia toks 
savivaldybės gestas, kurį tegul 
visuomenė vertina“, - kalbėjo dr. 
A.Vasiliauskas.

Pasiteiravus, ar ir dabar jau ati-
daryta Karščiavimo klinika jam 
atrodanti grėsmė ligoninei, dr. 
A.Vasilauskas kalbėjo, kad tai ge-
riau matosi Anykščių rajono savi-
valdybei ir Vyriausybei.

Stojo prieš politinę korupciją 

Gegužės 8 dieną Lietuvos pro-
fesinės sąjungos „Solidarumas“ 
tinklapyje paviešinta tokia infor-
macija: „Gegužės 8 dieną Anykš-
čių rajono profesinės sąjungos 
„Solidarumas“ pirmininkė Alvyda 
Verikienė išsiuntė Ministrui Pirmi-
ninkui Sauliui Skverneliui ir Svei-
katos apsaugos ministrui Aurelijui 
Verygai laišką, kuriame reiškia-
mas susirūpinimas dėl padėties 
Anykščių ligoninėje ir prašoma 
pagalbos, užtikrinant Anykščių ra-
jono gyventojų sveikatos apsaugą, 
kurią griauna neatsakingi rajono 
valdžios veiksmai.

,,Anykštėnams nerimą kelia 
padėtis Anykščių ligoninėje ir 
Anykščių rajono savivaldybės 
veiksmai. Politikų kišimasis griau-
na ne tik ligoninės darbą, bet ir pa-
sitikėjimą visa sveikatos apsauga. 
Lietuvos Sveikatos apsaugos mi-
nisterija jau seniai kovoja su tokiu 
reiškiniu kaip mobingas. Lietuvą 
šiais metais sukrėtė vieno mediko 
savižudybė. Anykščių atveju - su-
siduriame su aiškiu mobingu iš 
politikų pusės, kuris nukreiptas į 
vieną įstaigą - Anykščių ligoninę ir 
jos vadovą Audrių Vasiliauską,“- 
laiške rašo Alvyda Verikienė.

Pasak jos, po savivaldybės rin-

kimų, kai pasikeitė Anykščių sa-
vivaldybės valdžia, savivaldybė, 
kuri yra ligoninės steigėja, ne tik 
nepadėjo ligoninės vadovui, bet ir 
visais būdais trukdė ligoninei tin-
kamai dirbti.

Anykščių rajono taryba be jokių 
argumentų netvirtino Anykščių li-
goninės veiklos plano. Galiausiai 
pasinaudodamas koronaviruso 
epidemija ir esą tuo, kad nurodytu 
laiku neįsteigta Karščiavimo kli-
nika, nors Anykščių savivaldybės 
nurodytu laiku nebuvo atidaryta nė 
viena tokia klinika Utenos apskri-
tyje, meras Sigutis Obolevičius ne-
teisėtai nušalino nuo pareigų direk-
torių Audrių Vasiliauską ir vietoje 
jo į tas pareigas įformino Anykščių 
rajono savivaldybės savo patarėją 
Dalį Vaiginą.

„Panašu, kad Anykščių savival-
dybėje politikavimas ir politikų 
ambicijos yra svarbiau nei gyven-
tojų sveikatos apsauga,“ - teigia 
Alvyda Verikienė.

Pasak jos, ligoninės direktorius 
Audrius Vasiliauskas padarė viską, 
kas nuo jo priklauso, kad Karščia-
vimo klinika būtų įsteigta.

Skandalinga yra tai, kad savi-
valdybė, kuri turėjo būti labiausiai 
suinteresuota įsteigti Karščiavimo 
kliniką, neleido to padaryti, neat-
sakydama į Audriaus Vasiliaus-
ko prašymą sukomplektuoti jos 
kadrus, pasitelkiant savivaldybei 
pavaldaus Pirminio sveikatos prie-
žiūros centro darbuotojus. Savi-
valdybė neaprūpino Karščiavimo 
klinikos apsaugos priemonėmis ir 
terpėmis.

Todėl balandžio 7 dieną atidaryti 
Karščiavimo klinikos, kaip buvo 
planuota, nepavyko dėl Anykščių 
rajono valdžios, o ne dėl ligoninės 
direktoriaus Audriaus Vasiliausko 
veiksmų. Tačiau, užuot  kritiškai 
įvertinusi savo pačios veiksmus, 
Anykščių rajono valdžia balandžio 
9 dieną tuo pagrindu nušalino Au-
drių Vasiliauską nuo pareigų.

Pasak Alvydos Verikienės, įta-
kos tokiems neatsakingiems savi-
valdybės veiksmams turėjo tai, kad 
mero pavaduotoju tapo buvęs ilga-
metis ligoninės vadovas Dalis Vai-
ginas. Vykstant konkursui užimti 
Anykščių ligoninės direktoriaus 
pareigas Dalis Vaiginas jau pirma-
me atrankos ture pasirodė žymiai 
blogiau nei kiti kandidatai ir an-
trame atrankos ture nebedalyvavo. 
Tuo metu, kai vyko konkursas, Da-
liui Vaiginui jau buvo iškelta byla 
dėl audito metu rastų pažeidimų 
Anykščių ligoninėje. 

Tačiau panašu, kad po nesėkmin-
gio bandymo tapti rajono meru, 
Dalius Vaiginas nusprendė grįžti 
į seną darbą, apeidamas atrankos 
konkursą, kurį įveikti varžantis su 
kitais kandidatais jam nepavyko.

Šiuo metu Daliui Vaiginui yra 
67 -eri metai ir jis priklauso rizikos 
grupei susirgti koronavirusu.

„Dabar, kai siaučia koronaviru-
so epidemija ir kiekvienas medi-
kas yra aukso vertės, meras nori 
be priežasčių, susijusių su darbu, 
atleisti jauną ligoninės vadovą - 
gydytoją, nors Anykščių ligoninėje 
beveik visi gydytojai dėl garbaus 
amžiaus priklauso rizikos grupei. 
Įvykus koronaviruso užkrėtimui 
sveikatos apsaugos sistemos dar-
bas Anykščių rajone būtų paraly-

žiuotas”, - įspėja Anykščių rajono 
profesinės sąjungos „Solidarumas“ 
pirmininkė Alvyda Verikienė“, - 
rašoma tiklapyje.

Šį pareiškimą paskelbė Lietuvos 
profesinės sąjungos ,,Solidaru-
mas“ tinklapis. Labai keista, tačiau 
susisiekus su pačia A.Verikiene, ši 
teikti bet kokius komentarus šia 
tema kategoriškai atsisakė, teig-
dama, kad viskas jau surašyta ir 
paviešinta.

Darbas ligoninėje stringa

Anykščių ligoninės direktorius 
dr. A.Vasiliauskas sakė, kad apie 
Anykščių rajono profesinės sąjun-
gos „Solidarumas“ inicijuotą krei-
pimąsi į šalies valdžią sužinojęs tik 
iš žiniasklaidos.

,,Nežinau, gal žmonės kažkurią 
mano pusę vertina ir bando ginti. 
Šiuo atveju, Anykščių rajone esu 
tik vienas lauke karys. Nėra pa-
vaduotojo, dabar, kaip specialiai, 
ligoninės vyr. sesutė Alma Pil-
kauskaitė iki liepos 1 dienos išėjo 
atostogų. Taip kuriama situacija, 
man taip atrodo, kad visas darbas 
Anykščių ligoninėje strigtų, o ne-
būtų daroma vardan Anykščių gy-
ventojų, vardan pagarbos mediko 
profesijai.Šią akimirką gyventojai 
mažai kam rūpi, kai ateis rinkimų 
metas, į juos labiau pažvelgs“.

Gyvena šia diena

Pasiteiravus, ar ir toliau nori 
vadovauti Anykščių ligoninei, dr. 
A.Vasiliauskas kalbėjo, kad neturi 
tikslo ,,įsikabinti“ į šią darbo vie-
tą.

,,Aš matau, koks šis darbas sudė-
tingas, kokia atsakomybė išlaikyti 
ligoninę, pritraukti specialistus. 
Nes jei nebus specialistų, nieko 
čia nebus. Gyvenu šia diena: kaip 
bus, taip bus. Dabar mano patys 
įtempčiausi santykiai su savival-
dybe. Jie nori mane bet kokiu būdu 
eliminuoti. Nesu nusiteikęs su ra-
jono savivaldybės vadovais kovoti.
Tiesiog yra kaip yra“, - baigdamas 
pokalbį sakė dr. A.Vasiliauskas.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius 
sakė, kad tyrimas dėl ligoninės direktoriaus 
dr. A.Vasiliausko veiksmų baigėsi nenustačius 
rimtų pažeidimų.

Anykščių rajono profesinės sąjungos „Solida-
rumas“ pirmininkė Alvyda Verikienė situaciją 
Anykščių ligoninėje vadina ,,politine korupcija“ ir 
apie ją informavo auščiausius šalies pareigūnus.

Anykščių ligoninei vadovauti grįžo gydytojas Audrius Vasi-
liauskas. 
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MOZAIKA

AVINAS. Kažkas iš draugų 
gali turėti nepaprastai įdomų ir 
konstruktyvų pasiūlymą. Būtinai 
įsiklausykite! Jei savaitgalį už-
megztumėte malonų flirtą, žymiai 
pagerėtų jūsų paties savijauta ir 
dvasinė būklė. Pamatysite, kaip 
nejučia įsitrauksite į jums siūlo-
mas pramogas ar net nedidelius 
nuotykius.

JAUTIS. Savaitės pradžioje pa-
sistenkite kuo mažiau šaipytis iš 
aplinkinių. Žvirbliu išskridęs, sa-
vaitės viduryje žodis gali sugrįžti 
akmeniu. Susitaikymas šeimoje 
savaitgalį atneštų didelį palengvė-
jimą, bet jis įmanomas tik tokiu 
atveju, jei sutiksite šį tą paaukoti. 
Ar jums neatrodo, kad turėtumėte 
labiau susirūpinti savo sveikata?

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
būsite itin energingas ir pilnas nau-
jų idėjų. Savaitės viduryje dienai 
ar dviem pasidarysite kur kas di-
desnis namisėda nei paprastai. Sa-
vaitgalį jumyse vėl turėtų nubusti 
nuotykių ieškotojo dvasia...

VĖŽYS. Namuose šią savaitę 
viešpataus vienybė ir sutarimas, ką 
turėtumėte branginti ir saugoti, nes 
labai lengvai gali viskas pasikeis-
ti. Ketvirtadienis - palankiausia 
diena nuoširdžiam asmeniškam 
pokalbiui. Svarbius sprendimus 
priimkite atsižvelgdami į šeimos 
nuomonę.

LIŪTAS. Visą savaitę kamuos 
saviraiškos problemos. Būsite pil-
nas jėgų ir energijos, tik nežinosite, 
kuria linkme ją tinkamai nukreipti. 
Ypač skausmingai reaguosite į vi-
sokiausio plauko suvaržymus ir 

apribojimus. Penktadienis - ribinė 
diena. Daug kas baigsis ir daug kas 
prasidės.

MERGELĖ. Griebsite kie-
kvieną pasitaikiusią progą, kad 
tik save realizuotumėte. Ir dėl to 
veršitės į priekį ne visuomet pa-
čiomis garbingiausiomis priemo-
nėmis. Pasinaudokite savo šansu 
palypėti karjeros laiptais. Nuo 
trečiadienio tempas turėtų kiek 
sulėtėti.

SVARSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje būsite draugų ir ben-
dradarbių dėmesio centre. Paga-
liau sulauksite pripažinimo. Šią 
savaitę turite nuveikti daugybę 
darbų. Įgysite naujų vertingų ži-
nių. Savaitgalio vakarėlis turėtų 
pavykti puikiai.

SKORPIONAS. Seniai nema-

tytas bičiulis padės atgauti dvasinę 
pusiausvyrą. Turėtumėte labiau 
pasitikėti žmonėmis. Susitikimas 
savaitės viduryje atneš apčiuopia-
mos naudos - susitarsite dėl visko, 
ko tikitės. Gal reikalai susiklostys 
taip, kad galėsite leisti sau trumpą 
poilsinę kelionę.

ŠAULYS. Artimieji bandys per-
kelti ant jūsų pečių visas savo pro-
blemas. Saugokitės tapti atpirkimo 
ožiu. Jei savaitgalį būsite pakvies-
tas į vestuves ar šiaip kokį vakarė-
lį, būtinai nueikite. Labai gali būti, 
kad ten sutiksite būsimą draugą ar 
net meilę.

OŽIARAGIS. Ženkite šiek 
tiek mažesniais žingsneliais! Ne-
forsuokite per jėgą savo projektų. 
Pasistenkite suteikti kuo daugiau 
džiaugsmo savo šeimai, kad ji ne-
sijaustų atstumta. Per savo darbus 

jūs visai pamiršote, kad turite dar 
ir privatų gyvenimą.

VANDENIS. Puiku, kad jūs, 
nors ir labai sunku, sugebate ne-
užkrėsti savo bloga nuotaika aplin-
kinių. Geri santykiai su kolegomis 
padės geriau suprasti patį save. 
Verčiau iš anksto susitaikykite su 
tuo, kad šią savaitę, kad ir ko im-
tumėtės, visur jūsų lauks apribo-
jimai, suvaržymai, draudimai ir 
panašūs dalykai.

ŽUVYS. Sąžiningas planavimas 
įeina į jūsų pareigas kaip ir kantry-
bė bei kruopštumas. Jei jūs visą tai 
sugebėsite įgyvendinti, šią savaitę 
neturėtų iškilti didelių problemų, 
o gal net padarysite pradžią dide-
liems darbams. Atidžiai įsiklau-
sykite į kritiką - šiomis dienomis 
ji turėtų būti ypač konstruktyvi ir 
naudinga.

Medžioklę lankais įteisinusiam 
K. Mažeikai aktyvistai įteikė 
J.Biliūno „Kliudžiau“

Pirmadienį aplinkosaugos ak-
tyvistai, priešindamiesi aplinkos 
ministro Kęstučio Mažeikos spren-
dimui įteisinti medžioklę lankais, 
įteikė jam Jono Biliūno apsakymą 
„Kliudžiau“.

Ministrą pasitiko keturios aktyvis-
tės, laikiusios plakatus, raginančius 
atšaukti įsakymą bei „lankus ir strė-
les palikti pasakose“.

„Medžioklės taisyklių pakeitimai, 
kurie dabar yra priimti, turi būti at-
šaukti, nes jie nebuvo tinkamai de-
rinami su visuomene, neįtraukiant 
visų visuomenės grupių, labai viena-
šališki ir priimti nesąžiningai“, – žur-
nalistams sakė proteste dalyvavusi 
Aplinkosaugos koalicijos ekspertė 
Karolina Gurjazkaitė.

Protestuotojai nedideliu būreliu 
susirinko laikydamiesi karantino rei-
kalavimų.

Internete paskelbtą peticiją prieš 
medžioklę su lankais pasirašė dau-
giau kaip 76,7 tūkst. žmonių.

Pasak protesto dalyvių, medžioklė 
neturėtų būti liberalizuojama, tuo 
metu įteisinti pakeitimai apima ir 
medžioklę su prožektoriais bei naktį 
su šunimis.

„Tai yra žiauriai neetiška, žiauriai 
nehumaniška, turbūt apie kančias 
gyvūnams net nereikia kalbėti. Mes, 
kaip visuomenė, negalime ristis at-
gal, negalime tapti žiauresni. Tai yra 
praeitis. Mes turime žengti į priekį, 
medžioklė turi būti etiškesnė ir hu-
maniškesnė“, – kalbėjo aplinkosau-
gos aktyvistė.

Aplinkosaugos koalicija, pasak 

jos, kreipėsi į Prezidentūra, Seimą ir 
Vyriausybę, ragindama persvarstyti 
ministro ir viceministrės Rasos Vait-
kevičiūtės tinkamumą eiti pareigas.

Aplinkosaugininkų atstovai tiki-
na, kad sprendimai nebuvo su jais 
derinti, o į jų teiktus siūlymus esą 
atsakyta „išsimazgoti savo galvas, 
savo mintis“.

Kritikos dėl įteisintos medžioklės 
lankais sulaukęs aplinkos ministras 
pirmadienį po susitikimo su premje-
ru Sauliumi Skverneliu žadėjo, kad 
šiuo klausimu bus plačiau diskutuo-
jama bei tikino, kad sprendimą priė-
mė Medžioklės taryba.

„Įsakymą ir tam tikras nuostatas 
šioje Vyriausybėje priima ne vienas 
ministras vienasmeniškai, o tam yra 
būtent patariamoji Medžioklės tary-
ba. Joje dalyvauja ir visos medžiotojų 
organizacijos, mokslininkai, visuo-
menininkai – tie, kurie suinteresuoti 
vienokiais ar kitokiais sprendimais. 
Ir būtent tas sprendimas buvo pata-
riamosios tarybos, kuriai vadovauja 
viceministrai“, – žurnalistams anks-
čiau pirmadienį sakė ministras.

Jis pabrėžė, kad penktadienį pa-
sirašytu jo įsakymu medžioklė su 
lankais taptų galima tik nuo 2022 
metų.

K. Mažeika tikino, jog Medžio-
klės taryboje siūlymui pritarta, jis 
pats diskusijose nedalyvavo ir todėl 
nematė priežasčių nepasirašyti šio 
siūlymo.

„Man buvo pristatyta, kad klausi-
mas yra išdiskutuotas“, – pirmadienį 
sakė K. Mažeika.

Penktadienį pasirašytu ministro 
įsakymu pakeičiamos Medžioklės 
taisyklės ir tarp leidžiamų naudoti 
įrankių bei priemonių įrašytas punk-

tas apie medžioklinius lankus. Įsa-
kyme nurodoma, jog papunktis dėl 
medžioklėje leidžiamų įrankių įsiga-
lioja nuo 2022 metų balandžio.

Šis sprendimas sulaukė tiek vi-
suomenininkų, tiek opozicijos, tiek 
valdančiųjų Seimo narių kritikos. 
Premjeras Saulius Skvernelis savait-
galį taip pat teigė, kad tokia medžio-
klė jam atrodo nepriimtina.

Lanką medžioklėje naudoti buvo 
leidžiama iki 2004 metų, vėliau tai 
uždrausta.

Lankų naudojimo priešininkai tei-
gia, kad tylus šūvio paleidimas pa-
lengvina galimybes brakonieriauti, 
tačiau šalininkai teigia, jog tyli me-
džioklė yra būdas apsaugoti aplinki-
nius gyventojus nuo šūvių triukšmo.

Švelninant karantino sąlygas 
leidžiama naudotis bibliotekų 
skaityklomis

Švelninant karantino sąlygas leis-
ta naudotis bibliotekose esančiomis 
kompiuterių, interneto ir kitų skaity-
klų paslaugomis, pirmadienį pranešė 
Sveikatos apsaugos ministerija.

Vis dėlto bibliotekose, valsty-
bės lygio ekstremaliosios situacijos 
valstybės operacijų vadovo Aureli-
jaus Verygos sprendimu, dar negali 
būti teikiamos periodinių leidinių 
skaityklų, atvirųjų fondų, vaikų bi-
bliotekų (išskyrus knygų išdavimą) 
paslaugos.

Sveikatos apsaugos ministerija 
primena, kad siekiant užkirsti kelią 
koronaviruso infekcijos plitimui, 
perduodant daiktus, pavyzdžiui, 
knygas ar dokumentus, turi būti 
vengiama tiesioginio kontakto – jie 
turėtų būti paliekami ant stalo ar len-
tynose.

Taip pat įstaigos turėtų pasirūpinti, 
kad lankytojai turėtų sąlygas tinka-
mai rankų higienai ir dezinfekcijai, 
prie įėjimo į lankomą objektą turi 
būti pateikiama informaciją apie as-
mens higienos laikymosi būtinybę, 
taip pat užtikrinti, kad  tarp lankytojų 
ir lankytojų grupių būtų ne mažesni 
nei dviejų metrų atstumai, o vienam 
lankytojui skirti ne mažesnį nei 10 
kvadratinių metrų plotą.

Bibliotekų darbas atnaujintas nuo 
balandžio 27 dienos, tačiau knygas 
buvo galima tik atsiimti ir grąžinti.

Grupė parlamentarų siūlo 
įteisinti Blaivybės dieną

Grupė įvairioms Seimo frakcijoms 
priklausančių parlamentarų siūlo 
naują atmintiną dieną – Blaivybės.

Anot jų registruotos Atmintinų die-
nų įstatymo pataisos, Blaivybės diena 
turėtų būti minima birželio 3-iąją.

Ši diena jau yra paskelbta atmin-

tina, ji vadinama Sąjūdžio diena – 
prisimenant Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdį, atvedusį šalį į nepriklauso-
mybės atkūrimą.

Pasak Blaivybės dienos iniciato-
rių, tarp kurių yra ir sveikatos apsau-
gos ministras „valstietis“ Aurelijus 
Veryga, ir konservatorius Antanas 
Matulas, šia diena reikėtų paminėti 
vyskupo Motiejaus Valančiaus XIX 
amžiuje įsteigtą blaivybės sąjūdį.

Juoba, kad 2021 metais bus mini-
mos M. Valančiaus 220-osios gimi-
mo metinės.

Blaivybės diena siūloma skelb-
ti birželio 3-iąją, nes tą dieną 1989 
metais Vilniuje, Kalnų parke, įvyko 
svaigalų išpylimo į kanalizaciją ak-
cija „Lietuva! Negersiu – verčiau 
išpilsiu!“.

„(...) į alkoholio išpylimo akciją 
buvo suėję keliasdešimt tūkstančių 
žmonių, kurie tikėjosi atsikratyti ne 
tik okupacijos pančių, bet ir dvasi-
nės vergijos, į kurią daugelį žmonių 
įstūmė alkoholizmas ir kvaišalai“, – 
teigia projekto autoriai.

Anot jų, alkoholio vartojimas 
Lietuvoje per metus padaro apie 0,4 
mlrd. eurų žalos, o valstybė už kie-
kvieną iš alkoholio verslo į biudžetą 
patenkantį eurą išleidžia apie penkis 
eurus jo sukeltoms  pasekmėms li-
kviduoti.

Vyriausybės plane – šimtai 
tūkstančių eurų dvarų ir kitų 
lankytinų objektų remontams

Vyriausybės trečiadienį patvirtin-
tame ekonomikos skatinimo plane 
– šimtai tūkstančių eurų dvarų ir kitų 
lankytinų objektų remontams.

Šiame plane 1,2 mln. eurų numa-
tyta skirti Palangos kurhauzo medi-
nės dalies atstatymui ir pritaikymui 
kultūrinei veiklai, 987 tūkst. eurų 
– Plungės Mykolo Oginskio dvaro 
žirgyno pritaikymui visuomenės, 
kultūros ir rekreacijos reikmėms.

Pusę milijono eurų ketinama skirti 
Vilniaus rajono Glitiškių dvaro at-
naujinimui ir pritaikymui kultūros 
paslaugoms teikti bei kitoms ben-
druomenės reikmėms, 300 tūkst. 
eurų – Utenos rajone esančio Užpa-
lių dvaro remontui.

Trakų Vokės dvaro rūmų tvarkybai 
numatyti 159 tūkst. eurų, Kretingos 
dvaro sodybos rūmų rekonstravimui 
atkuriant verandą – 119 tūkst. eurų, 
Akmenės rajone esančio Dabikinės 
dvaro sodybos rūmų pastato rekons-
trukcijai – 100 tūkst. eurų.

47 tūkst. eurų taip pat numatoma 
skirti Kernavėje esančio Lizdeikos 
piliakalnio šiaurinio šlaito sutvarky-
mui, 30 tūkst. eurų – Šv. Varvavos 
koplyčios Vilniuje tvarkybai.

Vyriausybė anksčiau balandį sky-

rė 500 mln. eurų skubiems valstybės 
finansuojamiems projektams. Šią 
savaitę skirta dar 345 mln. eurų pa-
pildomam ir skubiam ekonomikos 
skatinimui. 

Planuojama, kad visos lėšos bus 
panaudotos iki šių metų pabaigos.

Pietų Afrikos Respublikoje 
vienas seniausių pasaulio vyrų 
paminėjo 116-ąjį gimtadienį

Pietų Afrikos Respublikos gyven-
tojas Fredie Blomas (Fredis Blumas) 
penktadienį paminėjo savo 116-ąjį 
gimtadienį, visai nesijaudindamas 
dėl koronaviruso krizės, kilusios 
praėjus 100 metų nuo tada, kai is-
paniškasis gripas nusinešė jo sesers 
gyvybę.

„Dievas man davė ilgą gyvenimą“, 
– kalbėjo F. Blomas, kuris galbūt yra 
vienas seniausių vyrų pasaulyje.

Uždegęs cigaretę senolis prisimi-
nė 1918 metais kilusią pandemiją, 
pražudžiusią dešimtis milijonų žmo-
nių, įskaitant vyro seserį.

F. Blomas gimė 1904 metais Ade-
laidės miestelyje, įsikūrusiame netoli 
Didžiojo Žiemos kalnagūbrio Pietų 
Afrikos Rytų Kyšulio provincijoje.

F. Blomas amžiumi lenkia 112 
metų Didžiosios Britanijos gyven-
toją, kurį kovo mėnesį Guinnesso 
(Gineso) pasaulio rekordų knygą 
tvarkanti organizacija pavadino se-
niausiu pasaulyje gyvenančiu vyru. 
Organizacija dar nėra oficialiai pati-
krinusi afrikiečio amžiaus.

Aplink prieš namą sėdintį F. Blo-
mą zujo vaikaičiai, o susirinkę kai-
mynai padainavo gimtadienio dainą.

F. Blomas didžiąją gyvenimo dalį 
praleido dirbdamas ūkiuose aplink 
Keiptauną. Su savo 86 metų žmona 
Jeanette (Džanete) jis susipažino šo-
kiuose, kur šokių judesiais užkaria-
vo būsimos žmonos širdį.

Pora susituokusi beveik penkias-
dešimt metų. Sutuoktiniai prieš tris 
dešimtmečius persikėlė į Keiptauno 
priemiestį Delftą.

Visgi net būdamas tokio garbaus 
vyras neketina pasiduoti panikai dėl 
koronaviruso pandemijos.

F. Blomas nepagailėjo karčių žo-
džių Pietų Afrikos Respublikos pre-
zidentui Cyrilui Ramaphosai (Sirilui 
Ramafosai), sukritikuodamas visoje 
šalyje įvestą draudimą pardavinėti 
cigaretes kaip ribojančiųjų priemo-
nių dalį.

„Jis nežino, ką daro“, – niurzgėjo 
F. Blomas ir pridūrė, kad savo gim-
tadienio proga tetroško cigarečių.

F. Blomas daugiau nei prieš dve-
jus metus nustojo lankytis pas gydy-
tojus, pavargęs, vyro teigimu, nuo 
nuolatinio badymo adatomis.

-BNS

Visuomenininkai priešinasi aplinkos ministro Kęstučio Mažei-
kos sprendimui įteisinti medžioklę lankais.                BNS nuotr.
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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. 

Superkame kArves, 
bulius ir telyčias 

„krekeNAvOs 
AGrOFIrMOs“ 

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

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

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

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

VYTAUTO  PAMINKLAI
Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles, kalame 

raides, tvarkome kapavietes. Atliekame individualius 
užsakymus.

Kviečiame į  naujai atidarytą paminklų 
parduotuvę, adresu Vilniaus g. 50, Anykščiuose.

Tel. (8-627) 01727.

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.

Darbui "Basų kojų" take reikalin-
gos merginos.

Tel. (8-602) 37304.

Statybos įmonė ieško plataus 
profilio statybininkų, apdailininkų. 
Atlyginimas nuo 980 Eur. 

Tel. (8-682) 30381. 

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, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-600) 63820.

Perka ir tvarko išdžiūvusius, vėjo 
išverstus miškus, malkinius miš-
kus, valo apleistas pievas.

Tel. (8-600) 22488.

Bet kokios būklės mišką, gali 
būti malkinis. Atlieka sanitarinius 
valymus, tvarko vėjovartas.

Tel. (8-604) 12810.

automobiliai, ž. ū. technika

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

Tel. (8-629) 10247.

UAB „JONROKA“ vėl organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
95 k. mokymus pagal motorinių transporto priemonių kroviniams vežti 

vairuotojo modulinę profesinio mokymo programą.
Renkama nauja grupė nuo 2020 m. gegužės 12 d.
Papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba 

pažeidusiems KET.
Teirautis tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156.

Paslaugos

Buhalterė su aukštuoju išsilavi-
nimu, vyr. buhalterės darbo patir-
timi, asmenine kompiuterine įran-
ga ir buhalterine programa, teiktų 
buhalterinės apskaitos paslaugas 
įmonėms ir ūkininkams. 

Tel. (8-620) 73530. 

PIrkITe AB ,,vILNIAUs 
PauKŠtyNas“ ViŠčiuKus! 

aNčiuKai, ŽĄsiuKai, 
KalaKučiuKai, ViŠtaitĖs

GeGuŽĖs 13 d., trečiadienį, pre-
kiausime AB,,Vilniaus paukštynas“ mėsiniais 
broileriniais vienadieniais ir paaugintais ROSS 
– 308 ir COBB – 500 veislės viščiukais. Taip 
pat mėsiniais ančiukais, žąsiukais, vienadie-
nėmis vištaitėmis, mėsiniais BIG – 6 veislės 
kalakučiukais, jaunomis 3 – 4 mėn. vištaitėmis, 
pašarais. Tel. užsakymams 8 612 17831 :

Svirnuose II – 10.30 val. Kavarske – 10.45 
val. Janušavoje – 11.00 val. Dabužiuose – 
11.20 val. Ažuožeriuose – 11.35 val. Anykščių 
turguje – 11.50 val. Kuniškiuose – 12.10 val. 
Troškūnuose – 12.35 val. Surdegyje – 12.50 
val. Viešintose – 13.30 val. Padvarninkuose 
– 13.45 val. Andrioniškyje – 14.00 val. 
Naujuosiuose Elmininkuose – 14.25 val. 
Elmininkuose – 14.35 val. Čekonyse – 14.40 
val. Debeikiuose – 14.50 val. Rubikiuose – 
15.10 val. Burbiškyje – 15.25 val. Mačionyse – 
15.45 val. Skiemonyse – 16.10 val. Kurkliuose 
– 16.35 val. Staškūniškyje -16.50 val.

Tel. (8-612) 17831.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
GEGUŽĖS 14 d. (ketvirtadienį) prekiausime 

"Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotais, sparčiai 
augančiais ROSS-309 veislės vienadieniais 
mėsiniais broileriais, 1-2-3-4 savaičių paaugin-
tais mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytė-
mis (Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, rai-
bomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 
10 vnt.-1 Eur.  Spec. lesalai. Jei vėluosime, pra-
šome palaukti. Priimami išankstiniai užsakymai 
tel. (8-608) 69189.

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

Nekilnojamasis turtas

12 ha dirbamos žemės Svėdasų 
sen. Pamaleišio k.

Tel. (8-674) 46484.

kuras

Lapuočių malkas, turi sauses-
nių. Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-630) 57490.

Skaldytas malkas bei pjuvenas. 
Pristato ir mažais kiekiais. 

Tel. (8-675) 63191.

Rusišką ŽŪ techniką, traktorius 
MTZ, T-40, T-16, T-25, JUMZ, 
T-150 k. Gali būti nevažiuojantys. 

Tel. (8-682) 11626.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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.

kita

Ieško pirkti veikiančią  įmonę 
registruotą Anykščių rajone, kuri 
veiktų ne trumpiau kaip 1 metus.

Tel. (8-624) 94062.

Matininkė Raimonda Kukienė Anykščių r. sav. 2020-05-06 atliko sklypui 
kadastro Nr. 3472/0002:241, esančiam Jasonių I k. Kavarsko sen., ka-
dastrinius matavimus; 2020-05-19 kadastrinius matavimus atliks sklypui, 
projekto Nr. 1846, esančiam Kaštonų g. 10, Elmininkų I k.,  Anykščių sen. 
Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimų sklypų Nr.3472/0002:298, 
Nr.3472/0002:241 ir Nr. 3426/0002:398 savininkus, ar jų įgaliotus asmenis, 
dėl ribų 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

Malkas už gerą kainą! Skaldytas, 
kaladėmis, 3 metrų rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462

Įvairias malkas kaladėmis, skal-
dytas, 3 m ilgio. Turi sausesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-684) 81890.

kita

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, mišinį, įvairius pašari-
nius miltus, sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Iš akmenų mūrija tvoras, pama-
tus, deda grindinį, kloja trinkeles. 

Tel. (8-653) 82839.

Įvairūs žemės kasimo darbai 3 
tonų ekskavatoriumi, valymo įren-
ginių montavimas. 

Tel. (8-684) 29023.

Kanalizacijos 
"Traidenis", "August", "Feliksnavis", 

"Švaistė", "Solido". 
Nuotekų talpos. Montavimas, 

servisas. Konsultacijos. 
Tel. (8-644) 46794.
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anekdotas

gegužės 12 - 14 d. - pilnatis, 
gegužės 15 d. - delčia.

mėnulis

šiandien

gegužės 14 d.

gegužės 15 d.

gegužės 13 d.

vardadieniai

Achilas, Vaidutis, Vilgailė, 
Nerėjas, Nerys, Nerijus.

Tautmilas, Alvydė, Milda.

Motiejus, Gintaras, Vilda, 
Bonifacas, Gintarė.

Izidorius, Sofija, Algedas, 
Jaunutė, Zofija.

+1

Sužinojusi, kad buvęs jos vyras 
veda jų kaimynę, Marytė nuspren-
dė atkeršyti: ištekėjo už kaimynės 
tėvo ir tapo savo buvusiojo uoš-
ve...

***
Vyras - žmonai:
- Brangioji, tu mane myli?
- Be abejo, brangusis!
- O neištikimybę atleisi?
- Be abejo, brangusis, aš miru-

siems viską atleidžiu…

***
Vyras atvažiuoja į grožio saloną 

pasiimti žmonos.
Ji įlipa į mašiną.
Vyras atsisuka, pasižiūri ir sako:
- Na nieko, bent jau pabandei...

***
Žmona grįžta iš miesto uždususi 

ir skundžiasi vyrui:
- Siaubas! Apėjau visas parduo-

tuves tau dovanos ieškodama, o 
parduotuvėse viskas tik man!

***
- Kodėl tu nevedi? 
- Jei sąžiningai, tai nuolat galvo-

ju apie tavo žmoną. 
- Ką? Mano žmoną? 
- Nebijok. Aš tik nerimauju, kad 

ir aš tokią gausiu...

***
Siekdama pritraukti keleivius, 

viena aviakompanija paskelbė, kad 
verslininkų žmonos gali skristi su 
savo vyrais nemokamai. Keleivių 
sąrašas buvo užpildytas poromis.

Po kurio laiko aviakompanija 
išsiuntinėjo visoms žmonoms an-
ketas, klausdama, kaip patiko ke-
lionė. 90 procentų apklaustųjų at-
siuntė laiškus su klausimu: „Kokia 
kelionė?“

***
Po baliaus Pelenė galėjo tik pri-

siminti, kaip su žiurkėmis graužė 
moliūgą, o girtas princas vis ban-
dė jai ant kojų užmauti krištolines 
salotines.

Angelė Stepukienė: „Nežinau, kas būtų, jei dabar 
tokie laikai grįžtų...“

(Atkelta iš 1 psl.)

Taip ir liko pase mano vardas 
Anelė, bet niekas taip nevadina, nes 
visada buvau tik Angelė. Tik štai, 
kadangi visokių „valdiškų“ reikalų 
yra pagal pasą, nebekeičiau. Kartą 
iš pašto buvo laiškas, adresuotas 
Anelei, tai visi svarstė, kur čia tokia 
galėtų gyventi. Vėl grįžo atgal tas 
laiškas į pašto skyrių, nes ir „nėra 
tokios“. Aišku, tas laiškas man 
buvo“, – pasakojo A. Stepukienė. 

Pasak pašnekovės, jei toks nesu-
sipratimas dėl vardo nutiktų šiais 
laikais, tai ji išdrįstų pasiginčyti su 
klebonu. „Betgi anksčiau būdavo 
taip: „Priklaupk, ranką pabučiuok 
klebonui. Man 16 metelių buvo, 
kurgi ten ką besakysi klebonui... 
Žinoma, nepatenkinta buvau, kad 
įrašė Anelė, bet kantriai nutylėjau“, 
– teigė Angelė.  

Angelės pase taip pat nurodyta 
netiksli gimimo data. „Ir datą pa-
keitė. Aš gimusi rugpjūtį, o krikš-
tyta spalio mėnesį, tai pase ir įrašė 
krikšto datą. Gimtadienio vaišes 
ruošiu rugpjūtį, nors, pagal doku-
mentą, turėčiau švęsti spalį“, – šyp-
sojosi pašnekovė. 

Ištekėjo už 20 metų vyresnio  

Trejus metus pas Angelę ateida-
vo dvidešimt metų vyresnis Aloy-
zas Stepukėnas. „Man tada ėjo tik 
septyniolikti. Jei ateidavo paprastai 
apsirengęs, galvodavau, „ko čia tas 
senis pas mane ateina?“, – šypsojosi 
pašnekovė ir tęsė, – o mano tėvams 
jis labai patiko: seniai ir  jį, ir jo šei-
mą pažino. Sakydavo - „Stepukėnai 
tai ir mandagūs, ir kultūringi. Kurgi 
dėtumėtės, jei, įsivaizduokim, abu 
jauni apsiženytumėt? Va, su tokiu, 
kaip Stepukas, iš karto galima gy-
venti – ir pastogė, ir visko turėsit“. 
Kad aš labai jau būčiau jį įsimylėjus, 
tai nepasakyčiau, bet 1959 metais 
atšokom vestuves. Pripratau ir aš. 
Kaip dabar dabužiečiai sako: „Ideali 
pora buvot“. Iš tiesų, darniai sugyve-
nom“, – pasakojo pašnekovė.  

Pasiteiravus, ar nebūdavo kokių 
pašaipų dėl amžiaus skirtumo, pa-
šnekovė atviravo, kad būta tokių: 
„Klausdavo Aloyzo: „Ką čia su pie-
mene ženysiesi?“  Bet jis sugebėda-
vo tvirtai atsakyt, kad „nesirūpink, ta 
piemenė protingesnė už seną“.  

Prieš vestuves Aloyzas jau buvo 
bebaigiąs statyti naują namą: „Mano 
tėtis dirbo miškininku, tai duoda-
vo medienos. Pamenu, jau ir lubos 
buvo naujai nudažytos, ir grindys 
naujos buvo sudėtos iki vestuvių. 
Maždaug 1954 metais šis namas 
baigtas statyti. Trejus metus su mu-
mis kartu gyveno anyta. Seną namą 
kolūkis išvežė, pardavė“, – pasakojo 
Angelė. 

Angelės vyras dirbo prie statybų 
ir kolūkyje, taip pat ir Dabužiuose 
gaisrininku. Pora susilaukė dviejų 
vaikų – dukros ir sūnaus. „Dabar 
vienas gyvena Panevėžyje, kitas - 
Tauragėje. Sulaukė vyras 92-ejų, 
jau miręs. Vaikai dažnai atvažiuoja. 
O aš turiu du draugus ir geriausius 
sargus – jų vardai Aira ir Mersas. Be 
šių augintinių gal net bijočiau viena 
vienkiemyje gyventi“.  

Kolūkis neišleido į siuvyklą 

Angelė norėjo eiti į siuvyklą dirb-
ti, bet, pasak pašnekovės, „kolūkis 
neišleido“. „Sakė, kad liks tada tik 
pusė sklypo, o 30 arų – taigi, labai 
mažai žemės. Pasiūlė eiti sandėli-
ninke dirbti, prie degalų, statybinių 
medžiagų. Sutikau. Paskui prireikė 
pardavėjos, tai per žiemą kursus 
baigiau. Ir vedėja, ir pardavėja dir-
bau. Pamenu, dar liepė ir kombi-
nuotais pašarais prekiaut, ir pieną 
priimti iš tų, kurie pristato“. 

Angelės darbo metais net trys 
parduotuvės Dabužiuose veikė. 
„Dabar jau keleri metai, kai ji užda-
ryta. Kai tiek gyventojų belikę, vi-
siškai pakanka vienos parduotuvės. 
Visa laimė, iki mūsų namų dar atva-
žiuoja parduotuvė ant ratų. Važiuo-
ja iš Panevėžio - per Levaniškius, 
Traupį, Troškūnus ir iki mūsų. Vis-
ko jie veža – nuo degtukų iki mėsos 
ir pyragų“, – teigė dabužietė.

Panevėžio „Tulpėje“ – mezgėja 

Angelė Stepukienė Panevėžio 
įmonėje „Tulpė“ aštuonerius me-
tus dirbo mezgėja. „Mano brolienė 
tuomet jau dirbo „Tulpėje“. Sako 
man: „Atvažiuok, nueisim pas vedė-
ją, gal priims“. Aš namuose turėjau 
savo mezgimo mašiną, kurią buvau 
nusipirkus gal už 1000 rublių. Vi-
sos vietinės mokytojos mano buvo 
„apsiūtos“. Nuleidimai pečių, pa-
žastų man aiškūs, kaip ant delno. 
Jokių iškarpų man nereikėdavo. 
Man nuvykus į „Tulpę“, davė siūlų, 
sako: „Numegzkit su savo mašina 
ką nors ir atvežkit“. Numezgiau su 
apdaila, gerai išlyginau, nuvežiau. 
„Tinka, mokytis nereikia“, – tiek 
tepasakė, davė namo vežtis labai 
gerą, užsienietišką mezgimo maši-
ną įvairių raštų. Beveik aštuonerius 
metus mezgiau, nebuvo jokių brokų. 
Ir vaikai, ir anūkai apmegzti mano 
buvo. Dar iki šiol saugau kelias savo 
numegztas sukneles. Dažniausiai 
megzdavau iš vilnonių ir pusvilno-
nių siūlų, o kelis mėnesius ir iš lini-
nių siūlų mezgiau“. 

Paprašyta parodyti iki šiol išsau-
gotus mezginius, Angelė greit suran-
da kelias sukneles, palaidinę. Pasiro-
do, ji visus tuos aštuonerius metus 
buvusi namudininkė. „Megzdavau 

namie su mašina. Mūsų, tokių, na-
mie mezgusių, gal net dvidešimt 
buvo. Du kartus per mėnesį reikėda-
vo nuvažiuoti į Panevėžį siūlų paim-
ti ir kad tuos mano mezginius susiū-
tų su specialia mašina, nesgi nuveži 
išlygintus, sustriguotus, belieka su-
jungti su mašina, ir mezginys beveik 
baigtas, nes laukia apdaila rankomis 
– su adata arba su vąšeliu rankoga-
lius sutvarkyti, prie apykaklės viską 
kruopščiai sutvirtinti. Mezgimo nor-
mos didelės buvo. Kiek paskiria, tiek 
ir darai. Vyras nuo lubų buvo lempas 
nuleidęs, kad man šviesiau būtų 
darbuotis, ir duodavausi iki pusės 
nakties. Pagal darbą tai atlyginimas 
nekoks buvo“,- prisiminė nagingoji 
mezgėja. 

Daugelį metų išsaugotos Angelės 
suknelės – ryškios ir nestandartinės, 
labai dailiai numegztos. Pasidomė-
jus, ar buvo lengviau dirbant namie 
šeimą auginti, pašnekovė pasakojo 
apie privalumą, kai darbo laiką gali 
paskirstyti savo nuožiūra. „Aišku, 
kad prisitaikydavau, kada megzti, 
bet kad buvo lengiau, tai nepasaky-
čiau – juk reikėjo nemažą ūkį apeiti. 
Ūkiškai gyvenom, vyras jau sirgo, 
buvo po operacijos, tad mano ir se-
kmadieniai būdavo „parduoti“. Ke-
lios karvės, kiaulės, visus ūkio dar-
bus reikėdavo nudirbti: nušienauti, 
išdžiovinti, bulves nukasti, grūdus 
susinešti. Plius dar šiltnamis. Nak-
tim ravėdavau daržą. Laisvo laiko 
nebuvo. Išeini vakare karvės perkelt, 
galva sukasi“, – prisiminimais dali-
josi miela pašnekovė. 

Nerimas dėl stažo

„Pamenu, buvo likę penki metai 
iki pensijos, kai „Tulpės“ direktorė 
man pasakė, kad laikas, kai dirbta 
kolūkyje, į stažą nebus įskaičiuotas. 
O aš gi dirbau nemažai kolūkyje 
– ir daržininkystėje, ir sandėlyje. 
Galvoju, ką man daryti? O direk-
torė man sako: „Tu apsispręsk, ar 
lieki valstybiniame darbe, ar grįžti 
į kolūkį“. Grįžau į kolūkį. Be to, 
1992 metais atsiėmėm žemę, pra-
dėjom mąstyt, ką auginti. Auginom 
maždaug 6 hektarus javų. Prireikė 
patalpos, kur tuos grūdus pilti. Klė-
tį pasistatėm. Miško sodinom kelis 
hektarus. Vis dėlto, kaip vėliau iš-
siaiškinau „Sodroj“, tik 25-ių metų 
stažo pensijai reikia, o mano jau 27 
metai stažo sukaupta, tad nusirami-
nau. Dabar žemę nuomoju, o toje 
klėtyje kartais „pabaliavojam“, – 
šypsojosi Angelė Stepukienė. 

Ilgametė bažnyčios choristė 

Angelė net trisdešimt metų gie-
dojo Dabužių bažnyčios chore. 
„Balsą, matyt, iš mamos paveldė-
jau, nes ji buvo dainininkė – ir per 
balius dainuodavo, ir per laidotuves 
giedodavo. Paprašydavo, kviesda-
vo žmonės mamą padainuot. Turėjo 
ji ir „kantičką“ (giesmių gnygą – L. 
D. past.). Aš pati dabar su lazdele 
vaikštau. Jei nuveža kas iki bažny-
čios sekmadienį, tai pagiedu dar. 
Pačiai jau sunku bažnyčią pasiek-
ti“, – pasakojo pašnekovė. 

Dabužiuose kasmet švenčiami šv. 
Luko atlaidai, Šeštinės, kurios mi-
nimos šeštosios savaitės po Velykų 
ketvirtadienį. Taip pat dabužiečiai 
kasmet renkasi į Žolinės šventę, 
kuri prasideda Šv. mišiomis. 

Dabužių parapiją aptarnauja 
Anykščių klebonas, dekanas Petras 
Baniulis – kiekvieną sekmadienį jis 

atvyksta ir 13 valandą laiko mišias. 
Pasak pašnekovės, į bažnyčią susi-
renka labai nedaug tikinčiųjų, tad 
klebonui net nepatogu rinkti aukas. 
„Eilinį sekmadienį ateina vos aštuo-
nios ar devynios moterėlės, tai kle-
bonas net aukų per mišias nerenka, 
o tik padeda pintinėlę ant priekinio 
suolo, kas nori ir gali, tas paaukoja. 
O juk kartu ir vargonininkas Rim-
vydas Griauzdė atvyksta. Nežinau, 
kaip išlaikoma didelė bažnyčia. Šis 
klausimas vis opesnis, tad jau vien 
tik dėl to, kad reikia palaikyti, ga-
lėtų ateiti bent keliais daugiau. Jei 
būna kieno metinės, tai prisirenka 
daugiau žmonių. Prieš šventes, kai 
suvažiuoja vaikai, artimieji, pil-
na bažnytėlė žmonių būna. Džiu-
gu, kad dar yra Dabužių parapijos 
choras. Malonu, kad kalėdojimas 
kasmet vyksta“, – pasakojo A. Ste-
pukienė. 

Karo metai ir pokaris 

82-ejų sulaukusi moteris prisime-
na tėvų pasakojimus apie karą, pati 
pamena pokario metus. „Grybulių 
kaime, kur gyvenom, du broliai 
Griškiokai vienam kieme namus 
turėjo. Antrasis tris sūnus turėjo. 
Tėvas buvo Amerikon išvažiavęs 
– matyt, svajojo, kad sūnūs moky-
sis. Siųsdavo jiems pinigų. Liepė 
sūnums - neikit į karą, eikit į mišką. 
1939 metais karas prasidėjo. Visi 
sūnūs išėjo į miškus. Jauniausiam 
buvo 16 metų. Visi trys žuvo. Tėvas 
iš Amerikos net nebegrįžo. Per sun-
ku būtų – juk namai sudeginti, trijų 
sūnų nebėra“, – pasakojo Angelė 
Stepukienė. 

Angelė, pasakodama apie po-
kario metus, teigė, kad jos tėvams 
teko labai sunkūs išbandymai: „Vir-
pėdavom, kai ateidavo stribai tėvų 
tardyti: „Sakyk, kur jų bunkeris? 
Vesk, parodyk!“. Tie broliai – mano 
mamos pusbroliai. Mano mama 
Griškaitė. Girdėdavau, kaip tėtis at-
sakydavo: „Iš kur mes galim žino-
ti? Žinau, kad iki pamiškės eina, bet 
mums gi nerodo“. Stribai vakarais 
sulįsdavo kas kur į pastatus, į kloji-
mus. Tie, kurie netilpdavo kur klo-
jime, pas mus viduj miegodavo. O 
kas, jei ateis partizanai naktį mūsų 
arklio paimti? Juk būdavo, kad ir 
naktį arklio jiems prisireikdavo. 
Jie neklausdavo, tik liepdavo tėvui: 
„Pakinkyk arklį, reikia maisto atsi-
vežti!“ Tėvai irgi maisto duodavo 
– jei papjaudavo kiaulę, išrūkydavo 
lašinius, ir duodavo. Suvokiu, kaip 
baisu tėvams būdavo! Ir tų bijok, 
ir tų bijok... Šitiek baimės, kad 
apsakyt neįmanoma. Mes gi - ke-
turi vaikai. Visi tylim, drebam, ant 
duonkepio sulipę... Tėtis ir mama 
labiausiai kentėjo. Nežinau, kas 
būtų, jei dabar tokie laikai grįžtų“. 

Angelės prisiminimuose iki šiol 
ryškus vaizdas, kai supleškėjo pa-
degti klojimai: „Pamenu, grįžta 
anksti ryte partizanai iš raisto namo 
pavalgyt pusryčių. Mama eina į 
klojimą pašert gyvulių. Stribai ne-
tikėtai išlindo. Mama pamatė juos, 
pamojo partizanams, kad slėptųsi. 
Kad ims šaudyt! Raistas šalia buvo, 
tąkart dar pavyko pabėgt, nenušovė, 
betgi vėliau visi žuvo... O kaimynų, 
pamenu, buvo naujas klojimas pa-
statytas. Uždegė jį. Mūsų – taip pat, 
bet gyvulius išvarė. O juk kolūkių 
dar nebuvo, mes „ant savęs“ dir-
bom, tiek brangūs mums buvo tie 
rugiai, kviečiai neiškulti, klojiman 
sukrauti. Viską sudegino...“

Iš seno nuotraukų albumo. Angelė Stepukienė su vyru ir vaikais. 


