
4 psl.3 psl.2 psl. 2 psl.

73-ieji leidimo metai 2021 m. birželio 1 d. antradienis

   

šiupinys

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 42/9532

http://www.anyksta.lt

8 psl.

elektroniniu paštu 
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Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58;  
(8-686) 33036.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, 
portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Dar vieni Svėdasų senolės metai Raimondas GUOBIS

Paskutinę gegužės dieną gimtadienį šventė Svėdasų mies-
telio gyventoja Fausta Palskienė - jai sukako 103 metai. Lie-
tuvos valstybės atsikūrimo metais - 1918 – aisiais -  gimusios 
moters gyvenimas buvo kupinas džiaugsmų ir vargų. Tačiau 
garbioji sukaktuvininkė veik niekuomet nepraranda gero 
ūpo -  senatvės dienas ji leidžia savo namuose  Ežero gatvė-
je, dukters ir dažnai aplankančių artimųjų globojama.

Pasaulį Fausta Merkytė iš-
vydo Svėdasų dvare. Taip jau 
susiklostė, kad motina išvyko į 
Kauną, vėliau ir į Angliją, tad 
mergaitė augo rūpestingos ir 
pamaldžios močiutės globoje. 
Nuo pat mažens pasižymėjo 
kaip guvi mokinukė, visuo-
menininkė, dainininkė ir net 
muzikantė - grojo Petro Vinkš-
nelio suburtame kanklininkių 
pavasarininkių orkestre. 

Ištekėjo labai jauna, tuoj po 
karo liko su pulkeliu vaikų vie-
na, mat sovietų valdžios areš-
tuotas vyras dešimtmetį vargo 
priverčiamojo darbo stovyklo-
se Rusijos šiaurėje. Darbavosi 
siuvėja, dirbo ir kitus darbus, 
o nuotaiką visuomet praskai-

drindavo ir pakeldavo daina. 
Nuo pat įsikūrimo daugiau nei 
penkiasdešimt metų dalyvavo 
Svėdasų etnografiniame an-
samblyje, tapo šio kolektyvo 
simboliu, kaip ir jos užvedama 
mėgstamiausia daina „Stovi 
eglala“.

Nūnai veik iš namų neišei-
nanti, tik kieme kiek pabūnanti 
šimtametė stebisi, kaip greitai 
prabėgo laikas, o kodėl ji taip 
ilgai gyvenanti, koks jos ilga-
amžiškumo raktas,  pasakyti 
negali. 

Mat rodosi, kad gyveno taip 
pat, kaip ir šalia gyvenantys, 
kvėpavo tuo pačiu oru, valgė 
panašų valgį, pergyveno pana-
šius laikus. Dabar laiką leidžia 

Fausta Palskienė paprašė į laikraštį įdėti nuotrauką iš jau-
nesnių dienų. Kaipgi nepaklausysi. Nors čia jai jau beveik 
aštuoniasdešimt.             Autoriaus nuotr.

Šalia garsiojo gaidžio bus nutapytas 
poetės portretas

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, ant šalia An-
tano Baranausko aikštėje 
stovinčio raudonų plytų pas-
tato sienos, bus piešiamas  
gatvės meno kūrinys. Jame 
bus įamžinta iš Anykščių ki-
lusi jau mirusi poetė Miriam 
Libenzon.

„Anykštos“ kalbinti kul-
tūros žmonės apie šį projek-
tą buvo mažai girdėję.

Poetės Miriam atvaizdas ant pastato sienos turėjo būti pradėtas piešti prieš dvi savaites.

tyliuose apmąstymuose, vis ką 
įdomaus prisiminusi papasa-
koja, meldžiasi, prašo taikos ir 

laimės visam pasauliui, o ypač 
Lietuvai bei Svėdasams ir svė-
dasiškiams.

Iškilmės. Šiandien bus iškil-
mingai atidarytas statomas vėjo 
elektrinių parkas prie Staškū-
niškio (Kurklių sen.). Rengi-
nyje dalyvaus Lietuvos Res-
publikos energetikos ministras 
Dainius Kreivys, rajono vado-
vai, projekto vystytojų - UAB 
„European Energy Lithuania“ 
- atstovai.

Pilietis. Trečiadienį Anykš-
čių rajono garbės piliečio var-
do suteikimo komisija spręs, 
kam šiais metais bus suteiktas 
Anykščių garbės piliečio var-
das. Iki praėjusio penktadienio 
buvo pasiūlytos dviejų preten-
dentų kandidatūros.

Važiuos. Siaurukas atidarė 
kelionių sezoną ir savaitgaliais 
iš Anykščių važiuos į Rubikius 
ir atgal. Sekmadienio reisu tu-
rėtų važiuoti ir grupė žurnalistų 
iš Prancūzijos, kurie važinėja 
po pasaulį ir kuria laidų ciklą 
apie traukinius.

Girtas. Gegužės 29 dieną 
Anykščiuose vyras vairavo 
automobilį Volvo V70 būda-
mas neblaivus (nustatytas 2,15 
prom. girtumas), jo nesuvaldė, 
užvažiavo ant šaligatvio, kliudė 
kelio ženklą. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. 

Mitingas. Anykščių rajono 
vadovai gavo vienos iš „Šeimų 
sąjūdžio“ lyderės Vitoldos Rač-
kovos raštą, kuriuo informuo-
jama, kad birželio 1-ąją prie 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos pastato bus su-
rengtas „taikus susirinkimas“. 
Rašto autorė praneša, kad rajo-
no vadovams bus įteiktas prašy-
mas nuo Rugsėjo 1-osios vaikus 
grąžinti į mokyklas ir atnaujinti 
normalų ugdymo procesą.

Anykščiuose 
ilsėjosi 
Prezidentas 
Gitanas Nausėda

Anykščių 
gyventoja už 
naujagimio 
nužudymą nu-
teista aštuone-
rius metus kalėti

Narkotikų dekriminalizavimo 
reikia politikams ar visuomenei?

Raimondas RAZMISLA-
VIČIUS, verslininkas, buvęs 
policijos komisaras:

„...Dekriminalizavimas pas-
kui gali atsisukti prieš mus, 
prieš mūsų 
vaikus.“

Kęstutis Tubis 
drumsčia 
valdančiosios 
koalicijos 
ramybę
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Sveikata. Gyventojai pradėjo 
aktyviau tikrintis pagal preven-
cines sveikatos programas, auga 
planinių aktyvaus stacionaro gy-
dymo paslaugų mastai, pranešė 
Valstybinė ligonių kasa (VLK). 
Jos duomenimis, sausį patikra 
pagal širdies ir kraujagyslių ligų 
programą siekė 66 proc. 2019 
metų lygio, balandį – jau 107 
proc. Pagal storosios žarnos vė-
žio prevencijos – atitinkamai 52 
proc. ir 120 proc., gimdos kakle-
lio vėžio prevencijos – 57 proc. ir 
111 proc. Dienos stacionaro pas-
laugų lygis balandį atitinkamai 
siekė 89 proc., sausį – 63 proc. 
VLK duomenimis, ypač daugė-
jo dienos chirurgijos paslaugų: 
jos balandį pasiekė beveik 90 
proc. 2019 metų lygio, kai sausį 
tesiekė 45 proc. Kas mėnesį di-
dėjo ir planinių aktyvaus stacio-
naro gydymo paslaugų skaičius: 
sausį siekė 49,5 proc. 2019 metų 
lygio, balandį – 74,4 proc.

Atsidaro. Nuo šiandien vei-
kia „Sodros“ klientų aptarna-
vimo skyriai, juose norintys 
apsilankyti žmonės turi iš anks-
to registruotis. Nuo birželio 
14 dienos pradės veikti Vals-
tybinės mokesčių inspekcijos 
(VMI) padaliniai penkiuose 
didžiuosiuose miestuose, o nuo 
liepos 1 dienos – Užimtumo 
tarnybos klientų aptarnavimo 
skyriai. Bus aptarnaujami tik 
užsiregistravę klientai. Regis-
truotis vizitui galima užpildžius 
registracijos formą „Sodros“ 
internetiniame puslapyje arba 
paskambinus telefonu 1883. 
Kiekvienas klientas, užsire-
gistravęs konsultacijai, gaus 
patvirtinimą ir bilieto numerį 
su tiksliu apsilankymo laiku. Į 
priimamojo skyrius atvykusius 
gyventojus pasitiks „Sodros“ 
specialistai. 

Smurtas. Seimas padidino 
baudas už žiaurų elgesį su gy-
vūnais. Pagal priimtas Adminis-
tracinių nusižengimų kodekso 
pataisas, nusižengę asmenys iš 
karto bus baudžiami bauda nuo 
30 iki 120 eurų. Padidintos bau-
dos už žiaurų elgesį su gyvūnu, 
gyvūno kankinimą nuo 150 iki 
2000 eurų, dabartinė bauda sie-
kia nuo 50 iki 1200 eurų. Žiau-
rus elgesys su gyvūnu, gyvūno 
kankinimas, kai dėl to gyvūnams 
gresia žūtis ar suluošinimas, už-
trauks baudą nuo 900 iki 3200 
eurų. Šiuo metu galiojančiame 
kodekse įtvirtinta – nuo 300 iki 
1750 eurų. Nusižengus pakar-
totinai asmuo bus baudžiamas 
bauda nuo 2200 iki 6000 eurų 
(šiuo metu – nuo 1750 iki 2300 
eurų). Už aukščiau išvardintus 
nusižengimus, t. y. žiaurų elgesį 
su gyvūnu, gyvūno kankinimą, 
bus privaloma skirti gyvūnų 
konfiskavimą.

-Bns

Po A. Baranausko klėtelę naršė mobilieji ekspertai
Gegužės pabaigoje du svarbūs Anykščių krašto kultūros 

paveldo objektai – Antano Baranausko klėtelė ir Jono Bi-
liūno namas-muziejus – sulaukė neįprastų svečių, kurie itin 
atidžiai žvalgėsi po pačius slapčiausius šių paminklinių pas-
tatų kampelius.

Mobilieji prevencinės prie-
žiūros specialistai Emilija Ar-
makauskaitė ir Skirmantas Ša-
pranauskas, atsigabenę turtingą 
specialiosios įrangos komplektą 
ir porą gegužės dienų jau padirbė-
ję Anykščių krašte, –  tai projekto 
„FIXUS Mobilis“ komanda. 

„FIXUS“ projektą įgyven-
dina Kultūros paveldo centras 
kartu su Kultūros infrastruktū-
ros centru bei Lietuvos ir Nor-
vegijos partneriais. Šis projek-
tas finansuojamas iš Europos 
ekonominės erdvės finansinio 
mechanizmo kultūros progra-
mos 2014–2021 m. lėšų. 

Projekto metu buvo sufor-
muotos trys mobiliosios ko-
mandos, kurios prižiūri, stebi, 
tiria, teikia ataskaitas apie at-
rinktų paveldo statinių būklę, 
konsultuoja objektų savininkus 
ar valdytojus, atlieka nedidelius 
priežiūros darbus objektuose. 
Projekto vykdytojai yra gavę 78 

paraiškas, iš jų buvo atrinkti 58 
objektai, su kuriais specialistai 
toliau dirbs. Šiuo metu projekto 
mobiliosios specialistų koman-
dos visoje Lietuvoje vyksta į at-
rinktų objektų apžiūras ir juose 
vykdo priežiūros darbus.

A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialinis 
muziejus šiam projektui buvo 
pateikęs tris paraiškas –  vi-
sos jos įveikė atranką. Tad trys 
pastatai (be minėtų, dar ir Di-
džiulių šeimos namas-muziejus 
Griežionėlėse) bus nuodugniai 
ekspertų ištirti, atlikti būtiniau-
si priežiūros darbai.

Nuo pamatų iki pastogės ap-
žiūrėjęs J. Biliūno tėviškės na-
mus, specialistas S. Šapranaus-
kas pirmiausiai atkreipė dėmesį 
į rūpestį keliantį paviršinio van-
dens nutekėjimą aplink pastatą, 
įžvelgė neteisingai suformuotus 
ir nykstančius nendrėmis deng-
to stogo šonus. A. Baranausko 

klėtelės konstrukcijų būklė įgu-
dusiam ekspertui liudijo apie 
įvairius jai nutikusius ir žalos 
padariusius įvykius per porą šio 
pastato gyvavimo šimtmečių.

Mobilioji komanda ne tik pa-
rengs ir pateiks išsamias pastatų 
būklės ataskaitas, kurios pratur-
tins ir muziejininkų žinias apie 
saugomus objektus. Specialis-
tai netrukus sugrįš į Niūronis su 
būtiniausiomis medžiagomis ir 
įrankiais, pasirengę atlikti nu-
matytus priežiūros darbus.

Europos ekonominės erdvės 
lėšomis visiškai finansuojamos 
paslaugos, suteikiamos Muzie-
jui, gali būti ir išplėstos – mo-
biliosios komandos dar laukia 
Didžiulių sodyba Griežionėlė-
se, tokio dėmesio galėtų tikėtis 
ir kaip kultūros paveldo vertybė 
saugomas pirmąjį savo šimtme-
tį jau baigiantis A. Vienuolio 
namas-muziejus.

A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialinio 

muziejaus informacija

Projekto „FIXUS Mobilis“ specialistas S. Šapranauskas 
įdėmiai apžiūrėjo A. Baranausko klėtelės stogo konstruk-
cijas. T. Kontrimavičiaus nuotr.

Anykščių gyventoja už naujagimio nužudymą 
nuteista aštuonerius metus kalėti

Panevėžio apygardos teismas Anykščių gyventoją dėl 
naujagimio nužudymo nuteisė aštuonerių metų laisvės at-
ėmimo bausme.

Bylą uždaruose teismo po-
sėdžiuose išnagrinėjęs teismas 
konstatavo, kad moters kaltę 
įrodo byloje apklaustų liudyto-
jų – kaltinamosios šeimos narių, 
medikų, ekspertų – parodymai, 
jos mobiliojo telefono duome-
nys.

Pasak teismo, nors moteris 
neigė padariusi nusikaltimą, jos 
parodymus teismas atmetė kaip 

prieštaraujančius byloje surink-
tiems ir ištirtiems įrodymams ir 
vertino juos kaip kaltinamosios 
pasirinktą gynybos būdą.

Skirdamas bausmę teismas 
atsižvelgė į tai, kad nėra kaltina-
mosios atsakomybę sunkinančių 
ir lengvinančių aplinkybių, mo-
teris anksčiau neteista, dirba ir 
mokosi, yra charakterizuojama 
teigiamai. 

Teismas pažymėjo, kad kal-
tinamoji padarė tyčinį sunkų 
nusikaltimą, už kurį įstatymas 
numato išimtinai tik laisvės at-
ėmimo bausmę.

Priminsime, jog įvykis fiksuo-
tas praėjusių metų birželio mė-
nesį. Greitosios pagalbos medi-
kai ir policija į vieną Anykščių 
rajone esančią sodų bendriją 
buvo iškviesti Bendruoju pagal-
bos telefonu, kai paskambinęs 
jaunuolis pranešė, kad sodo na-
melyje įrengtoje lauko tipo iš-
vietėje pastebėjo įmestą negyvą 

kūdikį.
Atskubėjusiems medikams iš-

kart kilo įtarimų, kad namelyje 
rasta jauna mergina yra ką tik 
gimdžiusi. Ji dėl sveikatos sutri-
kimų išvežta į ligoninę. Negyvas 
naujagimis buvo perduotas teis-
mo medicinos ekspertams. Jie 
nustatė, kad išnešiotas ir sveikas 
naujagimis mirė uždusęs dėl iš-
orinės kliūties orui įkvėpti.

Šis teismo nuosprendis per 
20 dienų gali būti skundžiamas 
Lietuvos apeliaciniam teismui.

Bns, „Anykšta“

Anykščiuose ilsėjosi Prezidentas 
Gitanas Nausėda

Anykštėnai savaitgalį turėjo galimybę pasisveikinti su 
kairiuoju Šventosios upės krantu vaikštinėjančiu Lietuvos 
Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda. 

Prezidentas Anykščiuose lankėsi su pirmąja šalies ponia 
Diana Nausėdiene.  

Sekmadienį kairiuoju Švento-
sios upės taku vaikščiojusią pir-
mąją šalies porą lydėjo apsaugos 
darbuotojai. Pasak anykštėnų, 
Nausėdienė vilkėjo laisvalaikio 
drabužiais, o Prezidentas buvo 
apsirengęs kostiumu.    

„Prezidento vizitas šį savait-
galį Anykščiuose buvo privatus. 
Anykščiai Prezidentui paliko 
puikų įspūdį, jis pamatė išgra-
žėjusį kurortą su daug sportuo-

jančių žmonių“, - į „Anykštos“ 
klausimą apie valstybės vadovo 
apsilankymą Anykščiuose atsa-
kė Prezidentūros atstovai.

Redakcijos duomenimis, 
Prezidentas buvo apsistojęs 
SPA „Vilnius Anykščiai“. Šios 
įstaigos atstovė „Anykštai“ 
sakė, jog fakto negalinti nei 
patvirtinti, nei paneigti - in-
formacija apie klientus esanti 
konfidenciali.  

Valstybės vadovas Gitanas Nausėda ir pirmoji šalies ponia 
Diana Nausėdienė savaitgalį praleido Anykščiuose. 

scanpix (juliaus kAlinskO) nuotr.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
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(Kalba netaisyta – red. past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė 
portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kvie-
sime skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams 
aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spaus-
dinsime šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija Ką manote apie valdininkų rotaciją?
Daug valdininkų ir savivaldybės įstaigų bei įmonių vadovų, 

Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio valdymo laiku atleistų 
iš darbo, prie dabartinės valdžios grįžo į ankstesnes pareigas 
arba gavo naujus valdiškus darbus. O nemažai K.Tubio įdar-
bintų kadrų dabartinė valdžia atleido iš darbo.

Eksmeras K.Tubis dabartinį merą Sigutį Obelevičių kaltina 
mobingu ir biudžeto lėšų švaistymu, o rajono valdantieji opo-
nuoja, neva K.Tubis buvo nė kiek ne geresnis.

Internetiniame naujienų portale anyksta.lt skaitytojus kvie-
tėme išsakyti nuomonę ką jie mano apie kadrų kaitą, priešų 
paieškas ir viešas dabartinio ir buvusio mero diskusijas?  

„Politiniai žaidimai“: „Gi 
žinoma, kad karą pradėjus gin-
klai kada nors atsisuks atgal. 
Visur taip“.

„Inteligentas“: „Reikėtų at-
ėjusiems į valdžią politikams 
tiesiog uždrausti užsiimti ka-
drais. O tai pradedami atleidi-
nėti kitaip mąstantys, kitokių 
politinių pažiūrų darbuotojai, 
nors jie ir puikiausi specia-
listai. Priimami tuomet savi, 
partiečiai, nors nežinia, ką jie 
būna baigę, kokias specialybes 

įvaldę. Kitaip tariant, būtina 
įstatymu uždrausti veiklą „savi 
-saviem, savus- į geriausius 
postus“. Ir Anykščių savival-
dybėj tokių pavyzdžių pilna. 
Dar reikėtų, kad ir konkursai į 
seniūnų, įstaigų vadovų postus 
vyktų skaidriai, kad nebūtų jo-
kių blatų, pažinčių, postų daly-
bų saviems partiečiams“.

„Diedas“: „Liaukitės juo-
kinę žmones. Rajone mažėja 
gyventojų, tai ir valdininkų ga-
lėtų būti mažiau. Man atrodo, 

perdaug išpūstas etatų sąrašas 
savivaldybėje. Ir mero patarėjų 
per daug. Pakaktų vieno, o da-
bar gal keli, net nesuprasi, kas 
ką pataria, vieni kitus pakeičia, 
jei kas dekretinių atostogų iš-
eina ar laikinu vadovu ligoni-
nėje tampa“.

„Visi vienodi“: „Kuri tik 
valdžia ateina,visos kiša į dar-
bą savus. Šitie irgi ne išimtis, 
nors prieš rinkimus rėkė, kad 
Tubis savus įdarbina,o atlei-
džia neparankius. O kad pane-
lytės vadovauja savivaldybės 
paradui, tai visi žino“.

„Nesikeikiant...“: „Niekaip 
nesuprantu, kaip gali būti, kad 
jau virš 30 metų esame laisvi, 
komunistų partija uždrausta, 
liustracija kaip ir vyksta, o 
Anykščių rajonui vadovauja ir 
vadovavo merai - buvę komu-
nistai. Riogso kaip mumijos 
Tarybos nariai - buvę komu-
nistai, t.y. kolaboravę su už-
drausta kompartija! TS-LKP 

Anykščių skyriui tebevado-
vauja buvęs komunistas! Da-
rytina išvada, kad Anykščiuo-
se veikia „Penktoji kolona“, 
žlugdanti rajono ekonomiką ir 
žmones. Ar ne, a“?

„Nuomonė tik mano“: 
„Kaip norite, taip krtikuokite, 
bet prie p.Tubio virė gyve-
nimas Anykščiuose..Gal jau 
laikas pamiršti ir nebe........... 
Greitai rinkimai nauji bus. 
Kiek straipsnių pasirodo apie 
mediciną, o kiek rašoma ko-
mentarų neigiamų - ir visiems 
gerai. Kad ir PSPC . Ar nėra 
priekaištų joms. Girdisi daug 
kas. Vyr.buhalterė sėdi su val-
džia viename kabinete, o se-
kretorė kitame pastate., o tai 
čia kaip?  Atsiprašau, nes kas 

naujoviškai, nesuprantu“...

„Spaudimas“: „Vienas ryš-
kesnių Obelevičiaus mobingo 
apraiškų buvo prieš Anykščių 
ligoninės vadovą“

„Jis toks“: „Žodis „rotacija“ 
turi teisinę reikšmę, ši sąvoka 
netinka nepatinkančių darbuo-
tojų varymui iš pareigų ir sa-
vųjų priėmimui. Savivaldybės 
praktika mobingo būdu atleisti 
ir, suvaidinus konkursą, priim-
ti žmones yra prieštaraujanti 
teisės principams ir bet kokiai 
logikai. Po rinkimų į valdžią at-
eina asmenys dažnai ne darbus 
dirbti, žmonių problemas spręs-
ti, o su nemaža neapykantos 
doze „tvarką“ daryti. Rezultate 
- niekas nepasitiki konkursais 
ir nedalyvauja juose. Tokia yra 
šiandieninė realybė“..

Narkotikų dekriminalizavimo reikia 
politikams ar visuomenei?
Seime, daugiausia Laivės partijos pastangomis, kelią ski-

nasi vadinamasis narkotikų dekriminalizavimo įstatymas. 
Siekiama, užuot taikius baudžiamąją atsakomybę už mažo 
kiekio visų narkotinių medžiagų turėjimą be tikslo jas pla-
tinti, taikyti administracinę atsakomybę. Su narkotikais 
įkliuvusius siūloma įspėti arba bausti bauda nuo 20 iki 100 
eurų, o įkliuvus pakartotinai – bausti nuo 100 iki 200 eurų. 

„Anykšta“ klausia - ką manote apie baudžiamosios atsa-
komybės nebetaikymą už nedidelio kiekio bet kokių narko-
tikų turėjimą? Ar šis įstatymas būtų reikalingas, ar labiau 
žalingas?

Reikia gydyti, o ne 
dar kartą bausti

Kęstutis JACUNSKAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, gydytojas:

„Manau, kad dabartinės 
bausmės yra per griežtos. Vie-
nareikšmiškai esu prieš narko-
tikų vartojimą, bet už nedidelį 
kiekį žlugdyti jaunų žmonių 
gyvenimą, kelti baudžiamąsias 
bylas... Daug Lietuvoje yra 
įstatymų, kuriais „perlenkiama 
lazda“. Tikrai, liberaliai žiūriu 
į šį dalyką, nors dar kartą pa-

brėžiu, kad esu prieš narkoti-
kus, ypač prieš stipriųjų varto-
jimą. Bet už kokios „žolytės“ 
nedidelį kiekį tokios griežtos 
bausmės – prieštarauju. 

Turbūt sutiksim, kad sti-
priuosius narkotikus vartoja 
vargšai žmonės, jau „paslydę“ 
gyvenime, turintys didelių psi-
chologinių problemų, ligoniai. 
O dar juos griežtai bausti? 
Reikia bandyti juos gydyti, 
valstybė turi teikti paramą jų 
gydymui. Žinoma, nuo tokios 
priklausomybės gydyti labai 
sunku. 

Ar tai skatins narkotikų var-
tojimą? Man atrodo, kad nar-
kotikai jau ir taip pakankamai 
paplitę tiek pasaulyje, tiek Lie-
tuvoje. Nemanau, kad vartoji-
mas padidės. 

Tai - didžiulė 
grėsmė

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, buvęs 
Lietuvos policijos generalinio 
komisaro pavaduotojas:

„Manau, kad tai yra grėsmė. 
Kai kurie prekeiviai gali turėti 
nedidelį narkotikų kiekį ir pre-
kiauti. Bus sunku ar net neįma-
noma įrodyti, kad jie tuos narko-
tikus nori parduoti. 

Kita problema – jei jau yra pri-
klausomybė nuo narkotinių prie-
monių naudojimo, jei žmogus 
„sėdi ant adatos“, tai jis nuolat ir 
nuolat vartoja, perka, paskui, kai 
nusigyvena iki galo, pradeda vog-
ti ir daryti kitus nusikaltimus. 

Žinoma, kai už labai mažą 
kiekį žolės žmogus teisiamas – 
nelogiška, bet ir bauda, kuri nu-
matyta, nėra adekvati. Už kitus 
pažeidimus dabar bausmės dide-
lės. Kad ir vairavimo esant ne-
blaiviam, siekiant 1,5 promilės 
– baudos tūkstantinės ir baudžia-
moji atsakomybė, o už narkoti-
nes priemones gaunasi kažkokia 
indulgencija. Jei žmogus pagau-
na lydeką ir ji nėra 50 centimetrų 
ilgio – skiriama didžiulė bauda, 

skaičiuojama žala gamtai. Man 
atrodo, kad pas mus teisėkūra 
pasidarė labai iškreiptos formos. 
Vienur labai atlaidžiai žiūrima, 
o kitur labai per griežtai. Išeina 
tokia proginė teisėkūra – kas prie 
valdžios vairo, tas kuria įstaty-
mus sau palankia linkme. 

Iš įstatymo pakeitimo tiesio-
ginę naudą turėtų narkodileriai, 
nes žmonės nebebijos turėti nar-
kotikų. Žmogus žino, jog už tokį 
pažeidimą nedaug „duoda“, tada 
gali ramiai naudoti. Ir už pakar-
totiną narkotikų turėjimą baudų 
labai nedidelis skirtumas.  

Narkotinė priklausomybė veda 
į visus kitus baisumus – prie nu-
žudymų, plėšimų, vagysčių. Teko 
matyti ne vieną šeimą, kur nuei-
ni, o ten stovi tik stalas ir lova. 
Vaikai jau nebeturi už ką pirkti 
narkotikų, viską iš tėvų išnešė. 
Kai išneša paskutinį daiktą, tada 
tėvas parašo pareiškimą, kad ap-
vogė. Tada tą vaiką sodina. Nar-
komanija - didžiulė problema. 
Kai kurių, ypač sunkiųjų, nar-
kotikų vartojimas, pavyzdžiui, 
heroino, jei kartą pavartojai 
gyvenime, palieka neišdildomą 
atspaudą. Užtenka vieno karto, 
kad ateitų priklausomybė. Jei 
žmogus yra silpnesnės valios, o 
tokių dauguma, tai jis praranda 
viską, ką turi gyvenime. Saky-
kime, Olandijoje, kurioje „žolė“ 
legali, nors ten ir visuomenė ki-
tokia, bet kitų pažeidimų yra žy-
miai daugiau“. 

Koks bus 
poveikis ateityje?

Raimondas RAZMISLA-
VIČIUS, verslininkas, buvęs 
policijos komisaras:

„Iš gyvenimo ir darbo patir-
ties galiu pasakyti, kad tai labai 
jautrus klausimas. 

Kaip ir daugelyje mūsų 
sprendimų, svarbiausia nepa-
daryti klaidų. Ar dabar yra blo-
gai, ar ne – negaliu pasakyti, 
nes neturiu realios statistikos, 
objektyvaus problematikos 
įvertinimo. 

Bet mes turime galvoti ne 
apie šiandieną, o apie ateitį, kas 
bus toliau, ar mūsų visuomenė 
yra pribrendusi lengvatoms, 
kad, girdi, mes tau tik pagrū-
mosime? Dekriminalizavimas 
paskui gali atsisukti prieš mus, 
prieš mūsų vaikus. Ar kas žino, 
koks to sprendimo bus poveikis 
ateityje? Tai jautrus klausimas 
ir nesiryžčiau pasakyti, kad ti-
krai galim tai padaryti, kaip ir 
kategoriškai tvirtinti, kad ne-
reikia pakeitimų. Į tai žiūriu 
atsargiai. 

Kiek šis sprendimas reikalin-
gas mūsų visuomenei, o kiek 
jis reikalingas politikams, kad 
susirinktų balus? Reikia atsa-
kyti į šį klausimą“.

-AnYkŠTA
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Kęstutis Tubis drumsčia valdančiosios 
koalicijos ramybę Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Gegužės 27-ąją nuotoliniu būdu vykusiame Anykščių ra-
jono tarybos posėdyje svarstytas 41 klausimas. Regis, visais 
klausimais valdančioji dauguma buvo vieninga, o opozici-
joje dirbantis buvęs Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis 
savo klausimais valdžią dažnai rėmė prie sienos.

Opozicija skubino Valdo
Trinkūno įmonės atleidimą 
nuo mokesčių

Anykščių rajono taryba atidė-
jo sprendimo dėl UAB „Šilelio 
nekilnojamasis turtas“ atleidi-
mo nuo nekilnojamojo turto ir 
žemės mokesčių priėmimą.

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius aiškindamas, 
kodėl sprendimo priėmimą 
reiktų atidėti, sakė: „Pasitarė-
me, kad būtų sukurta kažkokia 
tvarka, stichiškai nelabai išei-
na.“

„Svarstyti būtina, nes yra ter-
minai. Neturime nukišti. O jei 
bus tvarka, taryba turi spręsti, 
o ne administracija“, - agitavo 
buvęs Anykščių rajono meras, 
nepartinis Kęstutis Tubis.

Tačiau balsavime tik jis ir dar 
4 opozicijos nariai nepritarė 
sprendimo priėmimo atidėji-
mui.

UAB „Šilelio nekilnojamasis 
turtas“ generalinis direktorius 
yra Valdas Trinkūnas.

„Motyvuojama tuo, kad įmo-
nė yra įtraukta į Valstybinės 
mokesčių inspekcijos sudarytą 
COVID-19 pandemijos pa-
veiktų įmonių sąrašą. Įmonės 
pardavimo pajamos 2020 m., 
palyginti su 2019 m., sumažė-
jo nuo 420000 eurų iki 340381 
eurų (sumažėjimas 79619 eurų 
arba 19 proc.), įmonės nuosto-
lis padidėjo nuo 1618 eurų iki 
75136 eurų (padidėjimas 73518 
eurų). Įmonės nuosavybės tei-
se valdomas žemės sklypas su 
pastatais yra registruoti adresu 
Vilniaus g. 80, Anykščiai. 2020 
m. įmonė sumokėjo 12904 eurų 
nekilnojamojo turto mokesčio 
ir 584 eurų žemės mokesčio“, 
- rašoma Anykščių rajono tary-
bai pateiktame sprendimo pro-
jekte.

Sprendimo projekte taip pat 

nurodoma, kad bendrovė nepa-
teikė veiklos ribojimus pagrin-
džiančių dokumentų, įmonėje 
dirba vienas asmuo, kuris nėra 
Anykščių rajono gyventojas, 
o pati įmonė užsiima nekilno-
jamojo turto nuoma ir tai nėra 
susiję su rajono kurorto vizija 
ar turizmo plėtra.

Žemės mokestis liko 
nepajudintas

Anykščių rajono taryba nu-
statė žemės mokesčio tarifus 
2022 metams. Jie bus identiški, 
kaip ir 2021-aiais.

Skirtingos paskirties žemė 
apmokestinama skirtingais ta-
rifais. Žemės ūkio skyriaus ve-
dėjas Virmantas  Velikonis po 
posėdžio „Anykštai“ sakė, jog 
žemės mokestis susietas su že-
mės verte. Po 2017-ųjų masinio 
žemės įvertinimo žemės vertė 
pakilo vidutiniškai 2,4 kar-
to. Ši vertė nustatyta 5-eriems 
metams ir naujas įvertinimas 
bus atliktas 2022-aisiais. Že-
mės vertė ir žemės mokestis už 
2023-uosius greičiausiai augs.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Kontrolės ir audito tarny-
ba buhalteriją tvarkysis pati

Tris darbuotojus turinti 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kontrolės ir audito tarnyba bu-
halteriją ir viešuosius pirkimus 
tvarkysis pati. Anykščių rajono 
taryba nusprendė šią savivaldy-
bės administracijai nepavaldžią 
tarnybą ir buhalteriškai atskirti 
nuo administracijos.

„Paralyžiuojate Kontrolės 
tarnybos veiklą. Akcija prieš 
jus paruošta“, - sprendimo pro-
jektą įvertino tarybos narys, 
Darbo partijos atstovas Ričar-
das Sargūnas.

„Aš nesuprantu šito projekto. 

Net UAB-ai jungiami į cen-
tralizuotas buhalterijas. Kai 
reikės nusipirkti dešimt popie-
riaus lapų, jie vykdys pirkimus. 
Mere, ar buvo teisinis ginčas 
su Kontrolės tarnyba prieš šio 
sprendimo pateikimą?“ - klau-
sė nepartinis tarybos narys 
K.Tubis.

„Jūsų įprotis – įtarinėti“, - at-
sakė meras S.Obelevičius. Jis 
tvirtino, kad visos kitų rajonų 
Kontrolieriaus tarnybos, kurio-
se yra trys darbuotojai, buhalte-
rijas tvarkosi pačios. „Kontro-
lierius su tuo sutiko, bet savo 
pažado nevykdo, todėl ir reikia 
šio sprendimo“, - sakė meras 
S.Obelevičius.

Anykščių rajono Kontrolės ir 
audito tarnybai vadovauja Ar-
tūras Juozas Lakačauskas.

Rajono taryba turės 
galimybę steigti draustinius

Anykščių rajono savivaldy-
bės taryba galės steigti draus-
tinius, o gyventojai ir visuo-
meninės organizacijos teikti 
pasiūlymus, kokias teritorijas 
ar gamtos objektus įtraukti į 
saugomų objektų sąrašus. 

Taryba patvirtino  Anykščių 
rajono savivaldybės drausti-
nio steigimo, jo ribų keitimo, 
gamtos paveldo objekto pa-
skelbimo savivaldybės sau-
gomu nagrinėjimo ir sprendi-
mo priėmimo tvarkos aprašą. 
Sprendimo projektą pristatęs 
savivaldybės administracijos 
Bendrojo  ūkio skyriaus vedėjo 
pavaduotojas Simas Aštrauskas 
sakė, kad aprašo patvirtinimas 
„dar nereiškia, kad savivaldy-
bė čia ir dabar steigia drausti-
nį, tik sudaro sąlygas.“ O me-
ras S.Obelevičius tvirtino, kad 
aprašo patvirtinimo reikalauja 
Vyriausybės atstovas.

Opozicijos nariai R.Sargūnas 
ir K.Tubis prašė sprendimo 
priėmimą atidėti. Pasak šių 
politikų, aprašo patvirtinimas 
gali pakenti ūkininkams ir vers-
lininkams. „Kaip gali daryti 
mobingą Vyriausybės atstovas?  
Taryba gali turėti savo nuo-
monę./.../Ar nebus perteklinis 
saugojimas? Ar nebus saugo-
mas visas rajonas?“ -  klau-
sė R.Sargūnas. Meras tikino, 
kad sprendimus, ką konkrečiai 
saugoti, priims rajono taryba. 
Kalbame tik apie galimybes“, - 
dėstė S.Obelevičius.

„Norėčiau pasakyti, kad Lie-
tuvoje iš 60-ies savivaldybių tik 
11 pasitvirtinę tokias tvarkas. 
Anykščiuose ir dabar „Natūra 
2000“ plotai yra patys didžiausi 
Lietuvoje. Kiekvienas riboji-

mas neša nuostolius tiek verslo, 
tiek žemės, tiek miškų savinin-
kams“, - kalbėjo K.Tubis. Pasak 
buvusio rajono mero, įstatymai 
dažniau gina „paukštelius ir uo-
geles“, o ne turto savininkus. 
„Žinome, kad Anykščiuose yra 
žmonių, kurie labai viską nori 
saugoti“ - aiškino eksmeras.

S.Obelevičius kalbėjo, kad 
K.Tubis „pasisako ne tuo klau-
simu“. Pasak mero, jis buvusio 
rajono vadovo nuomonę pa-
laikytų, jeigu kalba eitų apie 
draustinio steigimą, tačiau šiuo 
atveju yra tik galimybės steigi-
mui sudarymas. 

Kilo aistros dėl turizmo ir 
verslo informacijos centro
 darbuotojų algų

Nustatant Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
kategoriją bei įstaigos direkto-
rės Renatos Gudonienės tarny-
binį atlyginimą, taryboje kilo 
ilgos ir aistringos diskusijos.

Nuskambėjęs motyvas, susi-
jęs su įstaigos moksline veikla, 
sukėlė ironišką K.Tubio repli-
ką. „Dar prie pavadinimo pri-
rašykim –„Turizmo, verslo ir 
mokslo informacijos centras“. 
Pasatė tubingą, paskui jį iš nau-
jo projektuoja, išeina mokslinė 
veikla. Ar dvigubai sumokėsit, 
ar ne dvigubai... Bus galima net 
mokslinį darbą parašyti“, - šai-
pėsi K.Tubis. 

„Valstiečių“ atstovas tarybo-
je Vygantas Šližys atsakydamas 
K.Tubiui aiškino, kad įstaigos 
kategorijos kėlimas siejasi ne 
tik su direktorės, bet ir su dar 
20 -ies Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro dar-
buotojų atlyginimais. „Renata, 
ar susiduriate su problemo-
mis ieškodama darbuotojų?“ 
- klausimą informacijos centro 
darbuotojai uždavė V.Šližys. 

„Ieškome verslo vadybinin-
ko. Ant popieriaus galime pa-
siūlyti 950 eurų algą, į rankas 
išeina 670. Su 8 žmonėmis 
kalbėjausi, kai sužino algą... 
Buvau radusi mergaitę, moka 
keturias kalbas, Italijoje bai-
gusi universitetą. Kai sužino-
jo, koks atlyginimas, man at-
siuntė tik šypsenėlę“, - kalbėjo 
R.Gudonienė.

K. Tubis dėstė, kad 
R.Gudonienės alga rūpinasi jos 
bendaržygiai „valstiečiai“, o į 
šią pastabą reagavo liberalas 
Mindaugas Sargūnas. „Pažįstu 
daug jaunų žmonių, galinčių 
dirbti viešajame sektoriuje, bet 
žinodami, kokios yra algos, jie 
net nesvarsto tokios galimy-
bės“, - kalbėjo M.Sargūnas. 

„Lygiai su ta pačia problema 
susiduria ir savivaldybė. Žmo-
gus su aukštuoju, su keliom kal-
bom. Jo alga nuo valytojos ski-
riasi keliolika eurų“, - liberalui 
antrino meras S.Obelevičius.

„Sutinku, kad atlyginimai 
nekonkurencingi, bet nereikia 
pritempinėti prie to, ko nėra“, - 
replikavo pagal K.Tubio visuo-
meninio komiteto sąrašą į rajo-
no Tarybą išrinktas Audronius 
Gališanka. Pasak A.Gališankos, 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro direktorė 
algas darbuotojams gali nusta-
tyti pati. „Mes juk žinome, kad 
turizmo sektorius dabar yra pa-
ralyžiuotas“, - replika į repliką 
atsakė meras.  

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direkto-
rei R.Gudonienei nustatyta 10 
koeficientų dydžio (1 dydis 
lygus 177 eurams) nuolatinė 
alga ir 20 proc. priedas. Kitu 
sprendimu nustatyta Anykščių 
menų inkubatoriaus direktorės 
Daivos Perevičienės alga. Jai 
nustatytas 10,5 dydžių koefici-
entas ir 30 proc. priedas. 

Kęstutis Tubis galbūt turi
ryšių su kokia nors apleista
valgykla

Taryba patvirtino Anykščių 
rajono apleistų pastatų sąrašą, 
kurių savininkai už 2022 metus 
mokės  3 procentų nekilnoja-
mojo turto mokesčio tarifu. Šia-
me sąraše 32 pastatai. Didžioji 
dalis sąrašo yra taip švariai nu-
asmeninta, jog net nenurodoma 
ir seniūnija, kurioje tas pastatas 
yra. 

Tik keli pastatai nėra „pa-
slėpti“. Tarp jų - abiejų Anykš-
čių plytinių - Rubikių (Anykš-
čių sen.) ir Vikonių (Svėdasų 
sen.) gamyklų griuvėsiai, kuria 
priklauso AB „Anykščių kvar-
cas“.

3 proc. tarifu yra apmokes-
tintas vienas Anykščių rajone 
esantis „pastatas-valgykla“. 

Vieną „pastatą-valgyklą“, 
esančią Naujuosiuose Elmi-
ninkuose, iš privataus asmens 
prieš keletą metų įsigijo tuo-
metinio rajono mero K.Tubio 
sūnus. Tais metais Anykščiai 
stipriai ruošėsi medinės pilies 
ant Šeimyniškėlių piliakalnio 
statyboms. 

Tvirtinant apleistų pastatų są-
rašą, vengdamas interesų konf-
likto, K.Tubis bei jo sūnėnas, 
pagal K.Tubio visuomeninio 
komiteto sąrašą į rajono tarybą 
išrinktas Gediminas Kutka, bal-
savime nedalyvavo. 

Nuotoliniu būdu vykęs Anykščių rajono tarybos posėdis 
truko keturias valandas.
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Vaisingumo sutrikimai – ne nuosprendis, o liga
Ilgą laiką atvirai kalbėti apie vaisingumo problemas ir 

kreiptis į specialistus buvo nedrąsu. Šiandien, mažėjant nu-
sistovėjusioms stigmoms bei gerėjant šių paslaugų prieina-
mumui, vis daugiau lietuvių pasiryžta ieškoti pagalbos. 

VUL Santaros klinikų Akušerijos ir ginekologijos centro 
Santaros Vaisingumo centro gydytoja akušerė ginekologė 
Raminta Baušytė pasakoja apie vaisingumo sutrikimų ten-
dencijas, taikomus gydymo metodus ir aiškina, kodėl ir ko-
kie profilaktiniai tyrimai turėtų būtų atliekami reguliariai. 

Problema dažnėja 
Dar visai neseniai buvo skai-

čiuojama, kad apie 15 proc. 
Lietuvos porų turi tam tikrų vai-
singumo sutrikimų. Ši statistika 
niekuo nesiskyrė ir nuo padėties 
kitose pasaulio šalyse – viena iš 
šešių porų negalėjo susilaukti 
vaikų. 

Gyd. akušerė ginekologė R. 
Baušytė teigia, kad šiuo metu 
nevaisingumo problema itin 
sparčiai auga: „Skaičiuojama, 
kad dabar pasaulyje net viena iš 

keturių porų gali turėti tam tikrų 
vaisingumo sutrikimų. Lietuva – 
tikrai ne išimtis.“

2019 m. atliktas tyrimas paro-
dė, kad per penkerius metus vyrų 
nevaisingumas padidėjo 2,5 karto, 
o moterų – 1,5 karto. „Šiuos skai-
čius lėmė keletas veiksnių, tarp jų 
– ir geresnis paslaugų prieinamu-
mas. Tačiau taip pat šie rodikliai 
aiškiai atspindi ir pačios ligos 
mastą, spartų naujų atvejų didė-
jimą. Kita vertus, tikrai nereiškia, 
kad visoms šioms poroms reikia 
pagalbinio apvaisinimo. Visgi, 
tam tikra gydytojų pagalba, norint 
susilaukti vaikų, yra būtina“, – 
komentuoja gydytoja. 

Kada sunerimti ir kreiptis 
į specialistą?
Nuo 30-ies metų moters gali-

mybė pastoti pamažu mažėja, o 
po 35-erių darosi dar sudėtingiau. 

Jeigu moteris yra iki 35-erių 
metų amžiaus ir porai, gyvenant 
įprastą lytinį gyvenimą bei ne-
naudojant apsaugos nuo nėštumo 
priemonių, nepavyksta pastoti per 
12 mėnesių, reikėtų pasikonsul-
tuoti su vaisingumo specialistu. 
Tokiu atveju, jeigu moteris yra 
35-erių metų amžiaus ar vyresnė, 
arba tada, kai ji yra iki 35-erių 
metų amžiaus, bet turi kitų svei-

katos sutrikimų, galinčių daryti 
įtaką vaisingumui, reiktų kreiptis 
į specialistą po 6 mėnesių. 

„Moteris gali turėti policisti-
nių kiaušidžių sindromą, endo-
metriozę, galbūt ji yra persirgusi 
onkologine liga, galėjusia sutrik-
dyti kiaušidžių veiklą, o gal vyras 
praeityje buvo persirgęs tam tikra 
infekcija, patyręs traumą, kuri pa-
kenkė jo vaisingumui. Priežasčių 
gali būti pačių įvairiausių, tačiau 
svarbu nebijoti kreiptis į specia-
listus ir suprasti, kad tai yra liga, 
kaip ir visos kitos ligos, ir tikrai – 
ne galutinis nuosprendis. Jeigu ei-
name gydytis širdies ar kitų mums 
įprastų ligų, tikrai neverta jausti 
gėdos ir kreipiantis į vaisingumo 
specialistus“, – tvirtina gydytoja.  

Neretai pakanka tik 
medikamentų
Vaisingumo sutrikimo gydymo 

metodų yra įvairių. 
Didžiausią dalį sudaro medika-

mentinis gydymas, kuomet ski-
riami hormoniniai vaistai, skirti 
subrandinti apvaisinimui tinkamą 
moterišką lytinę ląstelę – kiaušia-
ląstę ir sukelti ovuliaciją.

Kita dalis priklauso chirurgi-
niam gydymui, kai, pavyzdžiui, 
pakanka pašalinti atitinkamą gim-
dos ertmės darinį (polipą, miomą) 
ar atkurti kiaušintakių praeinamu-
mą, ir toliau nekyla jokių nesklan-
dumų pastojant. 

Trečioji nevaisingumo gydymo 
metodų grupė – pagalbinis apvai-
sinimas ne moters kūne – intraute-
rininė inseminacija (IUI), kai vyro 
sperma sušvirkščiama į moters 
gimdą, ir pagalbinis apvaisinimas 
ne moters kūne (IVF/ICSI), kai iš 
moters organizmo paimtos kiau-

šialąstės yra apvaisinamos pa-
ruošta vyro sperma laboratorijos 
sąlygomis, o susidarę embrionai 
perkeliami į moters gimdą. 

Gydytojos teigimu, 2016 m. 
rugsėjo 14 d priimtas pagalbinio 
apvaisinimo įstatymas nustato 
moters pagalbinio apvaisinimo 
sąlygas, būdus, tvarką, o 2016 m. 
gruodžio 20 d. sveikatos apsau-
gos ministro įsakymu patvirtintas 
Pagalbinio apvaisinimo paslaugų 
teikimo ir jų apmokėjimo Priva-
lomojo sveikatos draudimo fondo 
biudžeto lėšomis tvarkos aprašas. 
Jis suteikia teisę poroms, atitin-
kančioms kriterijus, gauti Priva-
lomojo sveikatos draudimo fondo 
biudžeto lėšomis apmokamas pa-
galbinio apvaisinimo paslaugas. 
Tai paskatino kreiptis asmenis, 
kurie anksčiau buvo praradę viltį.

„Žmonės pradėjo atviriau ir 
garsiau kalbėti apie nevaisingumo 
problemas, buvo skatinami nelikti 
vieni su liga, todėl daugelis ga-
liausiai išdrįso kreiptis pagalbos. 
Visa tai padarė įtaką statistikai: 
pamatėme pagausėjusius nevai-
singumo atvejus. Tiesiog vieni 
galvojo, kad tai nebeišgydoma, 
kiti – kad neturi tam pakankamai 
lėšų, todėl nesikreipdavo“, – tei-
gia gyd. akušerė ginekologė R. 
Baušytė.

Lytinė sveikata priklauso
nuo bendros savijautos
Kiekvienas turėtų suprasti, kad 

organizmas yra vientisas, o mūsų 
lytinė ir reprodukcinė sveikata bei 
bendra savijauta yra itin glaudžiai 
susijusios tarpusavyje. 

Tiek moterims, tiek vyrams, be 
kasmetinių profilaktinių patikrini-
mų pas gyd. akušerį ginekologą ar 

Gyd. R. Baušytės teigimu, 
lytinė bei reprodukcinė svei-
kata labai priklauso nuo 
bendros savijautos. (nuotr. 
fotografo P. Kazlausko)

gyd. urologą, rekomenduojama 
atlikti bendrą kraujo tyrimą, ben-
drus šlapimo, gliukozės, lipidų, 
skydliaukės, kepenų, inkstų tyri-
mus, elektrokardiogramą, perio-
diškai pasimatuoti arterinį kraujo 
spaudimą. 

„Geležies trūkumas, padidėjusi 
gliukozė ar, pavyzdžiui, pakilęs 
kraujospūdis gali turėti didžiu-
lę įtaką visai lytinei sveikatai ir 
galimybei pastoti bei išnešioti 
vaiką, todėl kartais užtenka la-
bai nedaug iki stebuklo. Aišku, 
pirmiausia, šias problemas reikia 
išsiaiškinti, kad būtų galima jas 
tinkamai koreguoti“, – atkreipia 
dėmesį gydytoja. 

Be to, būtina dalyvauti valsty-
bės kompensuojamose profilak-
tinėse programose: 25–60 metų 
moterims kas 3 metus atlikti 
onkocitologinį gimdos kaklelio 
tepinėlį, o 50–69 metų amžiaus 
vyrams ir vyrams nuo 45 metų, 
jei jų tėvai arba broliai sirgo pro-
statos vėžiu, – kas 2 metus atlikti 
PSA tyrimą. Taip pat profilaktiš-
kai tikrintis patariama ir jaunes-
niems asmenims, o esantiems 
rizikos grupėje arba jau turin-
tiems ikivėžinių pakitimų – dar 
dažniau.

Siekiant ne tik lengviau pa-
stoti, bet ir sveikiau gyventi, 
medikai rekomenduoja vengti 
nekokybiškų maisto produktų, 
rinktis subalansuotą mitybą, atsi-
sakyti rūkymo, alkoholio bei kitų 
žalingų įpročių, išlaikyti fizinį 
aktyvumą, normalią kūno masę, 
daugiau būti gryname ore. 
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AVINAS. Šią savaitę tėvai ar 
sutuoktinis gali taip ir nesupras-
ti jūsų gyvybiško laisvės ir ne-
priklausomybės poreikio. Gerai 
apgalvokite kiekvieną žingsnį. 
Klaidingi sprendimai gali turė-
ti ilgalaikių ir labai nemalonių 
padarinių. Didelė šeimos šven-
tė (o gal nelaimė?) vėl suartins 
jus su giminėmis. Pastaruoju 
metu beveik visiškai su jais ne-
bendraujate.

JAUTIS. Sprendimai, priim-
ti vardan karjeros pirmoje sa-
vaitės pusėje, gali turėti didelę 
įtaką asmeniniam gyvenimui. 
Gali kilti rimtų konfliktų su 
šeimos nariais. Ketvirtadienį ar 
penktadienį skubios jūsų pagal-
bos ar net finansinės paramos 
gali prireikti tolimam giminai-
čiui ar verslo partneriui.

DVYNIAI. Savaitės pradžio-
je priimsite klaidingą sprendi-
mą ir kurį laiką eisite klaidinga 
kryptimi. Tačiau dar ne viskas 
prarasta. Jei kategoriškai apsi-
suksite atgal, tikrai rasite išeitį. 
Antroje savaitės pusėje galima 
nauja intriguojanti pažintis.

VĖŽYS. Pirmoje savaitės 
pusėje jums bus rodomi vi-
liojantys ir intriguojantys, bet 
pakankamai painūs simpatijos 
ar net meilės ženklai. Apskritai 
tiek asmeniniai, tiek profesiniai 
reikalai seksis puikiai. Beje, ki-
tiems tai ne itin patiks. Kai kam 
galite sukelti pavydą.

LIŪTAS. Būsite linkęs kiš-
tis į reikalus, kurie jums turė-
tų mažiausiai rūpėti. Perdėtas 
aktyvumas nesuteiks siekiamo 
saugumo jausmo. Palikite visa 
tai ir ieškokite naujų vietų, 

kur galėtumėte realizuoti save. 
Apskritai įdirbis neblogas, bet 
vaisių dar teks luktelėti.

MERGELĖ. Pirmoje savai-
tės pusėje niekaip negalėsite 
atsikratyti nepasitenkinimo sa-
vimi jausmo. Tiesą sakant, nie-
ko tokio, kad kai kada išsiskiria 
nuomonės kad ir su artimiausiu 
žmogumi. Būkite protingas ir 
pirmas ištieskite ranką susitai-
kyti. Norite išties nemažai, tad 
turite pasisemti kantrybės.

SVARSTYKLĖS. Asmuo iš 
jūsų praeities privers dar kartą 
prisiminti ir permąstyti senas 
klaidas. Nemalonūs prisimi-
nimai neišvengiamai išmuš iš 
vėžių, ir pusiausvyrą atgausite 
tik į savaitės pabaigą. Venkite 
brangių pirkinių - dėl jų galite 
turėti teisinių arba finansinių 
problemų.

SKORPIONAS. Kiek daug 
gali truputis optimizmo! Jau 
pirmoje savaitės pusėje įsitikin-
site, kad kartais įmanoma iš-
šokti aukščiau bambos. Savai-
tės viduryje galimas konfliktas 
šeimoje, tikriausiai dėl pinigų. 
Savaitgalį saugokitės perdegti 
saulėje ir nepersivalgykite.

ŠAULYS. Savaitės pradžioje 
gausite sunkią užduotį. Netruk-
site suprasti, kad tik darni ko-
manda gali ją įveikti. Belieka 
ir kitus tuo įtikinti. Pastangos, 
patikėkite, nenueis veltui. Kar-
jerai labai didelės įtakos gali 
turėti moteris.

OŽIARAGIS. Dėl naujo dar-
bo ar pasikeitimų senajame gali 
tekti nemažai pakeliauti, gal 
net pakeisti gyvenamąją vietą. 
Sutiksite žmonių, kurie sužavės 
iš pat pirmo žvilgsnio. Būkite 

atsargus! Pirmas įspūdis gali 
būti apgaulingas. Pasistenkite 
įžvelgti esminius dalykus.

VANDENIS. Pagaliau bai-
giate išspręsti užsitęsusias pro-
blemas. Taigi, buvote privėlęs 
nemaža klaidų. Ketvirtadienį 
imkitės tik to, kas jums išties 
yra svarbu. Sąžiningas pasikei-
timas idėjomis stiprina solida-
rumą. Tikėtina, kad savaitgalį 
susipažinsite su dvasiškai labai 
sau artimu žmogumi.

ŽUVYS. Pakaks jau links-
mintis, imkitės neatidėliotinų 
darbų. Praleidote ir taip nemažai 
laiko savo malonumams. Deja, 
kasdienybė niekur nedingsta. 
Moralinės paramos turėtumėte 
sulaukti iš namiškių. Savaitės 
viduryje galite sulaukti netikėtų 
simpatijos ženklų iš priešingos 
lyties asmens.

Būkite su „Anykšta“ ir antrąjį 2021 - ųjų metų pusmetį!
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naujos knygos
Victoria Mas „Pamišėlių pokylis“
Išleido VšĮ „Gelmės“, 2021 m.
Iš prancūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė

Prancūzų rašytojos Victorios Mas „Pamišėlių pokylis“ – tai pirmasis jaunos autorės 
romanas, panardinantis skaitytoją į negailestingą, atšiaurų, bet be galo sodrų, vaiz-
dingą, netgi romantišką pasaulį, į tas jo sritis, kurias Michelis Foucault tyrinėjo savo 
„Beprotybės istorijoje“.

Skaitant knygą, nejučiom ima pirštis klausimas: kas čia labiau nestabilūs – ligonės ar 
jų slaugytojai? Ar nereikia būti pakrikusios psichikos, kad kartą per metus surengtum 
„pamišėlių pokylį“ ir sukviestum visą Paryžių pažiūrėti daktaro Šarko pacienčių, lyg 
jos būtų kokie neregėti žvėrys, ir paverstum Salpetrijero ligoninę žvėrynu? Dėmesys 
nukrypsta į būsimo vakarėlio kaltininkes, besiruošiančias šventei. Tarp jų sutinkam ir 
tikrų ligonių, psichopačių, tačiau greta šių esama ir sveiko proto moterų, kurias būčiai 

čia pasmerkė tėvai, vyrai, broliai...
Rašytojos kuriamas romanas – lyg iš senovinio atviruko iškirptas Paryžiaus fragmentas su spalvingu ir 

judriu jo gyvenimu. Autorė su neslepiama simpatija ir užuojauta vaizduoja tų laikų Paryžiaus moteris ir 
skurdžią jų dalią, taip pat – ir keletą istorinių asmenybių, iš kurių ryškiausia – daktaras Šarko ir legendinė 
jo ligoninė.

V. Mas romanas „Pamišėlių pokylis“ apdovanotas 2019 m. Renaudot des lycéens prizu.

Connie Palmen „Tavo istorija, mano istorija“
Išleido VšĮ „Gelmės“, 2021 m.
Iš nyderlandų kalbos vertė Birutė Avižinienė

Naujausias olandų rašytojos Connie Palmen romanas „Tavo istorija, mano istorija“ 
(2015) – tai biografinis pasakojimas apie poetų Sylvios Plath ir Tedo Hugheso, XX am-
žiaus antrosios pusės anglakalbės poezijos atnaujintojų, bendrą gyvenimą. 1956 m. ame-
rikietei Sylviai atvykus studijuoti į Kembridžą ir ten sutikus Tedą, prasidėjo aistringa 
meilės istorija, kuri po septynerių metų tragiškai baigėsi Sylvios savižudybe. Po žmonos 
mirties Tedas Hughesas rūpinosi jos kūrybiniu palikimu, niekaip nereagavo į pasipylu-
sius kaltinimus dėl Sylvios mirties ir atsisakydavo bendradarbiauti su biografais. Tačiau 
prieš pat mirtį jis publikavo kelis dešimtmečius rašytus eilėraščius (Birthday Letters, 
1998), kuriuose poetine forma apmąstė gyvenimą su Sylvia. Šis eilėraščių rinkinys įkvė-
pė Connie Palmen suteikti balsą visą gyvenimą pratylėjusiam Hughesui. „Tavo istorija, 

mano istorija“ – romanas apie beatodairišką meilę ir dviejų talentų bendrystę, negalėjimą atsiskleisti vienam 
šalia kito bei savojo poetinio balso paieškas. Tai ir intelektualus, dramatiškas svarstymas apie literatūros 
prigimtį bei grėsmes, keliamas dažnai kūrėjų taip trokštamo pripažinimo.

VALÉRIE PERRIN „Vanduo kapinių gėlėms“
Išleido VšĮ „Gelmės“, 2021 m.
Iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Karazijaitė

VALÉRIE PERRIN (g. 1967) – prancūzų ra-
šytoja, fotografė, scenaristė, dirbanti kartu su 
savo vyru režisieriumi Klodu Leliušu (Claude 
Lelouch). „Vanduo kapinių gėlėms“ (Changer 
l’eau des fleurs, 2018) – antrasis jos romanas, 
pelnęs nemažai apdovanojimų, iš kurių vieną 
įteikė Maison de la Presse – jo žiuri nuspren-
dė, kad tai „jautrus romanas, knyga, kuri ver-
čia juoktis ir verkti kartu“.

Pagrindinė knygos veikėja Violeta Tusen – 
kapinių prižiūrėtoja viename Burgundijos miestelyje. Jos kasdieną 
žymi ne tik laidotuvės, bet ir gyvųjų išpažinimai. Staiga viskas 
pasikeičia, kai vienas vyras ir viena moteris nusprendžia atgulti 
amžinojo poilsio šalia kits kito Violetos prižiūrimose kapinaitė-
se. Atgyja gyvųjų ir mirusiųjų ryšiai, ir tam tikros sielos, kartais 
atrodžiusios beviltiškai tamsios, pasirodo iš tikrųjų švytinčios. Ši 
knyga – tai ir meilės istorijos – įspūdingos ir neįsivaizduojamos, 
griaunančios, o gal ir stiprinančios. „Vanduo kapinių gėlėms“ – 
knyga, persmelkta poezijos, švelnaus humoro, tai džiugi giesmė 
gyvenimui. Skaitytojas knygoje ras ir detektyvo elementų: skaus-
mingą aiškinimąsi, kokiomis aplinkybėmis žuvo Violetos dukre-
lė. Tai knyga, kurią neabejotinai norėsis skaityti dar ir dar sykį, 
ji sužavi, įtraukia ir pakeri ilgam, leidžia pajusti geros literatūros 
grožį ir galią.

Šias knygas galima įsigyti „Pega-
so“ ir „Vagos“ knygynuose, tačiau 
bene geriausia tai daryti internetu: 
www.patogupirkti.lt, www.knygos.lt, 
www.perkuknyga.lt, www.gerosknygos.lt

MOZAIKA

Tiesa, daryti išvadų, jog 
K.Tubis ir G.Kutka balsavime 
nedalyvavo dėl apleistos valgy-
klos, negalime. Galbūt kažkuris 
iš jų valdo kitą į apleistų pasta-
tų sąrašą įrašytą objektą.

Patraukliausi investuotojas 
- baseinas ir Kalitos kalnas

UAB „Peritus partners“  ra-
jono tarybai pristatė galimybių 
studiją „Investicijų skatinimo, 
privataus ir viešojo sektorių 

partnerystės poreikio Anykš-
čių rajone“.  

UAB „Peritus partners“   
studijoje nurodė, kad iš mūsų 
mieste veikiančių valdiškų 
objektų investuotojams patrau-
kliausi būtų baseinas ir Kalitos 
kalnas. Studijos rengėjai kal-
bėjo apie konsesijos sutartis 
su verslininkais, kurie imtųsi 
valdyti minėtus objektus.

K.Tubis piktinosi tokių prio-
ritetų išskyrimu. Pasak jo, šie 
objektai puikiai funkcionuoja, 
į juos sudėtos didelės investi-

cijos. „Viską atiduoti kam nors 
galima ir nedalyvauti valdyme. 
Tokio biznio aš nesuprantu“, - 
sakė buvęs rajono meras. 

„Su baseinu viskas gerai, 
bet būtų noras įrengti viešbu-
tį. Sportininkai galėtų pigiai 
apsigyventi. Savų pinigų, kad 
investuotume į bendrabučio 
pertvarkymą į viešbutį, mes 
neturime. Jeigu turi savo pi-
nigų, niekad nereikia eiti į jo-
kias konsesijas. Tik kai nebė-
ra kito kelio...“ -  dėstė meras 
S.Obelevičius.  

Vicemeras nenori atverti 
savo kabineto

Pasibaigus keturias valandas 
trukusiam nuotoliniam Anykš-
čių rajono tarybos posėdžiui, 
rajono tarybos narys, socialde-
mokratas, gydytojas Kęstutis 
Jacunskas rajono vadovams 
pasiūlė pradėti rengti norma-
lius posėdžius. „Ir akių reikia 
pagailėti, ir laiko“, - kalbėjo 
K.Jacunskas.

„Jei bus galima grįžti - grį-
šim. Juk svarbiausia yra kavos 

pertraukos vicemero kabinete“, 
- žadėjo meras Sigutis Obelevi-
čius.

Tačiau vicemeras Dainius 
Žiogelis, kol kas, regis, svečių 
nelaukia. „Dar mėnesiui pa-
skelbtas karantinas. O paskui 
galėsit kad ir visi eiti į mano 
kabinetą“, - apeliuodamas į tai, 
jog birželio mėnesio tarybos 
posėdis taip pat bus nuotolinis, 
aiškino D.Žiogelis.

P.S. Vicemero kabinete per 
kavos pertraukėles paprastai 
duodama ne tik kavos.

Kęstutis Tubis drumsčia valdančiosios 
koalicijos ramybę

(Atkelta iš 4 psl.)

Lietuva rengiasi turizmo 
parodai Izraelyje

Siekdama pritraukti daugiau 
turistų iš Izraelio ir kitų šalių, 
Lietuva rengiasi spalį Tel Avive 
vyksiančiai parodai IMTM, joje 
prisistatys kaip patraukli atvyks-
tamojo turizmo kryptis.

„Dalyvavimu parodoje 2021 
metais bus siekiama išlaikyti 
bendradarbiavimo tęstinumą ir 
sukurti naujų verslo ryšių Lie-
tuvos atvykstamojo turizmo 
iš Izraelio (ir kitų prioritetinių 

rinkų) skatinimui“, - komenta-
vo turizmo skatinimo agentūra 
„Keliauk Lietuvoje“. 

Ji gegužę pasirašė trijų mėne-
sių trukmės 40 tūkst. eurų vertės 
sutartį su agentūra „Indiana.lt“.

Konkurso laimėtoja sukurs 
stendo koncepciją, dizaino ma-
ketus, brėžinius ir pilnu stendo 
įrengimu bei aptarnavimu par-
odos metu. Darbai finansuojami 
ES fondų lėšomis.

Remiantis parodos organiza-
torių informacija, ji vyks spalio 

26–27 dienomis. Virtuali paro-
dos dalis jau vyksta šiuo metu. 
Renginys organizuojamas 27-ą 
kartą. Lietuva šioje tarptautinėje 
turizmo parodoje dalyvauja jau 
kelerius metus. 

2019–2020 metais IMTM par-
odoje dalyvavo apie 2,2 tūkst. 
dalyvių iš 65 pasaulio šalių ir 
daugiau kaip 30 tūkst. lankytojų.

Laikinai uždaromi Kadagių
slėnio ir Jurkiškio upelio 
pažintiniai takai

Laikinai uždaromi du pažinti-
niai takai – Kauno rajone esantis 
Kadagių slėnio takas ir Jurkiš-
kio upelio pažintinis takas Mo-

lėtų rajone.
Anot Valstybinės saugomų 

teritorijų tarnybos (VSTT) pra-
nešimo, Arlaviškių botaninio 
draustinio (Kadagių slėnio) pa-
žintinis takas lankytojų nebeį-
leis nuo birželio 7 dienos.

Dėl tako avarinės būklės lan-
kytis jame tapo nesaugu, teigia 
Kauno marių regioninio parko 
direkcija.

Kadagių slėnis – išskirtinis 
Arlaviškių botaninio draustinio 
akcentas. Tai viena žinomiau-
sių ir lankomiausių vietų Kauno 
marių regioniniame parke. Čia 
2010 metais įrengtas lentinis 
takas, pritaikytas neįgaliesiems, 
kasmet sulaukdavo tūkstančių 

lankytojų.
2016 metais šis pažintinis 

takas buvo išrinktas gražiau-
siu Lietuvoje. Draustinis yra 
išskirtas ir kaip svarbaus Euro-
pos mastu saugomo ekologinio 
tinklo „Natura 2000“ teritorija. 
Vietovė pasižymi ne tik išskir-
tiniu kraštovaizdžiu, bet ir retų 
augalų buveinėmis.

Dėl liūčių padarytų nuostolių 
laikinai uždaromas ir Jurkiškio 
upelio pažintinis takas Asvejos 
regioniniame parke. Po kelias 
dienas trukusių smarkių liūčių 
susidarė nuošliauža ir dalis 
laiptų tapo nesaugūs.

-Bns
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GYDOMIEJI LAZERIAI
Sąnarių, nugaros, prostatos ir kitiems susirgimams 

savarankiškai gydytis ir imuninei sistemai stiprinti. 
Plačiau www.laz.lt, 8 615 36522.  

Vilniaus Lazerinės technologijos centras.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Įvairias malkas kaladėmis, 
skaldytas, 3 m ilgio. Turi sau-
sesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamsis turtas

Brangiai Lietuvoje  miškus: 
jaunuolynus, atsodintus ir sa-
vaime užaugusius, malkinius 
ir brandžius. Žemę, apaugusią 
medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

Automobiliai

Brangiai ir skubiai automobi-
lius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius. 

Tel. (8-673) 50446.

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

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

MIŠKUS
Pusamžius, brandžius, 

malkinius, su žeme ir išsikirtimui.
Tel. (8-672) 05341.

AUKŠČIAUSIA KAINA, 
GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Superkame KArVES, 
BuLiuS ir TELyčiAS 

„KrEKENAVOS 
AGrOFirMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MiŠKuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Medžio apdirbimo įmonė 
TiESiOGiAi PErKA 

MiŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-656) 01913.

Kita

Kviečius, miežius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, mišinį, gri-
kius, įvairius pašarinius miltus, 
sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

iŠKALAME rAidES.
LiEjAME PAMATuS. 

GAMiNAME PAMiNKLuS. 
Tel. (8-648) 81663.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

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.

siūlo darbą
Skubiai reikalingas žmogus 

ūkyje, gebantis vairuoti trans-
porto priemonę. 

Tel. (8-600) 40863.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
BIRŽELIO 3 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime „Kaišiadorių“ paukštyno 
vakcinuotais, sparčiai augančiais 
ROSS-309 veislės vienadieniais 
ir 1-2 savaičių paaugintais mėsi-
niais broileriais. Vienadienėmis 
vištytėmis (Olandiškos). Nuo 2 iki 
8 mėn. amžiaus įvairių spalvų dės-
liosiomis vištaitėmis bei kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 4,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec. lesa-
lai. Išankstiniai užsakymai. 
Tel. (8-608) 69189.  

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

Nuolat brangiai - karves, bu-
lius, telyčias, avis. Veršelius 
auginti iki 2 mėn. Moka prie-
dus, PVM. Greitai išsiveža.

Tel. (8-656) 40439.
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anekdotas

oras

+10

+16

mėnulis
birželio 1- 2 d.d. - pilnatis,
birželio 3-4 d.d. - delčia.

Erazmas, Marcelinas, Auksė, 
Ąžuolas, Eugenijus.

Justinas, Jogaila, Galindė, 
Konradas, Juvencijus.

šiandien

birželio 2 d.

vardadieniai

birželio 3 d.
Karolis, Klotilda, Dovilė, 
Tautkantas.

(Atkelta iš 1 psl.)

birželio 4 d.
Pranciškus, Dausprungas, 
Deimena, Kornelijus, Vincė, 
Vincentas, Vincenta.

Anksčiau buvo Bermudų Ke-
turkampis. Bet Chucko Norriso 
bumerangas nukirto vieną kam-
pą, todėl dabar visi jį vadina 
Bermudų Trikampiu.

***
Žmona prašo vyro:
- Mielasis, nufotografuok  

mane.
- O kam?
- Senatvėje galėsi žiūrėti į 

nuotrauką ir prisiminti, kokia 
aš graži buvau.

- Tai nori pasakyt, nuo šian-
dien viskas eis tik blogyn?

***
Chemijos mokytoja Jonukui:
– Prisipažink galų gale, kas 

už tave išsprendė uždavinius: 
tėtė ar mama?

– Garbės žodis, nežinau. Aš 
vakar anksti atsiguliau...

***
Kontoroje pokyčiai - atėjo 

naujas vadovas. Surenka visus 
pavaldinius ir griežtu tonu sako:

- Tai va, tvarka, kuri buvo, - 
bloga. Dabar bus nauja. Dirb-
sime taip: pirmadienis - nedir-
bame. Ilsimės po savaitgalio. 
Antradienis - ruošiamės darbui. 
Trečiadienis - dirbame. Ketvir-
tadienis - ilsimės po trečiadie-
nio darbo dienos. Penktadienis 
- nedirbame, ruošiamės išeigi-
nėms. Ar viskas visiems aišku?

Sėdintis salės gale atsargiai 
kelia ranką.

- Kas neaišku?
- Ir ilgai mes taip trečiadie-

niais arsime?

Šalia garsiojo gaidžio bus 
nutapytas poetės portretas

Kad būtų lengviau įsivaizduo-
ti, piešinys atsiras ant sienos, 
prie kurios  anksčiau stovėdavo 
spaudos kioskas. 

Asociacijos „Marianos Ve-
riovkinos draugija” direktorė 
Sandra Dastikienė „Anykštai” 
pasakojo, kad gatvės meno 
piešinys (neofreska) piešiamas 
įgyvendinant žydų kultūros 
paveldui skirtą projektą. Ką 
pavaizduoti ant pastato sienos, 
projekto autoriams pasiūlė rašy-
tojas Rimantas Vanagas. Poetės 
M.Libenzon gyvenimo istori-
ją jis yra aprašęs savo knygoje 
„Žali žydų plaukai”.

S.Dastikienė sakė, kad gatvės 
meno piešinys bus maždaug 
metro aukščio ir pusantro me-
tro pločio. Jį pieš menininkės 
Lauryna Kiškytė ir Lina Šlipa-
vičiūtė. Kūrinys  bus atliktas 
ant specialaus apsauginio tin-
ko sluoksnio, kad nepakenktų 
mūrui. Leidimą freskai ant Ba-
ranausko a. namo Nr. 6 sienos 
suteikė pastato savininkai, Re-

giono Kultūros paveldo depar-
tamentas, miesto architektė.

Tai, kad Anykščiuose atsiras 
dar vienas gatvės meno kūrinys, 
visiška naujiena buvo Anykščių 
rajono tarybos nariui, liberalui, 
architektui - dizaineriui Kęs-
tučiui Indriūnui: „Čia įdomiai, 
kad iš anksto nebuvo paviešin-
tas ant pastato sienos piešiamo 
gatvės meno kūrinio eskizas. 
Čia tokia svarbi ir atsakinga 
vieta. Priešais ant pastato sienos 
nupieštas gaidys, o čia bus po-
etė... Ką aš žinau, sunku kažką 
pasakyti, nežinant projekto idė-
jos ir nemačius eskizo”, - sakė 
jis. Pasiteravus, ar jam ką nors 
sako poetės M.Libenzon var-
das, K.Indriūnas sakė: „Ne.Ti-
krai ne.”

Rašytojas R. Vanagas, 
„Anykštos” paklaustas, ar 
anykštėnai bei miesto svečiai 
žinos, kas ta ant pastato sienos 
nupiešta poetė Miriam, sakė: 
„Nežinau, kaip viską projekto 
autoriai pateiks. Gal kokį posmą 
ant sienos užrašys. Aš projekto 
nemačiau. Manęs klausinėjo, 

Anykščių rajono tarybos 
nariui Kęstučiui Indriū-
nui žinia apie naują ga-
tvės meno kūrinį buvo 
netikėta, jis stebėjosi, ko-
dėl visuomenė iš anksto 
nebuvo supažindinta su jo 
eskizu.

ką būtų galima įamžinti. Na ką, 
negi kokį rabiną įamžinti? Pa-
pasakojau poetės M.Libenzon 
istoriją ir už jos „užsikabino“. 
Šią istoriją esu pasakojęs ir ra-
dijui, ir televizijai. Kas bent 
kiek domėjosi Anykščių žydais, 
tas apie poetę Miriam žino”.

Žinią apie naują gatvės meno 
kūrinį paskelbus portale anyks-
ta.lt, šia tema kilo nemažai dis-
kusijų.

„Anykščiuos keisti dalykai 
dedasi. Kažkokia organiza-
cija „Marijanos Veriovkinos 
draugija”rengiasi čia nupiešti 
kažkokios nežinomos poetės 
Miriam portretą. Anekdotai. 
Menininkės Veriovkinos atmi-
nimo įamžinimu rūpinamasi 
Utenos krašte, ten ir menininkų 
plenerai, kitokie renginiai vyks-
ta. Tai tegu ta draugija ir piešia 
ant sienų Utenoje ar Vyžuonėlių 
dvare, kur dailininkė Veriovki-
na gyveno. Kuo čia dėti Anykš-
čiai? Ir kuo susijusi poetė Mi-
riam su Anykščiais. Ar nebėra 
jau vaizdų, kuriuos galima nu-
piešti? Tarp kitko, tas pastatas 
yra Senamiestyje, tai istorinis 
paminklas, tai gal negali bet kas 
susigalvojęs bet ką teplioti?”, 
- stebėjosi vienas skaitytojas. 
„Jau geriau gaidys ar višta ant 
sienos nupiešta... Reikia prisi-
minti, kad čia buvo žydų namai, 
bet dabar juos piešti ant sienų, 
kad ir kokios įžymybės bebū-
tų, tikrai nebūtina. Tarpukario 
Lietuvos visuose miesteliuose 
gyveno žydai...Taip įamžinant 
juos Lietuva greitai turėtų tapti 
Jeruzalės ar Tel Avivo priemies-
čiu...”, - pastebėjo kitas komen-
tatorius.

M.Libenzon emigravo į Pa-
lestiną prieš II -ąjį Pasaulinį 

karą ir taip išsigelbėjo nuo mir-
ties. Deja, žiaurus likimas neap-
lenkė Anykščiuose likusios jos 
šeimos ir jaunėlės sesers. 

„Gyvendama Amerikoje, Mi-
riam nuolat prisimins Anykš-
čius kaip vizijų pasaulį. Ne ide-
alų, bet labai, net pasąmoningai 
savą. Iš atminties gelmenų 
plauks pasakiški vaizdai; juos 
užrašiusi eilėmis, po kiekvie-
no eilėraščio pavadinimu būti-
nai pažymės: „Mano miestelis 
Anykst, Lietuva”. Tai ir adresas, 
ir kodas, ir likimas. Eilėraščiuo-
se – savotiška lyrinė autobio-
grafija su žydų poezijai būdingu 
švelniu grauduliu, neblėstanti 
meilė gimtinei, praradimo jaus-
mas ir konkretūs mažo miestelio 
žydų gyvenimo vaizdai“, - rašė 
rašytojas R.Vanagas.

Žydų kultūros paveldui skirti 
gatvės meno kūriniai ant pastatų 
sienų taip pat bus piešiami Ute-
noje, Dusetose ir Molėtuose.

Priminsime, kad  gatvės 
meno kūrinius anykštėnai yra 
linkę vertinti gan kritiškai. Po 
to, kai festivalio „Devilstone“ 
organizatoriai ant miesto centre 
stovinčio pastato užsakė nuta-
pyti gaidį, kilo daug diskusijų, 
kurios tęsiasi iki šiandien. Gan 
kritiškai kai kurie anykštėnai 
vertina ir ant Valančiaus gatvės 
bendrabučio sienos nupieštą ga-
tvės meno kūrinį.

Projekto autoriai pasidalijo gatvės meno kūrinio eskizu.

Taip turėtų atrodyti piešinys Antano Baranausko aišktėje.

Rašytojas Rimantas Va-
nagas, poetės M.Libenzon 
gyvenimo istoriją aprašęs 
savo knygoje „Žali žydų 
plaukai“, taip pat nebuvo 
matęs projekto, kaip atro-
dys paveikslas ant namo.


