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Rajono valdžia į Anykščius nori nebeįsileisti 
„superfiestų”

Mero pavaduotojas Sigutis 
Obelevičius sausio pabaigoje 
Anykščių rajono policijos komi-
sariate vykusiame susirinkime 
pareiškė, kad vasarą po Lietu-
vą vykstantys koncertiniai turai 
„Superfiesta“, kuriuose pasirodo 
žymūs šalies popmuzikos atlikė-
jai bei muzikos grupės, Anykš-
čiuose yra nepageidaujami.

„Anykščiai orientuojasi į aukš-
tesnės kokybės renginius. Mes 
rajono Taryboje netgi svarstėme 
tokį klausimą, kad tiems komer-
ciniams renginiams, tokiems, 
kaip „Superfiesta“, kurios suke-
lia problemų ne tik mums, bet ir 
policijai, pakelti nuomos kainas. 
Tikimės, kad dalies tokių žemes-
nės kultūros renginių tikrai atsi-
sakysime“, - pareiškė S. Obelevi-
čius.

Mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius mano, 
kad Dainuvos slėnyje vykstantys „Superfies-
tos“ koncertai yra žemo kultūrinio lygio ren-
giniai ir jie Anykščiams nereikalingi.

Koncertinės firmos „Emidija“ direktorius Graž-
vydas Mažonas taip pat savivaldybei pažėrė kri-
tikos – teigia, kad Anykščiuose ypač prasta situ-
acija  su skelbimų lentomis.

Koncertas. Gegužės 28 d. (se-
kmadienį) 16 val. Sakralinio meno 
centre (Vilniaus g. 11, Anykščiai). 
Festivalio “Muzikos savaitgaliai 
Anykščiuose” atidarymo koncer-
tas, skirtas visai šeimai „Muzikinės 
kelionės“. Kauno fortepijoninis 
trio: Lina Krėpštaitė (fortepijonas), 
Indrė Andruškevičiūtė (smuikas) 
ir Asta Krištaponienė (violončelė). 
Taip pat Remigijus Endriukaitis 
(aktorius), Fausta Drūlytė (fleita). 
Koncertas nemokamas.

Vakancijos. Penkiems iš dvyli-
kos Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos skyrių vadovauja laiki-
nieji vadovai. Nuolatinių vadovų 
neturi Statybos, Architektūros ir 
urbanistikos, Žemės ūkio, Bendra-
sis ir ūkio bei Socialinės paramos 
skyriai. Pastarojo skyriaus vadovė 
Ieva Gražytė yra vaiko priežiūros 
atostogose, o kitų keturių skyrių 
vedėjų pareigoms užimti turėtų 
būti paskelbti konkursai.

Teismas. Panevėžio apygardos 
teismas išnagrinėjo  UAB „Anres-
tas“ skundą prieš Anykščių rajono 
savivaldybę dėl Troškūnų gimna-
zijos pastato renovacijos darbų nu-
traukimo.  Sprendimas šioje byloje 
kol kas nėra paskelbtas. Priminsi-
me, kad analogiška savivaldybės ir 
„Anresto“ byla dėl Anykščių kul-
tūros centro pastato rekonstrukci-
jos baigėsi taikos sutartimi, pagal 
kurią „Anrestas“ gali tęsti darbus.    

Šventė. Penktadienį rajono me-
ras Kęstutis Tubis Gruzijos amba-
sadorės kvietimu dalyvaus Gru-
zijos Nepriklausomybės dienos 
minėjime Vilniuje.

Atostogos. Mero pavaduotojas 
Sigutis Obelevičius daugiau atos-
togaus nei dirbs. Į jo atostogas tik 
įsiterps šią savaitę vyksiantis rajo-
no Tarybos posėdis, o po to vice-
mero savivaldybės koridoriuose 
bus nematyt ik birželio 9-osios.

Konferencija. Ramūnas Bla-
zarėnas, savivaldybės administra-
cijos direktoriaus pavaduotojas, 
penktadienį dalyvaus konferenci-
joje-diskusijoje „5-ti metai kartu“, 
skirtoje pakuočių atliekų tvarkymo 
problematikai nagrinėti.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Dirbti su pašalpų gavėjais 
kartais padeda ir policija Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Už socialines pašalpas ati-
dirbanti skiemononietė į darbą 
atėjo girta, o Skiemonių seniū-
nas Stasys Steponėnas iškvietė 
policiją. 

Pareigūnai užfiksavo, jog 
moteris darbe buvo neblaivi.  
Po kurio laiko skiemonietės 
sugyventinis kreipėsi į „Anykš-
tos“ redakciją, tvirtindamas, 
kad Skiemonių seniūnas pik-
tnaudžiauja tarnybine padėti-
mi.

Skiemonių seniūnas Stasys Steponėnas tvirti-
na, kad savosios teisybės ieškanti pašalpos ga-
vėja paprasčiausiai užgėrė...

Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas 
teigia, kad pašalpininkus „ganyti“ padeda se-
niūnaičiai.

jono jUneViČiAUs nuotr. 

Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį galite 
pasveikinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis.

 Sveikinimo kaina – 16 eurų.

Anykščiuose – 
kelios dešimtys 
žemės naudojimo 
pažeidimų

„Britvos“ nuo baudų pabėga...
Ričardas SARGŪNAS, bu-

vęs Seimo narys: „...jis dideliu 
greičiu nesuvaldė motociklo ir 
mieste trenkėsi tiesiai į mūro 
sieną. Rezultatas - septyneri 
metai komoje...“

Laisvė rokenrolui = laisvė alkoholiui?
Irena ANDRUKAITIENĖ: „ 

2015 m. vienam 15 metų ir vy-
resniam šalies gyventojui teko 
14 litrų alkoholio, 2016 m. – jau 
16 litrų..“
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spektras

Temidės svarstyklės
Vagystė. Andrioniškio seniūni-

jos Paandrioniškio kaime iš gara-
žo, pritaikius raktą, pagrobtas tri-
meris ,,Hitachi CG 27EAS(S)”, 
mėlynos spalvos ausinės, apsau-
giniai akiniai, uždedamas peilis 
krūmams pjauti ir elektrinis gran-
dininis pjūklas ,,Greenworks” 
1800 W. Padaryta 350 eurų turti-
nė žala.

Dingo. Sekmadienį, apie 6 va-
landą ryte atėjusi į ūkinį pastatą 
Skiemonių seniūnijos Sarickų 
kaime, moteris rado tuščią vištų 
aptvarą, kuriame buvo laikoma 
15 vištų ir vienas gaidys. Padary-
ta 100 eurų turtinė žala. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Sekmadienį poli-

cija gavo 1995 metais gimusios 
moters pranešimą, kad dviejų sa-
vaičių laikotarpyje, tikslios datos 
nenurodė, Andrioniškio seniūni-
jos Gyvatynės kaimo namuose 
prieš ją smurtavo jos 1962 metais 
gimęs  vyras. Įtariamasis sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas

Ieško. Utenos apskrities vyriau-
siasis policijos komisariatas ieško 
Kazio AUKŠTUOLIO, gim. 1963 
m., be pastovios gyvenamosios 
vietos, turinčio psichikos sutri-
kimų, kuris įtariamas kelių nu-
sikalstamų veikų padarymu (dėl 
plėšimo, išžaginimo ir vagysčių).

Minėtas asmuo gali gyventi 
Anykščių, Molėtų, Ukmergės ra-
jonų miškuose, atokiose negyve-

namose sodybose, vienkiemiuose 
prie senyvo amžiaus vienišų žmo-
nių (ūkiniuose pastatuose savinin-
kams nežinant), yra apie 1,80 m. 
ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, 
žilstelėjusių trumpai kirptų plau-
kų, gali būti apaugęs žila barzda 
ir žilais ūsais, gali dėvėti pilkos 
spalvos kepurę su snapeliu, vil-
kėti rudos spalvos trumpą striukę, 
juodos spalvos džinsines kelnes 
su vertikaliomis šviesios spalvos 
juostelėmis, gali avėti tamsiai 
žalios spalvos lengvus guminius 
batus, kurių aulai iki pusės blauz-
dų, ant dešinės rankos dilbio yra 
tatuiruotė, dalinai amputuoti deši-
nės rankos pirštai: nykščio viršu-
tinė dalis, III, IV pirštų viršutinės 
dalys.

Pastebėjus Kazį Aukštuolį ar į 
jį panašų asmenį, prašome nedel-
siant skambinti tel.: (8-676) 21 
183, (8-698) 19337, arba trum-
puoju pagalbos tel. 112.

.

Žygis. Daugiau kaip 300 žmonių 
Šimonių girioje sekmadienį pėsčių-
jų žygiu pagerbė su sovietų oku-
pantais kovojusių Algimanto apy-
gardos partizanų atminimą. Žygyje 
dalyvavęs krašto apsaugos minis-
tras Raimundas Karoblis sakė, kad 
partizanų kovos padėjo Lietuvai iš-
likti ir atkurti nepriklausomybę. 10 
kilometrų ilgio maršrute žygeiviai 
aplankė Rytų Lietuvos (Karaliaus 
Mindaugo) srities, Algimanto apy-
gardos vadovybės ir kitos buvusių 
partizanų bunkerių vietas, taip pat 
kapines, kuriose palaidoti Algiman-
to apygardos partizanai.

Tikrina. Sostinės kultūriniams 
festivaliams paramą skirstančioje 
įstaigoje „Vilniaus festivaliai“ atlie-
kamas auditas. Kaip BNS infor-
mavo mero patarėjas Aleksandras 
Zubriakovas, savivaldybės Audito 
tarnyba tikrinimą atlieka jau apie 
mėnesį – tikrinamos etatų struk-
tūros ir finansiniai dalykai. Meras 
Remigijus Šimašius sako, kad audi-
tą jis pavedė atlikti atsižvelgdamas 
į kritiką dėl „Vilniaus festivalių“ 
skirstomos paramos, tai pat dėl čia 
dirbančių asmenų darbo santykių 
su kitomis įstaigomis, įskaitant Vil-
niaus festivalio steigėją, Lietuvos 
operos ir baleto teatro vadovą Gin-
tautą Kėvišą.

Lietuviai. Lenkijos futbolo čem-
pionato lyderių grupės rungtynėse 
sekmadienį Balstogės „Jagiellonia“ 
komanda, kuriai atstovauja Fiodo-
ras Černychas ir Arvydas Noviko-
vas, namuose sužaidė lygiosiomis 
0:0 su Varšuvos „Legia“ ekipa.  
F. Černychas, kuriam sekmadie-
nį sukako 26-erių metai, žaidė iki 
79-osios minutės, o A. Noviko-
vas aikštėje pasirodė 58-ąją min.  
87-ąją min. iš aikštės buvo pašalin-
tas „Legia“ žaidėjas Vadis Odžidža 
Ofojė (Vadis Odjidja-Ofoe).  40 
taškų turinti „Legia“ išliko pirme-
nybių lydere. „Jagiellonia“ ekipa su 
38 taškais yra trečia.

Kapai. Klaipėdoje esančiose 
senosiose žydų kapinėse iki šiol 
galima savo akimis pamatyti so-
vietinio režimo nežmoniškumo 
įrodymus - išlikusius radijo bangų 
slopinimo centro antenų pamatus, 
kurie buvo pastatyti tiesiog kapi-
nėse. Nesivarginta ieškoti ir sta-
tybinių medžiagų - pamatus pylė 
cementuodami antkapius. Rytoj 
sukanka 64-eri metai, kai Lietuvos 
SSR ministrų taryba sprendimu Nr. 
358-ss įpareigojo Klaipėdos srities 
vykdomąjį komitetą sumontuoti 
tokį objektą.  „Traukdamiesi ante-
nas nuvertė patys sovietai. Atgavę 
kapines žydai rado jas jau išvers-
tas, sykiu - į paviršių iškeltus miru-
siųjų kaulus. Tad jie buvo perlaido-
ti. Istorijos nepakeisi, bet ją reikia 
žinoti“, - pasakojo Klaipėdos žydų 
bendruomenės pirmininkas Felik-
sas Puzemskis.

Mačiulis. Stambule (Turkija) 
vykstančio vyrų krepšinio klubų 
Eurolygos finalo ketverto turnyro 
mažajame finale sekmadienį Madri-
do „Real“ (Ispanija) klubas, kuriam 
atstovauja Jonas Mačiulis, 70:94 
(10:23, 22:22, 24:24, 14:25) pralai-
mėjo Maskvos CSKA (Rusija) ekipai. 
CSKA krepšininkai jau po pirmojo 
kėlinio pirmavo 13 taškų skirtumu 
ir neleido varžovams priartėti. Re-
zultatyviausiai „Real“ komandoje 
žaidė J. Mačiulis ir Gustavas Ajo-
nas (Gustavo Ayon). Jų sąskaitose 
- po 11 taškų. 

D. Dilys atvirkščią namą nusi-
pirko pernai. Jis buvo sumontuo-
tas Vilniuje. „Radau būdą, kaip jį 
išbandyti. Per žiemą prie Ozo pra-
buvo”, - kalbėjo verslininkas. Jis 
dėstė, kad statyti atvirkščią namą 
idėja jam kilo prieš keletą metų, 
jau buvo pasidaręs ir tokio namo 
projektą. Tačiau vėliau paaiškėjo, 
kad nusipirkti jį iš lenkų yra pi-
giau ir paprasčiau nei statyti pagal 
individualų projektą.

D. Dilys džiaugėsi, kad jau stato-
mas namas sulaukė dėmesio, nuo-

traukos pasklido internete, Kurklių 
keliu važiuojantys stoja pasižiūrėti, 
kas čia vyksta, o tie, kurie nestoja, 
mažina greitį ir galvą pasuka į neį-
prasto statinio pusę.

Pagal pirminę idėją atvirkščias 
namas turėjo būti statomas La-
birintų parko teritorijoje, tačiau 
vėliau jį nuspręsta statyti kitoje 
tvoros pusėje. 

Šio namo lankymas bus moka-
mas. Jį bus galima lankyti kaip 
atskirą objektą arba pirkti bendrą 
Labirintų parko bilietą.  

Pastatė atvirkščią namą
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Labirintų parko įkūrėjas Deivydas Dilys plečia pramogų par-
ką. Verslininkas tikisi, jog jau šį savaitgalį bus baigtas įrengti ir 
lankytojams duris atvers atvirkščias namas. Šiame name viskas 
bus kaip įprastuose namuose, tik viskas... atvirkščiai - vietoj grin-
dų yra stogas, vietoj stogo - grindys.

Stogu žemyn pastatyto namo vidus įrengtas taip lyg normalus 
namas, tik viskas jame – atvirkščiai.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Anykščiuose atlikta 40 patikri-
nimų ir užfiksuota 18 pažeidimų. 
Visi jie – pagal Administracinių 
nusižengimų kodekso 333-ąjį 

Anykščiuose – kelios dešimtys 
žemės naudojimo pažeidimų

Per pirmąjį šių metų ketvirtį atlikusi žemės naudojimo valsty-
binės kontrolės patikrinimus, Nacionalinė žemės tarnyba prane-
ša, kad Anykščiai pateko tarp tų šalies rajonų, kuriuose nustatyta 
daugiausiai žemės naudojimo pažeidimų.

straipsnį (privačios nuosavybės 
ar patikėjimo teise priklausančios, 
perduotos neatlygintinai naudotis 
pagal panaudos sutartį, nuomo-

jamos ar subnuomojamos žemės 
nesutvarkymas taip, kad ji būtų 
tinkama naudoti pagal pagrindinę 
naudojimo paskirtį, arba pareigos 
užtikrinti įsigytos žemės ūkio pa-
skirties žemės naudojimą žemės 
ūkio veiklai nevykdymas).

Nacionalinė žemės tarnyba pri-
mena, kad radus pažeidimų, savi-

ninkai ir naudotojai raginami su-
sitvarkyti, o jeigu po pakartotinio 
patikrinimo situacija nesikeičia, 
taikomi kiti metodai. Teritorinio 
skyriaus darbuotojai, pagal kom-
petenciją nustatę žemės naudoji-
mo tvarkos pažeidimus, atitinkan-
čius Administracinių nusižengimų 
kodekso straipsniuose numatytų 
administracinių teisės pažeidimų 
požymius, vadovaudamiesi nu-
statyta tvarka turi teisę imtis prie-
monių dėl pažeidėjų patraukimo 
administracinėn atsakomybėn.

-AnYkŠTA

Renginio dalyviai Šimonių girio-
je aplankė pažintinį maršrutą „Al-
gimanto apygardos partizanų kovų 
takais“, bunkerius, kuriuose ne tik 
kovojo, bet ir žuvo Algimanto apy-
gardos Šarūno rinktinės partizanai.

Žygio dalyvius pasveikino ir kartu 
„Algimanto apygardos partizanų 
kovų takais“ žygiavo Krašto apsaugos 
ministras Raimundas Karoblis.

10 kilometrų pėsčiųjų žygio „Al-
gimanto apygardos partizanų kovų 
takais“ metu dalyviai aplankė Rytų 
Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) 
srities, Algimanto apygardos va-
dovybės ir kitas buvusių partizanų 
bunkerių vietas, taip pat kapinaites, 
kuriose palaidoti Algimanto apygar-
dos partizanai. Pėsčiųjų žygio vado-
vas - Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos vyriausiasis specia-
listas mobilizacijai ir civilinei saugai 
Gintaras Vaičiūnas. Jis papasakojo 
apie jo užrašytus unikalius partizanų, 
jų artimųjų ir draugų atsiminimus, iki 
šiol mažai kam girdėtas istorijas. 

-AnYkŠTA

Lietuvos partizanus pagerbė atminimo žygiu
Sekmadienį, gegužės 21 dieną, daugiau nei 300 žygeivių iš visos Lietuvos susirinko į žygį Lietuvos 

partizanams pagerbti. 

Algimanto apygardos partizanų vadavietė buvo pasirinkta kaip simbolinis žygio finišas. Čia vyko Lie-
tuvos partizanų ir visų, kovojusių ir žuvusių už Lietuvos laisvę, pagerbimo ceremonija. Po jos renginio 
dalyvių laukė partizaniškos dainos ir kareiviškos vaišės.

Adelės AGlinskAiTĖs nuotr.
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“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. 

savaitgalio diskusija

@ X – man: „Visų pirma, rei-
kia riboti paradavimo laiką, vakare 
iki aštuonių valandų, iki pietų taip 
pat nė lašo. Antra, dalinai uždraus-
ti alkoholio reklamą, tą, kuri turi 
skatinamąjį poveikį gerti. Trečia, 
visoms partijoms iki vienos baigti 
politikuoti šia tema, nes jei toliau 
bus bandoma demonstruoti kuris 
labiausiai moka blaivinti Lietuvą, 
mes nusirisime dar į didesnę aša-
rų pakalnę. Jei šiai dienai statistai 
nesutaria kelinti lietuviai yra pa-
gal išgertą alkoholio kiekį, tai jau 
niekas senai nebeginčija, kad Lie-
tuva begales metų pirmauja savi-
žudybėmis visoje Europoje, net ir 
visame pasaulyje “rezultatas” ne 
koks. Kasdien vidutiniškai mūsų 
šalyje iš gyvenimo pasitraukia trys 
žmonės, per metus virš tūkstančio, 
nemaža dalis jų dėl daugiadienio 
girtavimo. O kiek dar buitinių 

Priemonės  išblaivinti Lietuvą
kelia ir abejonių

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ketina išblaivinti Lietu-
vą. Numatomas visas veiksmų planas. Kol kas, regis, iš alkoho-
lio prevencinių priemonių realiai pajutome tik alkoholio kainos 
augimą. Ar alkoholio brangimas turėjo įtakos Jūsų vartojimo 
įpročiams?   

konfliktų, kiek sunkių sužalojimų 
ir susižalojimų. Pasidomėjus, koks 
procentas žmogžudysčių įvykda-
mas apsvaigus nuo alkoholio, šal-
ta pasidarytų. Būtų galima tęsti ir 
tęsti, bet manau, kad sutiksite, kad 
prieš blaivinant Lietuvą reikia vis-
ką daryti, kad pragyvenimas pas 
mus taptų nors kiek geresnis nei 
toks, koks jis yra beveik jau ištisus 
tris dešimtmečius. Ir tik nepradėkite 
kaukti, verslininkai ir politikai, kad 
nėra žmonių, norinčių dirbti, kad 
visi emigravo - jūs patys juos ir iš-
vijote, mokėdami menkus atlygini-
mus. Už minimalią algą ar uždarbį, 
mokamą vokeliuose, nė su žiburiu 
nerasite rimtai norinčių užsidirbti. 
Nejuokinkite su savo šviežiai iškep-
tais teisės aktais apie naujųjų laikų 
darbo santykių reguliavimą, šiuo 
atveju emigracija tik didės, gerian-
čiųjų skaičius nemažės.“

@ Gėrovas: „Vienas toks plikis 
iš Kremliaus jau blaivino mus, pa-
menat, kas iš to gavosi?”

@ gavosi neblogai: „Pamenam. 
Žmonės išsiblaivė, pamatė kokia-
me šūde gyvena ir sugriovė tą blo-
gio imperiją. Blaivus žmogus daug 
gali. Todėl elitui naudinga, kai tau-
ta neišsiblaivo.”

@ Gavosi taip, kad: „Dingo cu-
krus, bonbonkės, pomidorų pada-
žai ir kiti produktai, iš kurių buvo 
galima išsivaryti velnio lašelių. 
Kiekvienoj daugiabučio laiptinė-
je atsidarė po nelegalų bravorėlį, 
o žmogeliai gėrė visokį surogatą, 
nuo kurio apakdavo ar netgi galus 
atiduodavo. Be to, plikis (tiksliau 
jo boba) liepė iškirsti visus vynuo-
gynus, va kaip neblogai gavosi. 
Dabar ir mes laukime tęsinio: pra-
džiai gal uždraus grūdus auginti, 
nes iš jų, kaip žinia, gaminami 
visokie gėrimėliai, po to ateis eilė 

sodams ir uogynams, vyno gi irgi 
negalima. Va tokia matosi “šviesi” 
perspektyva...”

@ Vyštautas: „O kodėl niekas 
nekalba apie narkotikus, kuriuos 
kalbininkai vadina kvaišalais? Gal 
tai uždrausta tema? Tikriausiai mi-
nisteris su chebra nori.kad jaunimas 
vartotų kuo daugiau narkotikų,kai 
leis gerti nuo 20 metų. Kodėl gu-
dručiai iš PSO nelygina kiek su-
vartojama alkoholio ir narkotikų.
Pvz.kiek Lietuva ir Olandija su-
vartoja alkoholio ir kvaišalų, tada 
galėtumėm lyginti,kuri valstybė la-
biau nusivažiavusi. Man geriau,kai 
mano vaikas alaus išgers, nei ba-
dysis čigonų tabore.”

@ Samagončikas: „Man tai 
gerai - kuo labiau branginsit savo 
šlamštą, tuo labiau brangs mano 
produkcija. Biznis klestės. Teisin-
gu keliu einat, dar geriau būtų visai 
kad panaikintumėt savo valdišką 
arielką maximose ir norfose...Tada 
mano produkcija dar labiau sukles-
tėtų...”

-AnYkŠTA
(komentarų kalba netaisyta,- 

red.past.) 

Bauda. Europos Komisija ketvir-
tadienį Jungtinių Valstijų bendrovei 
„Facebook“, valdančiai to paties pa-
vadinimo socialinį tinklą, skyrė 110 
mln. eurų baudą už neteisingą ar klai-
dinančią informaciją, pateiktą peri-
mant bendrovę „WhatsApp“.

Smurtas. JAV pareigūnai piktinosi 
Turkijos prezidento Recepo Tayyipo 
Erdogano asmens sargybinių įvyk-
dytu „brutaliu“ protestuotojų užpuo-
limu, aptemdžiusiu jo vizitą Vašing-
tone. Šokiruotų amerikiečių praeivių 
akivaizdoje prokurdiškų protestuoto-
jų grupelė, susirinkusi JAV sostinės 
ambasadų rajone, savo kailiu paty-
rė griežtosios linijos taktiką, kurią 
R.T.Erdoganas savo šalyje pasitelkia 
slopindamas kitokią nuomonę. Turki-
jos ambasadoriaus rezidenciją garsio-
ji jo sargyba prasiveržė pro JAV poli-
cininkus ir užpuolė protestuotojus.

Augimas. Lietuvai norint ateityje 
išlaikyti ekonomikos augimo tempus, 
būtina pertvarkyti švietimos sistemą, 
diegti daugiau aukštųjų technolo-
gijų, sako Danijos kapitalo banko 
„Dansk Bank“ vyriausias ekonomis-
tas Baltijos šalims.

Kritika. Arnoldas Švarcnegeris 
sekmadienį sukritikavo JAV prezi-
dentą Donaldą Trumpą (Donaldą 
Trampą), tvirtindamas, kad jo planai 
atgaivinti anglies pramonę pasaulį 
sugrąžins prie arklio ir vežimo. Holi-
vudo žvaigždė ir buvęs Kalifornijos 
gubernatorius teigė, kad jam kelia 
neviltį tai, ką nuo iškastinio kuro 
priklausoma D.Trumpo energetikos 
politika gali padaryti planetai. „Iš-
girdęs, kad jis nori sugrąžinti anglis, 
suvokiu, kad tai ėjimas atgal. Kitas 
jo žingsnis galbūt bus sugrąžinti ar-
klius ir karietas“, - sakė aktorius ir 
aktyvistas.

Žinia. Prancūzijos užsienio reika-
lų ministrė paskelbė klaidingą žinią 
apie Baltarusijos rašytojos Svetlanos 
Aleksijevič, Nobelio literatūros pre-
mijos laureatės mirtį, nustatė Laisvės 
radijo Baltarusijos skyrius. „Siaubin-
gos naujienos. Mirė Svetlana Aleksi-
jevič. Detalių nėra“, – savo „Twitter“ 
žinutėje parašė ministrė Francoise 
Nyssen. Tačiau Laisvės radijas susi-
siekė su rašytoja ir sužinojo, kad ji iš-
vykusi į Pietų Korėją. „S.Aleksijevič 
yra Seule. Jai viskas gerai“, – sakoma 
jo pranešime.

Susigrąžino. Po susirėmimų su 
Talibano judėjimo kovotojais Afga-
nistano saugumo pajėgos ketvirtadie-
nį susigrąžino šalies šiaurės rytuose 
esančios Badachšano provincijos Ze-
bako apskrities kontrolę.  Televizijos 
kanalo „Tolo News“ duomenimis, 
Afganistano pajėgos taip pat išvijo ra-
dikalaus Talibano judėjimo kovotojus 
iš Iškašimo apskrities, kuri ribojasi su 
Tadžikistanu.

Raketa. Šiaurės Korėja paskel-
bė sėkmingai išbandžiusi naujo tipo 
raketą, o analitikai nurodė, kad per 
pastarąjį paleidimą buvo nuskrietas 
beprecedentis nuotolis ir tai reiškia, 
kad JAV karinės bazės Ramiajame 
vandenyne tampa pasiekiamos šios 
komunistinės valstybėms raketoms. 
Sekmadienį buvo paleista nauja „že-
mė-žemė“ tipo vidutinio nuotolio 
strateginė balistinė raketa „Hwasong 
12“, pranešė Šiaurės Korėjos oficia-
li naujienų agentūra KCNA. Šalies 
lyderis Kim Jong-Unas asmeniškai 
stebėjo raketos bandymą, nurodė 
agentūra.

Parengta pagal Bns

Ekstremalų yra 
visame pasaulyje

Virgilijus VAIČIULIS, UAB 
„Anykščių šiluma“ direktorius:

- Turiu motociklininko teises ir 
aš, bet man motociklas „neprilipo“. 
Turėjau keletą metų motociklą, 
„čioperį“, bet ne tam, kad palaks-
tyčiau, tiesiog pasivažinėjimui.

Nežinau, ar baudų didinimas 
motociklininkams ką išspręs – pir-
ma reikia pamatyti ir pagauti, o 
kartais pro važiuojantį automobilį 
taip pralekia, kad net krūpteli. Yra 
lenkę ir iš dešinės pusės, prazvim-
bė vos ne kelkraščiu. Bet taip yra 
turbūt visame pasaulyje, visur yra 
greičio mėgėjų, ekstremalų. Yra 
žmonės, kurie lipa į kalnus, kurie 
nardo ar turi panašių rizikingų po-
mėgių. Važiuojant motociklu gal 
tik tos nelaimės dažnesnės, baisiau, 
jog gali nukentėti nekalti žmonės, 
gaila ir tėvų, kurie laidoja žuvusius 
vaikus.

Manau, kad žmonės pasirenka 
tokį gyvenimo būdą, o su metais 
ateina „į protą“. 

Nėra trasų

Ramūnas ZLATKUS, Anykš-
čių technologijos mokyklos di-
rektorius, vairavimo mokytojas:

- Motociklininkai yra visateisiai 
eismo dalyviai, jie turi visas teises 
dalyvauti eisme. Tik tiek, kad tai-
syklės galioja visiems. Motociklai 
taip pat turi važiuoti eismo juos-
tomis, o būna, kad kur nors, ypač 
prie sankryžų, jie įlenda tarp auto-
mobilių. Gerai, kai motociklinin-
kai, įlįsdami į tarpus, padidina ap-
sukas, padidina garsą, kad išgirstų 
automobilių vairuotojai, jog jiems 
nebūtų netikėta, jog šalia sustojo 
motociklas. 

Kitas dalykas, gal aš čia neteisus, 
bet man atrodo, kad eismo įvykių, 
kuriuose dalyvauja motociklai, 
daugiausia būna pavasarį, o paskui 
jų sumažėja. Prasidėjus rugsėjui 
nuolat atkreipiamas dėmesys, kad į 
mokyklas grįžta vaikai, žiniasklai-
da primena, prie perėjų budi poli-
cininkai. Gal reikėtų daugiau in-
formacijos, atkreipti dėmesį, kada 
į gatves grįžta dviratės transporto 
priemonės? Juk dabar padaugėjo 

„Britvos“ nuo baudų pabėga...
Šiltasis sezonas prasidėjo, į kelius išvažiavo motociklai. Deja, 

bet apie tragiškas pasekmės, motociklams susidūrus su automo-
biliais, girdime nuolat. Motociklininkai paprastai kaltina auto-
mobilių vairuotojus neatidumu, kelio „užkirtimu“, o automobilių 
vairuotojai motociklininkams „meta akmenį“, kad jie vairuoja 
chuliganiškai ir važinėja smarkiai viršydami greitį. 

„Anykšta“ klausia, kaip manote, kokių priemonių reikėtų im-
tis norint sumažinti nelaimingų atsitikimų, kuriuose dalyvauja 
motociklai, skaičių? Ar reikėtų dar labiau griežtinti bausmes už 
greičio viršijimą?

ir dviračių. O ir dviratininkai turi 
elgtis atsakingiau, juk per pėsčių-
jų perėją dviratininkas turi dviratį 
persivesti. Kiek persiveda? Kokių 
30 procentų? O dalis dar padidina 
greitį, nerdami skersai kelio. At-
rodo, kas čia tokio su dviračiu va-
žiuoti? Bet ir dviratininkai žūna.

Kokios išvados? Eismo daly-
viams reikia daugiau atidumo, 
mandagumo vienas kitam ir to-
lerancijos. Jei kas ką nors ne taip 
padarė, atsiminkime, kad visi mes, 
kitų akimis žiūrint, kartais ką nors 
ne taip padarome. Ne viską galima 
baudomis išspręsti.

Kita vertus, į akis krenta, kad 
motociklininkai neturi vietų, ku-
riose jie galėtų legaliai „išsilaksty-
ti“. Jei turi tokią galingą transporto 
priemonę ir nori ją išbandyti, tai 
kur tai saugiau padaryti? Tik už-
daroje trasoje, o jų nėra. Gal toks 
„išsilakstymas“, azarto išliejimas 
padėtų ir keliuose motociklinin-
kai imtų važiuoti ramiau? Kažkaip 
viską gyvenime norime pakeisti 
reikalavimais, draudimais, bet taip 
juk visų problemų neišspręsim. 
Manau, kad labiau reikia orientuo-
tis į sąlygų sudarymą ir švietimą. 

Kažkas įvyksta...

Ričardas SARGŪNAS, buvęs 
Seimo narys:

- Koks veikia principas su va-
dinamosiomis „britvomis“? Atro-
do tvarkingas ir ramus vaikinas, 
bet kai atsisėda ant motociklo ir 
užsideda šalmą, tampa kažkoks 
nevaldomas. Ar padidėja adre-
nalino kiekis, ar kas dar įvyksta 
– nebeskaičiuojamas nei greitis, 

nei situacija, tiesiog „užsizom-
bina“ tas motociklo vairuotojas. 
Kažkodėl jaunus žmones techni-
ka veikia labai smarkiai. Yra tekę 
matyti vaikinuką, lankiausi vie-
noje gydymo įstaigoje, jis dideliu 
greičiu nesuvaldė motociklo ir 
mieste trenkėsi tiesiai į mūro sie-
ną. Rezultatas - septyneri metai 
komoje...

Tokia technika Vakaruose daug 
jaunimo važinėja, žinoma, ir ten 
visko nutinka, tačiau ten situacija 
yra kita. Tai auklėjimo pasekmė. 
Svarbu, kaip žmogus mokomas 
važinėti nuo pat dviratuko, kad 
jis suprastų, jog yra eismo dalyvis 
ir yra atsakingas už pasekmes. O 
baudos... Toliau be numerių, be 
teisių važinės – juk kiek atvejų 
būna, kad pagauna vairuotoją, 
kuriam jau atimtos teisės, bet jis 
toliau važinėja. Kas iš to? Ne nuo 
to galo darom, čia tas pats, kas 
kariavimas su alkoholiu. Manau, 
kad reikia mokymų, bendravimo, 
organizuoti susitikimus, steigti 
klubus, kurie neša visuomeninę 
atsakomybę. Tai turėtų nemažą 
poveikį edukacine prasme. 

Įdomu tai, kad pagal vienus 
įstatymus policija kaip ir netu-
rėtų vytis ir gaudyti greitį virši-
jančių „britvų“, tačiau yra rei-
kalavimai, kad policininkai turi 
nustatyti pažeidėją. Policininkas 
važiuoja iš paskutiniųjų ne ma-
žiau rizikuodamas (visko atsi-
tinka – ir technika sudaužoma, ir 
būna, kad įvyksta dviguba avari-
ja). Taip ir einam. Pačiame mūsų 
mieste matome, kad motociklais 
važinėjama didžiuliais greičiais 
ir praktiškai neįmanoma jų su-
kontroliuoti. Draudimais nieko 
nepadarysi – kuo daugiau kon-
troliuosi, tuo įdomiau bus daliai 
pažeisti taisykles ir likti nesugau-
tiems. Taip ir prasideda žaidimas 
rulete, kuris nieko gero neduoda. 
Todėl ir sakau, kad yra vienintelė 
išeitis – vairuotojo vidinės kultū-
ros ugdymas. 

-AnYkŠTA
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Rinkliava renginių 
organizatoriams padidinta 
dėl išaugusių kaštų

Priminsime, kad praėjusių metų 
gruodį rajono Tarybos sprendimu 
nuspręsta didinti  vietinę rinkliavą 
už komercinių renginių organiza-
vimą savivaldybei priklausančiose 
viešojo naudojimo teritorijose. Iki 
šiol už renginius Anykščiuose, į 
kuriuos žiūrovams reikia pirkti bi-
lietus, komercinių renginių organi-
zatoriai savivaldybei mokėdavo 58 
Eur. Pagal naująją tvarką, už rengi-
nių organizavimą Dainuvos slėny-
je renginių organizatoriams į rajo-
no biudžetą teks sumokėti 400 Eur. 
Rinkliavą padidinta „įvertinus tai, 
kad Anykščių rajone komercinių 
renginių viešosiose vietose organi-
zuojama vis daugiau (intensyviau 
naudojama viešoji infrastruktūra 
– takai, aikštelės, suolai ir pan.) ir 
tuo pačiu Savivaldybė patiria di-
desnius kaštus prižiūrint viešąsias 
erdves.“ Apie tai, kad rinkliava 
didinama dėl to, kad Anykščiuose 
atsisakytų kai kurių renginių, be 
S. Obelevičiaus bent jau viešai kiti 

politikai nepasisakė.

Jazzu Anykščiuose vargu 
ar sulauksime...

Į tokias mero pavaduotojo S. 
Obelevičiaus replikas netruko su-
reaguoti koncertinės firmos „Emi-
dija“, kuri Anykščiuose, Dainuvos 
slėnyje, kasmet organizuoja bent 
kelis „Superfiestos“ turus, direkto-
rius Gražvydas Mažonas.

„Nežinau, ką jie laiko žemu lygiu 
ir ką jie laiko aukštesniu lygiu? Jei-
gu manoma, kad aukštesnio lygio 
yra tik atlikėja Jazzu, tai nemanau, 
kad ji į Anykščius labai dažnai gali 
atvažiuoti ar kažkas suorganizuo-
ti jos koncertą lauko erdvėje. Yra 
begalė žmonių, kurie pageidauja 
tokio tipo atlikėjų, kurie pasirodo 
„Superfiestos“koncertuose“, - S. 
Obelevičiaus išsakytas mintis ko-
mentavo G. Mažonas.

Turistus apie valdžios 
spendimus informuos per 
„Facebook“

„Superfiestos“ koncertinius 
turus organizuojančios firmos 

Rajono valdžia į Anykščius nori 
nebeįsileisti „superfiestų”

Savivaldybės Kultūros tary-
bos pirmininkas Tautvydas 
Kontrimavičius teigia, kad 
Anykščiuose būtina kultūri-
nė įvairovė.

Anykščių kultūros centro 
direktorė Dijana Petrokaitė 
mano, kad popmuzikos kon-
certai mieste reikalingi.

direktorius G. Mažonas taip pat 
stebėjosi kalbomis apie tai, kad jų 
renginiai Anykščiuose kelia pro-
blemų.

„Į koncertus Anykščiuose atva-
žiuoja žiūrovai ir iš kitų miestų. 
Galima juos laikyti turistais. Jie 
Anykščiams atneša tik naudą“, - 
kalbėjo G. Mažonas.

Anot G. Mažono, jei nutiktų 
taip, kad „Superfiestos“ koncertai 
Anykščiuose nebevyktų, firma di-
delių nuostolių nepatirtų.

„Ten ir taip didelio pelno nebū-
davo. Mes matome „Facebook“ 
puslapyje „Superfiestos“ gerbė-
jus, kurie klausia, kada atvažiuo-
site į Anykščius. Tokiu atveju 
bus mūsų komentaras, kodėl mes 
nevažiuojame. Vadinasi, tie žmo-
nės, kurie kabutėse taip kelia savo 
miesto lygį, jie užsideda sau an-
traštę. Manau, kad žmonės atitin-
kamai į tai atsižvelgs“, - sakė G. 
Mažonas.

Prognozuoja, kad 
Anykščiuose bus mažiau 
koncertų

Po to, kai praėjusių metų pa-
baigoje rajono Taryba nusprendė 
didinti vietinę rinkliavą už ko-
mercinių renginių organizavimą 
savivaldybei priklausančiose vie-
šojo naudojimo teritorijose, tokio-
se kaip, pavyzdžiui, Dainuvos slė-
nis, firmos „Emidija“ direktorius 
G. Mažonas tokius sprendimus 
taip pat įvertino gan kritiškai.

„Ir taip jau tų žmonių Lietuvoje 
nelikę daug, į renginius irgi su-
rinkti daug nepavyksta. Jei vieti-
nę rinkliavą padidins, nelabai kas 
tuos renginius darys – vienas kitas 
renginys gal ir įvyks. Jau ir taip 
kritinė riba pasiekta“, - sakė G. 
Mažonas.

Kritikuoja miesto 
infrastruktūrą 

Anot G. Mažono, prieš ap-

mokestinant komercinių ren-
ginių organizatorius didesniais 
vietinės rinkliavos dydžiais, 
savivaldybė pirmiausia turėjo 
pasirūpinti, kad renginių organi-
zatoriams reikalinga infrastruk-
tūra būtų geros kokybės.

„Anykščiuose nėra normalių 
informacinių lentų, kur būtų ga-
lima dėti afišas apie renginius. 
Viena vieta yra centre ir ta ri-
bojama. Čia visiškas absurdas. 
Mokestį didina, bet nėra sąlygų 
renginių reklamai. Kiekvienais 
metais turime laužyti galvas, 
kaip išreklamuoti renginį, kad 
visi anykštėnai apie jį žinotų. Ir 
visą laiką susilaukiame kažkokių 
pretenzijų, kad ne vietoje paka-
binta afiša ar dar kažkas. O kur 
jas kabinti, kai mieste tik viena 
skelbimų lenta? Kiti miestai jų 
turi daugiau pasidarę“, - kritikos 
Anykščių rajono valdžiai negai-
lėjo G. Mažonas.

Eliminuoti dalį 
kultūros - įžūlu

Ar Anykščiams reikėtų atsisa-
kyti koncertinių turų „Superfies-
ta“, kuriuose skamba populia-
rių atlikėjų bei muzikos grupių 
muzika? To pasiteiravome savi-
valdybės Kultūros tarybos pir-
mininko Tautvydo Kontrimavi-
čiaus.

„Kultūrinė įvairovė Anykš-
čiams reikalinga.Tai pasakyčiau 
vienareikšmiškai. Imti ir sakyti, 
kad kažkokios kultūros dalies 
mums nereikia, tai būtų per daug 
įžūloka. Kitą vertus, mums ne-
reikia bet ko, kas erzina visuo-
menę, sukelia institucijoms kaž-
kokių nepatogumų, pavyzdžiui, 
palaikant viešąją tvarką. Kalbu 
ne tik apie kultūrinius procesus. 
Tai gali liesti ir bendruomeni-
nius sumanymus. Šiuo atveju tą 
problemą reikėtų vertinti įvai-
riais rakursais. Aš suprantu tuos 
nerimus ir tai, kas galbūt buvo 

šnekėta policijos lygmenyje tais 
klausimais, bet yra tik vienas iš 
problemos aspektų. Tokios pa-
čios problemos kažkada galė-
jo būti keliamos ir dėl didžiųjų 
festivalių. Tos problemos yra 
išsprendžiamos, bet neeliminuo-
jat dalį kultūros iš Anykščių, o 
tiesiog ieškant kur ta problema 
ir sprendžiant apsaugos ar kitas 
problemas“, - sakė T. Kontrima-
vičius.

Siūlo „superfiestas“ rengti 
be alkoholio

Anykščių kultūros centro 
direktorė Dijana Petrokaitė 
„Anykštai“ sakė, kad kuo dau-
giau mieste „veiksmo“, tuo 
Anykščiams tik geriau.

„Esame turizmo kraštas, va-
sarą turime poilsiautojų daugiau 
nei ištisus metus, todėl aš ne-
matau nieko blogo, kad Anykš-
čiuose vyksta „Superfiestos“ 
koncertai. Gal reikia tuos kon-
certus daryti be alkoholio, kad 
į juos nevažiuotų žmonės iš kai-
mo alaus atsigerti? Jeigu į tokius 
koncertus neitų žmonės, koncer-
tų organizatoriai į Anykščius ir 
nevažiuotų. 

Kas nenori, ten tas ir neina. 
Aš, pavyzdžiui, į „Superfies-
tos“ koncertus nevaikštau. O jei 
kažką drausti, tuomet vietoje to 
reikia kažką siūlyti ir užpildyti“, 
- kalbėjo D. Petrokaitė. 

Pernai „Superfiestos“ koncerte 
Dainuvos slėnyje pasirodė estra-
dos princas Rytis Cicinas, atlikė-
jai Ruslanas Kirilkinas, Lietuvą 
Eurovizijos konkurse šiemet 
pretendavusi atstovauti Aistė Pil-
velytė, Deividas Bastys, grupės 
„Tautinis brandas“ ir „Naujosios 
pupytės“, TV projekto „X – fak-
torius“ finalistas Aleksas. Beje, 
koncertas vyko per Jonines. Vie-
tos kultūros organizatoriai jokių 
renginių per šią šventę mieste ne-
organizuoja.

Pasirašyti, jog dirbai, nereikia

Skiemonietis aiškino, jog seniū-
nijoje yra netvarka, kad atidirban-
tys už socialines pašalpas nepasira-
šo, kad atidirbo. „Kai kurie žmonės 
už socialines pašalpas neatidirba, 
o seniūnas įformina, jog jie dirba. 
Tuo tarpu mano draugę, kuri dabar 
serga, net sergančią jis verčia eiti 
dirbti”, - piktinosi vyras.

Skiemonių seniūnas S. Stepo-
nėnas „Anykštai“ sakė, jog kai 
policijos pareigūnai nustatinėjo 
už pašalpas atidirbančios moters 
girtumą, buvo prisistatęs ir jos 
draugas, kuris labai emocingai 
reagavo. „Policija gali paliudyti... 
Policija buvo, užfiksavo faktą. Su 
jais tai tradicinė situacija. Baigsis 
„daugiadienės“, vėl pradės dirbti.“ 
– „Anykštai“ dėstė Skiemonių se-
niūnas.

Jis aiškino, jog atidirbantys už 
pašalpas už tai, kad dirbo, nepasi-
rašo, tokie dokumentai nėra reika-
lingi. Atliktas darbas įforminamas 
seniūno išduodama pažyma, kurią 

pašalpų gavėjai pristato į Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
Socialinės paramos skyrių. S. Ste-
ponėnas kalbėjo, jog jo seniūnijos 
gyventojas galimai piktinosi soci-
alinių pašalpų gavėjomis, kurios 
mezga kojines. „Yra keletas mote-
riškių, gyvenančių toli nuo mieste-
lio, jas keblu vežioti į darbą. Jos iš 
Raudonojo Kryžiaus gauna senus 
megztinius, juos ardo, mezga ko-
jines ir jas atiduoda tam pačiam 
Raudonajam Kryžiui. Taip jos 
atidirba už socialines pašalpas“, - 
pasakojo Skiemonių seniūnas S. 
Steponėnas.  

Jis kalbėjo, kad socialinių pašal-
pų gavėjai, kuriuos seniūnija įdar-
bina, dažniausiai arba yra gerian-
tys, arba neturintys jokių socialinių 
įgūdžių. „Reikia stovėti ir saugoti. 
Negali jų vienų palikti, negali 
technikos patikėti“, - kalbėjo Skie-
monių seniūnas S. Steponėnas.

Maksimalus krūvis - 
40 valandų per mėnesį

Anykščių savivaldybės admi-

nistracijos Socialinės paramos 
skyriaus laikinoji vadovė Ginta-
rė Noliūtė „Anykštai“ sakė, kad 
su socialinių  pašalpų gavėjais 
paprastai pasirašomos trijų mė-
nesių sutartys. Socialinės para-
mos skyrius gauna iš savivaldy-
bės įmonių ar įstaigų duomenis, 
kiek jiems reikia asmenų, kurie 
galėtų patalkininkauti, ir socia-
linių išmokų gavėjus siunčia pas 
darbdavius, pastarieji ir pasirašo 
sutartį su socialinės pašalpos ga-
vėju. 

Atidirbamų valandų skaičius 
priklauso nuo socialinės pašal-
pos dydžio - maksimalus darbo 
krūvis 40 valandų per mėnesį, 
taigi penkios pilnos darbo die-
nos. Jei pašalpos gavėjas nepri-
stato pažymos iš seniūnijos ar 
savivaldybės įmonės, jog atidir-
bo - pašalpos mokėjimas nutrau-
kiamas. „Dalis pašalpų gavėjų 
yra atleidžiami nuo darbo. Atlei-
džiami turintys neįgalumą, slau-
gantys ligonius ir pan. Taip pat 
yra žmonių, kurie turi nelegalius 
darbus ir jie verčiau atsisako pa-

šalpų nei eina dirbti viešuosius 
darbus”, - aiškino G. Noliūtė.

Savivaldybės administraci-
jos Bendrojo ir ūkio skyriaus 
laikinasis vedėjas Algirdas Žal-
kauskas „Anykštai“ sakė, jog 
darbdaviams, kurie įdarbina so-
cialinių pašalpų gavėjus, su jais 
leista elgtis kūrybiškai. „Jiems 
gali būti duodama konkreti už-
duotis, nebūtinai turi būti aklai 
fiksuojamas laikas“, - sakė A. 
Žalkauskas.  

Per mėnesį pašalpoms - 
100 tūkst. eurų

G. Noliūtė „Anykštai“ pateikė 
skaičius, kiek kurioje seniūnijoje 
yra už pašalpas atidirbančių as-
menų. Šiemet sausio-balandžio 
mėnesiais už pašalpas Anykščių 
rajone atidirbinėjo 833 asme-
nys: 134 Kavarsko seniūnijoje, 
133 - Troškūnų seniūnijoje, 124 
- Anykščių mieste, 104 - Anykš-
čių seniūnijoje, 82 - Svėdasų se-
niūnijoje, 73 - Kurklių seniūni-
joje, 67 -  Debeikių seniūnijoje, 

45 - Skiemonių seniūnijoje, 39 - 
Traupio seniūnijoje, 20 - Viešin-
tų seniūnijoje. 12 - Andrioniškio 
seniūnijoje. 

Didžiausias „darbdavys“, 
Kavarsko seniūnas Algirdas 
Gansiniauskas, „Anykštos“ pa-
klaustas, kaip susitvarko su 134 
pašalpininkais, sakė, kad jų nėra 
per daug. „Dėliojamas grafikas, 
darbai skirstomi taip, jog vieną 
dieną nesusigrūstų dvidešimt, o 
kitą - nė vieno nebūtų“, - aiškino 
seniūnas. Jis dėstė, kad didelė 
dalis atidirbančių už pašalpas 
skirstoma po seniūnaitijas, kur 
juos „gano“ seniūnaičiai.  

2017 m. sausio-gegužės mėn. 
vidutiniškai per mėnesį buvo iš-
mokėta 100 370 Eur socialinių 
pašalpų. Vidutiniškai per mėne-
sį jas gavo 1677 asmenys. Kaip 
minėjome, atidirbinėjo už pa-
šalpas 833 asmenys, taigi pusė 
pašalpų gavėjų nuo darbo yra 
atleidžiami. 

Pernai už pašalpas Anykščių 
rajone  atidirbinėjo 1216 asme-
nų.

Dirbti su pašalpų gavėjais kartais padeda ir policija
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tautos balsas
Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Augo melioracijos dėka
 
Kunigiškai garsūs savo istorine 

praeitimi, dar carizmo laikais kaimas 
kurį laiką buvo valsčiaus  centras, čia 
jau tuomet veikė pradžios mokykla...

Laikmečiui bėgant, Kunigiškiai 
augo. Kolūkiniais metais į Kuni-
giškių gyvenvietę kėlėsi Gykių, 
Malaišių, Gudonių ir kitų kaimų gy-
ventojai, kurių sodybos „visagalės 
melioracijos“ metu vienkiemiuose 
buvo išgriautos. Kunigiškių I kaimas 
garsėja ir veikiančiu Svėdasų krašto 
(Vaižganto) muziejumi, apie šią vie-
tovę yra parengta ir išleista keletas 
knygų. Savo gimtuosius Kunigiškus 
ir jų žmones knygose, publicisti-
niuose rašiniuose garsino, ekspo-
natus rinko ir muziejui dovanojo 
buvusi mokytoja, kraštotyrininkė, 
literatė, visuomenės veikėja Danutė 
Šilinienė (1933-2010). 

    Susitikimai Šilinių sodyboje

Šilinių sodyboje vis dar atrodo, 
kad, štai, ims, ji ir pasirodys pro obe-
lų sodą, pro išlakius beržus. Juk pa-
vasario metą dažnokai tekdavo  tarp 
žydinčių obelų  pamatyti D. Šilinie-
nę - žilutėlę sengalvėlę, nepaprastai 
giedru, gražiu veidu, spindinčia šyp-
sena...

Seniai nebėra tarp gyvųjų šios gra-
žios sodybos šeimininkų - Danutės 
tėvelių - Dovydo ir Teresės Šilinių. 
Svėdasų kapinėse atgulė ir Danutės 
mylimas dėdė, Pirmojo pasaulinio 
karo dalyvis - jos tėvelio Dovydo bro-
lis Juozapas Šilinis, kuris savo šeimos 
nebuvo sukūręs. Šiliniai anksčiau gy-
veno kaime, o kai prasidėjo kėlimasis 
į vienkiemius, jie gavo gabalą šlapios, 
krūmais apaugusios žemės ir pradėjo 
statytis trobesius. Savo pūslėtomis 
rankomis melioravo, tvarkė žemę, 

Kunigiškių I kaimas prisiminimuose Vytautas BAGDOnAs

Pačiame Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos pakraštyje, už 
aštuonių kilometrų į šiaurės rytus nuo Svėdasų,   įsikūręs Kuni-
giškių I kaimas. Vietovė ribojasi su Svėdasų seniūnijos Kraštų, 
Malaišių, Gykių, Gudonių ir Vaitkūnų kaimais, taip pat Rokiškio 
rajono Kamajų seniūnijai priklausančiu Ažubalių kaimu. Nuo 
2009-ųjų  Kunigiškių I kaimas yra seniūnaitijos centras, kuriame 
trys gatvės: Ąžuolų, Dirbtuvių ir Kunigiškių.

Svėdasų seniūnijos duomenimis, šiame kaime gyvenamąją vie-
tą deklaruoja apie keturias dešimtis gyventojų.Tačiau seniūnaitis 
Pranas Maišelis „Anykštai“ tvirtino, kad Kunigiškių I kaime gy-
ventojų yra kur kas daugiau - net priskaičiuojama apie šimtą. 

įsidarbinti  Plokščių vidurinėje mo-
kykloje…

Šilinytė tapo…Šiliniene

Mokytojaudama Plokščiuose, D. 
Šilinytė bendravo su vietiniais gy-
ventojais. Tarp naujųjų jos pažįstamų  
pasitaikė ir buvusių tremtinių, polit-
kalinių. Kartą pas vienus pažįstamus 
išvydo Vorkutos lagerio nuotraukas. 
Ypač atkreipė dėmesį į nusifotogra-
favusį būrelį lagerininkų jaunuolių. 
Krito mokytojai į akis vyrukas su 
ūsiukais, kažkuo panašus į Danutės 
aštuoniolikmetį pusbrolį Joną Skar-
džių, su kitais nukautais partizanais 
išniekintą, gulintį ant Svėdasų mies-
telio grindinio 1946 metais…

Likimas taip lėmė, kad su tuo po-
litkaliniu, nuteistu 25 metams, kalė-
jusiu Vorkutos, Irkutsko, Mordovijos 
lageriuose, Vorkutos kalėjime, ji pra-
dėjo susirašinėti. Ir kas keisčiausia 
- naujasis Danutės Šilinytės draugas 
buvo beveik bendrapavardis – Justi-
nas Šilinas.  

O kai iškankintas kalinys buvo 
paleistas į laisvę, tarsi ant sparnų at-
skubėjo į pirmą pasimatymą. O 1962 
metų liepos 14 dieną jie įteisino savo 
santuoką. 

Šilinų šeimai nebuvo ramybės nei 
Šakių rajone, nei Ukmergėje, kur 
jie persikėlė. Sunkiai sekėsi įsidar-
binti, prisiregistruoti, nuolatos buvo 
KGB darbuotojų akiratyje, žvairavo 
į juos komunistų partijos veikėjai. 
Kadangi abu sutuoktiniai buvo blai-
vininkai, tad Ukmergėje įsijungė į 
M.Valančiaus blaivybės sąjūdį, pra-
dėjo savo bute organizuoti bendra-
minčių sambūrius. Netgi tokia ne 
politinė, ne antitarybinė veikla sovie-
tiniams aktyvistams nepatiko, Šilinai 
buvo persekiojami.

Su mintimis apie kitus

D. Šilinienei rūpėdavo viskas, 
kas vyksta jos gimtajame krašte. Ji 
negalėdavo nesijaudindama žiūrėti į 
buvusių kaimynų Sklėrių trobesius. 
Likimo vingiai išbaidė šios šeimos 
narius iš gimtojo lizdo. Pranas buvo 
ūkininkas ir kaimo seniūnas. Su vi-
sais gerai sugyveno. Bet sovietinei 
valdžiai seniūnas Šaulių organizaci-
jos narys neįtiko, per patį pirmąjį trė-
mimą 1941 metų birželyje išvežė. 

Prisiminė  Danutė, kad  tuomet 
jai buvo aštuoneri metukai. Atlė-
kė į jų namus Prano sesuo Verutė ir 
pranešė, kad brolį išveža, visi kalba 
rusiškai. Danutės dėdė Juozapas mo-
kėjo rusiškai, dalyvavo Pirmajame 
pasauliniame kare, tai nuėjo ir padėjo 
susikalbėti. Žinoma, nepavyko išgel-
bėti seniūno iš tremties, jis išvežtas 

kol jinai tapo derlinga, o Šilinų ūkis - 
pavyzdiniu. Danutės teta - Pranciška 
Šilinaitė, baigusi 1931 metais Vytau-
to Didžiojo universitetą, mokytojavu-
si Rokiškyje, Kaune, mėgo kviestis į 
gimtuosius Kunigiškius daug svečių 
ir juos lydėti po Vaižganto aprašytas 
vietas. Tapusi mokytoja, D. Šilinytė-
Šilinienė irgi pasekė tetos pėdomis 
ir pati organizuodavo ekskursijas 
moksleiviams, pedagogams.

Kaip prisimindavo Danutė, moky-
kloje kurį laiką net gyveno pedagogė 
rašytoja Halina Korsakienė, kurios 
vyras literatūrologas, rašytojas, vėliau 
tapęs akademiku, karo metais buvo 
pasitraukęs į SSRS gilumą. Mieste 
karo metais likusiai žmonai su ma-
žamete dukra buvo sunku išgyventi, 
tad ji kurį laiką ir praleido Šilinių 
šeimos prieglobstyje. Niekas tuomet 
net ir nepagalvojo, kad rašytojos H. 
Korsakienės dukrelė Ingrida po ke-
lių dešimtmečių išaugins savo dukrą 
- garsią rašytoją šviesios atminties 
Jurgą Ivanauskaitę. Kunigiškiuose ne 
kartą lankėsi, ne vieną dieną praleido 
gerai žinoma molėtiškiams gydytoja 
Marija Apeikytė, iš Svėdasų krašto 
kilusi pedagogikos mokslų daktarė 
Alma Gudonytė, ilgą laiką sėkmingai 
vadovavusi Vilniuje Marijos ir Jurgio 
Šlapelių memorialiniam muziejui.

Buvo mylimi, gerbiami, 
tapo... nebereikalingi

Deja, kai kuriems dora, tvarkin-
ga, darbšti Kunigiškių Šilinių šeima 
buvo krislas akyje. Už  Lietuvos par-
tizanų rėmimą, Nepriklausomybės 
rėmimą Danutės tėvas Dovydas Šili-
nis buvo nuteistas 25 metams, patyrė 
Sibiro „gulagų” kančias. „Stribų”, 
enkavėdistų persekiojimus patyrė, 
buvo areštuota ir jos motina. Po Sta-
lino mirties  tėveliui bausmė buvo 
sumažinta. Bet tėviškėje tos ramy-
bės nebuvo. Jų trobesiai, žemė buvo 
nacionalizuoti, naudojami „Lenino 
keliu“ kolūkio reikmėms,  o „liaudies 
priešui” Dovydui Šiliniui net darbo 
ūkyje nebuvo, tiktai artimųjų dėka 
pavyko įsidarbinti visai kitame Lietu-
vos pakraštyje… Danutė, studijavusi 
Vilniaus pedagoginiame institute, vos 
galėjo baigti studijas, nes vis plaukė 
skundai ir priekaištai, kaipgi tokio 
antitarybinio elemento dukra gali 
siekti aukštojo mokslo? Laimei, ne 
visi taip mąstė ir neskubėjo iš institu-
to pašalinti pažangios studentės. Ji po 
studijų gavo paskyrimą į Šakius. Te-
nykštis geraširdis Švietimo skyriaus 
vedėjas Jonas Bosas ketino suteikti 
jaunai specialistei darbą  skyriuje. 
Tiktai partkomo sekretorė, pasidomė-
jusį apie Danutės tėvą, tokio sutikimo 
nedavė. Teko „liaudies priešo“ dukrai 

Per Rubikių gyvenvietę prieš 
gal keturias dešimtis metų nuties-
tos elektros linijos laidus priaugo 
medžiai. Juos tenka negailestingai 

pjauti arba išgenėti. Reikėtų ne 
medžius pjauti, o elektros linijos 
stulpus pašalinti ir nutiesti elek-
tros kabelį. Man atrodo, taip jau 

padaryta gretimuose Klykūnų ir 
Bičionių kaimuose. Medžius reikia 
branginti, nes jie valo link Rubikių 
ežero daugybės per gyvenvietę 

pravažiuojančių mašinų užterštą 
orą.

Rubikietis, 
pavardė redakcijai žinoma

Užuot pakloję kabelį, verčia pjauti ir genėti medžius

į Rešiotų lagerį Krasnojarsko srityje 
kaip liaudies priešas. Buvo nevedęs, 
tai vieną ir ištrėmė. Pranas neturėjo 
dar ir keturiasdešimties metų...Prano 
brolis Jurgis, buvęs Salų žemės ūkio 
mokyklos direktorius, pasitraukė į 
Vakarus, palikęs dviejų metų dukre-
lę sesers Verutės priežiūrai. Tikėjosi, 
kad po kurio laiko grįš, pasiims du-
krą ir vėl išvažiuos. Bet pro „geležinę 
uždangą“ nebuvo įleistas į sovietinę 
Lietuvą ir dukros nebeišsivežė. An-
tanas Sklėrius irgi emigravo į JAV. 
Jų brolis inžinierius Bronius buvo 
nuteistas 10 metų, atsidūrė Komėje, 
dirbo šachtose, ten ir pasiliko, sukū-
ręs savo šeimą.

Seniūnas Pranas Sklėrius, gyvenęs 
vienas, prie ūkio darbų samdė vietinę 
merginą Oną Braknytę. Su ja labai 
sutarė, laikė kaip savo šeimos nare. 
Išvežant į Sibirą, jis šūktelėjo, kad 
namus palieka Onai. „Jeigu  sugrįšiu, 
gal dar priimsi į šiuos namus, o jei 
ne - tai tegu tau jie amžinai telieka.“ 
Nors po ilgų tremties metų sugrįžo į 
Lietuvą, bet Kunigiškiuose nebeap-
sigyveno. O. Braknytė, pakirsta vė-
žio, mirė, sulaukusi 40 metų. Po jos 
mirties Sklėrių sodyba rūpinosi sesuo 
Juzė Braknytė. 

Pasak Danutės Šilinienės, Sklėriai 
buvo tokie žymūs, garbingi žmonės, 
palikę savo pėdsakus Kunigiškių ir 
viso krašto istorijoje. „Būtų labai gai-
la, jeigu šios šeimos istorija išnyktų 
kartu su trobesių griuvėsiais,- apgai-
lestaudavo garbaus sulaukusi Danu-
tė Šilinienė.- Gal atsirastų dar kokie 
giminaičiai, gal trobas parduotų ar 
paremontuotų...“

Danutė Šilinienė be galo 
mylėjo gimtuosius Kunigiš-
kus ir jų žmones.

Kunigiškių kaimo kapinės

Kunigiškių seniūnaitijos seniūnaičiui Pranui Maišeliui gerai 
žinomi visų seniūnaitijos gyventojų rūpesčiai ir džiaugsmai, 
kiekvienas žmogus jam pažįstamas.

Važiuojant rajoninės reikšmės keliu Savičiūnai-Vaitkūnai jau iš tolo kaip „ant delno“ atsiveria 
Kunigiškių I kaimo panorama.

Autoriaus nuotr. 
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kampas

Apie 
kodeksą

horoskopas
AVINAS. Šiuo metu jums tu-

rėtų parūpti turtiniai, komerciniai 
reikalai, galbūt keisite įkainius, 
tvarkysite buhalteriją, derėsitės 
ir pan. Pats metas skirti daugiau 
dėmesio suplanuotai veiklai, gal 
net surizikuoti, išbandyti origina-
lų metodą.

JAUTIS. Galbūt išryškės tai, 
kas ilgai nedavė ramybės. Jei 
kažkam norite padaryti ypatingą 
įspūdį, jums tikriausiai pavyks, 
bet teks pasitelkti fantaziją. Visgi 
panašu, kad patys viską vertinsite 
pernelyg subjektyviai.

DVYNIAI. Profesinėje veiklo-
je labiau pasireikšite, jei dirbate 
medicinos, švietimo, socialinėje 
sferoje. Jeigu turite galimybių, 
tikriausiai būsite linkę paremti 
menininkus, ligonius, finansuoti 

socialinius, kultūros projektus.
VĖŽYS. Jūsų galimybės ir 

nuotaika labai priklausys nuo ap-
linkinių požiūrio į jūsų asmenybę, 
veiklą. Galbūt dalyvausite susirin-
kime, pristatyme. Kitų raginami, 
galite prisiimti atsakomybę, ku-
rios kartu ir norite, ir vengiate

LIŪTAS. Planuokite artimiau-
sius reikalus, pasitarkite su tais, 
kuriems jie irgi rūpi. Tiktų ruoštis 
dalykiniam pokalbiui ar egzami-
nui, pasidomėti naujienomis. Ga-
lite sulaukti keisto laiško ar patys 
ką nors nustebinti savo interpreta-
cijomis.

MERGELĖ. Sėkmingai sprę-
site mokslo bei politinius klau-
simus. Galbūt susipažinsite su 
įtakingu asmeniu, sudalyvausi-
te turiningame renginyje. Iš toli 
esančio svarbaus jums žmogaus 

galite gauti žinią, kuri įpareigos 
kažką sužinoti ar nuveikti.

SVARSTYKLĖS. Svajosite apie 
aukštesnę gyvenimo kokybę. Susi-
darykite nedidelį, bet realų planą ir 
mėginkite jį įgyvendinti. Jums gali 
pavykti pakeisti kažką ar atsisakyti 
to, kas buvo nenaudinga.

SKORPIONAS. Palanku tvar-
kyti partnerystės, bendradarbiavi-
mo reikalus, spręsti teisinius klau-
simus. Tačiau gerai pagalvokite, 
ar verta rimtai įsipareigoti meilės 
santykiuose, verslo srityje. Turite 
rasti nedviprasmišką atsakymą. 

ŠAULYS. Netingėkite pasirai-
toti rankoves ir imtis darbų, nes 
diena bus produktyvi. Galite imtis 
iš anksto suplanuotos veiklos, iš-
bandyti savo jėgas ten, kur reikia 
daug energijos, kūrybiškumo, ori-
ginalumo.

OŽIARAGIS. Šiandien gy-
vensite ne vien rūpesčiais, nes 
turėsite progų pasidžiaugti prie-
šingos lyties dėmesiu, viliojamais 
pasiūlymais, kūrybine sėkme, vai-
kų laimėjimais. Galite tikėtis ne-
kasdieniškų įspūdžių. 

VANDENIS. Tikriausiai kils 
didelis susidomėjimas žiniasklai-
dos, interneto informacija. Ir patys 
veikiausiai kitus stebinsite savo 
replikomis bei žiniomis. Popiet 
jau būsite nusiteikę daug dėmesio 
skirti namams, šeimai. 

ŽUVYS. Būsite smalsūs ir 
komunikabilūs, lengvai gausite 
norimą informaciją, susitarsite 
dėl atsiskaitymų, sutarčių ir pan. 
Aplinkiniai gali pateikti origi-
nalių pasiūlymų. Verta pagalvoti 
apie bendradarbiavimą ar jo pra-
tęsimą.

irena AnDRUkAiTienĖ

Lietuvą vėl drebina viešos bata-
lijos. Šįkart dėl alkoholio. Seimo 
Sveikatos komiteto pateiktos svars-
tymui Alkoholio kontrolės įstatymo 
pataisos sukėlė didžiulę tam tikros 
visuomenės dalies pasipiktinimo 
reakciją. Vienas iš nepasitenkini-
mo proveržių – po Seimo langais 
žymiausių šalies festivalių organi-
zatorių ir muzikantų surengtas kon-
certas „Laisvė rokenrolui“. 

Koncertas paįvairintas nemuzi-
kiniais intarpais ir vizualizacija: 
skambėjo mitinginės kalbos, plaka-
tai, pasak susirinkusiųjų, skelbė, jų 
supratimu, laisvės žodį.

Kalbėjusieji graudeno, kad, priė-
mus numatomas pataisas, nauji ri-
bojimai sujauktų rinką (?), kai kurių 
festivalių išvis neliktų Lietuvoje, 
kad alkoholio prieinamumo ribo-
jimai vis tiek neišspręstų alkoho-
lizmo problemų. Pasaulio lietuvių 
jaunimo vadovė nuogąstavo, kad ne 
tik festivaliai gali pasitraukti iš Lie-
tuvos,  bet tikėtina, kad į tėvynę ne-
beužsuktų ir užsienyje gyvenantys 
lietuvaičiai. Skambėjo virkavimai, 
kad yra būtina vienytis ir telktis 
kovai prieš kvailus valdžios drau-
dimus, nes jie, tie draudimai, kelia 
grėsmę mūsų laisvei.

 Kai kurie kalbėtojai rėžė pagal 
visus mitinginio žanro reikalavi-
mus: „Žudydama laisvę, valdžia 
žudo mus“. Suprask, žudoma laisvė 
gerti. Sąjūdžio laikų kovotojas tei-
gė, kad valdžia dabar kėsinasi į tai, 
kas buvo iškovota beveik prieš 30 
metų, t. y. į laisvę, painiodamas po-
litinę laisvę su pasirinkimu gerti ar 
negerti. Prisiminęs garsųjį Sąjūdžio 
laikų Roko maršą, teigė, kad būtent 
Roko maršas griovė buvusį (sovie-
tinį) režimą. Kitas kalbėtojas padė-
jo tašką: „Rokas nugriovė ne vieną 
valdžią, nugriaus ir šitą“. Viskas tuo 
ir pasakyta. 

Susirinkusiųjų į koncertą minio-
je daugybė plakatų. Nesvarbu, kad 
jų tekstai visai ne į temą. Svarbu, 
kad skambios frazės: „Vynuogynų 

linas BiTVinskAs

Dar socialdemokrato Al-
girdo Butkevičiaus vyriau-
sybė parengė naująjį Darbo 
kodeksą, kurį tauta pavadino 
„vergovės‘ kodeksu. Prieš 
rinkimus piktinęsi, kad reikia 
„sužmoginti“ kodeksą, vals-
tiečiai, atėję į Seimą, sustab-
dė jo įvedimą, neva, kad būtų 
labiau apgintos dirbančiųjų 
teisės. 

Tačiau dabar pats Saulius 
Skvernelis su visais valstie-
čiais stumia tą patį beveik 
nepataisytą Darbo kodeksą, 
pamiršę ir dirbančiųjų teises, 
ir rinkiminius pažadus. 

Ką tik išrinktas LSDP pir-
mininkas Gintautas Paluckas 
pareiškė, kad tokiam Darbo 
kodeksui socialdemokratai 
nepritars.  G. Paluckas net 
surengė apklausą, kurioje, 
kaip jis teigė, 90 proc. parti-
jos narių pasisakė prieš Dar-
bo kodeksą. Taigi, atrodytų 
viskas akivaizdu, tačiau Sei-
mo socialdemokratų frakcija 
pareiškė, kad apklausa nieko 
nereiškia, o vėliau ir partijos 
prezidiumas nusprendė pa-
laikyti Darbo kodeksą būtent 
tokį, koks yra, kai bus balsuo-
jama Seime. 

Aš tai neabejoju, kad pri-
ims. Čia situacija išvis keista 
– turbūt Seimo nariai, kurie 
susitinka su rinkėjais, visi iš-
sijuosę keikia naująjį Darbo 
kodeksą, tačiau vis tiek jis 
bus priimtas. Situacija išties 
keista, nes tiek valstiečiai, 
tiek socdemai yra prieš nau-
jąjį Darbo kodeksą, tačiau jis 
- kaip likimas.

Pasirodo, nieko nereiškia 
partinei socdemų viršūnėlei 
net savo pačių partijos narių 
nuomonė. Klausimas tada tik 
vienas – jeigu tauta prieš, par-
tija prieš, o Seimas vis tiek 
daro kaip jam atrodo,  - kam 
tokiu atveju atstovauja Sei-
mas? Man atrodo, kad mūsų 
šalis pasmerkta, nes Seimas 
atstovauja stambiajam kapita-
lui. Žinote, kas ruošia aukštų-
jų mokyklų pertvarkos planą? 
Didelė dalis komisijos yra bū-
tent verslo atstovai. 

Negali šalis gyventi norma-
liai, jeigu nėra elementaraus 
teisingumo, jeigu bedarbiai 
turi mokėti 15 procentų mo-
kesčius, o Karbauskis ir į jį 
panašūs – 1,5 procento mo-
kesčių. Iš didžios valstiečių ir 
žaliųjų pažadų jūros nematau 
nė vieno  žingsnio, kuris nors 
kiek mažintų emigraciją. Ma-
tau tik žingsnius, kurie dar la-
biau skatina emigruoti. 

Laisvė rokenrolui = laisvė alkoholiui?
nerausim“ (kad Lietuvoje jų lyg ir 
neturime. Tai įsipareigojame ne-
rauti Gruzijos, Italijos, Ispanijos ir 
kitų šalių vynuogynų? Pagirtina.), 
„Someljė ne nusikaltėlis“ (ar yra po-
žymių, kad Lietuvoje šios unikalios 
profesijos atstovams gresia teisinis 
persekiojimas? Ar juos siekiama 
paskelbti persona non grata Lietuvo-
je?), „8000 metų vyno kultūros ne-
uždrausite“ (neteko girdėti, kad Sei-
mas imtųsi to, kas neįmanoma, kas 
yra sena kaip ir pats pasaulis), „Ne 
prohibicijai“ (dar toli iki sausojo 
įstatymo net ir pagal siūlomas Alko-
holio kontrolės įstatymo pataisas). 

Įsidėmėtini užrašai ant marški-
nėlių skelbė gilią išmintį: „Vals-
tiečiai, sublūdote, lietuviai – ne 
avinai“, ypač „Girta laisvė geriau 
negu blaivi baudžiava“. O viską 
vainikavo Sveikatos apsaugos mi-
nistro Aurelijaus Verygos žodžius 
palydintis minios baubimas. Ka-
dangi iš anksto, užbėgant už akių, 
renginio vedėjo Andriaus Tapino 
buvo paprašyti nešvilpti, tai kultū-
ringai, pasak renginio organizato-
rių, mokantys linksmintis renginio 
dalyviai pasirinko kultūringo bau-
bimo variantą. 

Spauda taip pat neatsilieka ir 
kandžiais tekstais palaiko bendrą 
neigiamą foną. Puolimas aštrus. Pa-
stangos sukompromituoti alkoholio 
prieinamumo ribojimą akivaizdžios. 
Suinteresuotus tuo, kad šie siūlymai 
būtų užgniaužti dar nepradėjus jų 
svarstyti Seime, o politikai, juos tei-
kiantys, būtų viešai išjuokti, atspėti 
nesunku. Paliesti gyvybiniai tam ti-
krų sluoksnių interesai. Todėl kova 
žūtbūtinė. Einama buldozeriu. 

Ir nesvarbu, kad Pasaulio sveika-
tos organizacijos pateikti duomenys 
yra šiurpinantys. Lietuvoje alkoho-
lio išgeriama daugiausia. 2015 m. 
vienam 15 metų ir vyresniam šalies 
gyventojui teko 14 litrų alkoholio, 
2016 m. – jau 16 litrų. Mes esame 
valstybių sąrašo viršuje. Mes pir-
maujame. Mes aplenkėme Rusiją, 
Moldaviją, Baltarusiją, ką jau kalbė-
ti apie kitas šalis, nuo mūsų toli atsi-
likusias alkoholio vartojimo srityje.

Ir nesvarbu, kad Lietuvoje kasmet 
nuo apsinuodijimo alkoholiu miršta 
šimtai žmonių, kad alkoholis neša 
nesuskaičiuojamas nelaimes visuo-
menei, kad kenčia šeimos, kad pro-
tu nesuvokiamos tragedijos, kurias 
kasmet išgyvena Lietuva, paliečia 
pačius mažiausius – vaikus.

Leiskim ir toliau lietis alkoholio 
upei, nes, matote, Lietuva be alko-
holio – Lietuva be ateities. 

Istorija kartojasi. XIX amžiaus 
viduryje buvo iškilusi ta pati tautos 

nugirdymo grėsmė. To siekė caro 
valdininkų vykdoma politika, prie 
kurios, deja, prisidėjo ir vietiniai 
dvarininkai. Dvaruose (jų, didelių 
ar mažesnių, vien dabartinės Lietu-
vos teritorijoje buvo apie šešis šim-
tus) veikė spirito varyklos, kuriose 
iš grūdų ir bulvių buvo varomas 
spiritas. Istoriko Vytauto Merkio 
duomenimis, Kauno gubernijoje 
1858 m. buvo išvaryta 1 milijonas 
33 tūkstančiai 534 kibirai degtinės. 
Produkciją reikėjo realizuoti. Tam 
tarnavo didelis smuklių tinklas - 
vien Vilniaus gubernijoje jų buvo 
1332, panašus skaičius buvo ir 
Kauno gubernijoje. Kuo toliau, tuo 
jis plėtėsi.  

 Žemaičių vyskupas, švietėjas, 
visuomenininkas Motiejus Valan-
čius, matydamas pragaištingą padė-
tį, 1858 m. inicijavo blaivybės sąjū-
dį. Sąjūdžio tikslas nebuvo visiška 
abstinencija. Juo buvo siekiama 
sustabdyti besaikį, pražūtingą deg-
tinės vartojimą. 

Įsteigęs Blaivybės broliją, M. 
Valančius kreipėsi į kunigus ir dva-
rininkus prašydamas palaikyti jo 
iniciatyvą. Blaivybės idėja, nepai-
sant carinės valdžios priešinimosi 
ir persekiojimo, plito ir stiprėjo. 
Parapijose buvo kuriamos vieti-
nės Blaivybės brolijos, šį judėjimą 

palaikė ir dalis dvarininkų. Kuni-
gaikštis Irenėjus Oginskis, grafas 
Kazimieras Pliateris ir kiti uždarė 
spirito varyklas. Pamažu traukėsi 
smuklių tinklas. Rezultatas – per 2 
metus degtinės vartojimas sumažė-
jo 5 kartus. 

Blaivybės sąjūdis Vilniaus gene-
ralgubernatoriaus M. Muravjovo 
pastangomis buvo užgniaužtas 1863 
m., prasidėjus sukilimui, kaip Rusi-
jos imperijai pavojingas reiškinys. 
Bet jo idėja liko gyva ir XX a. to-
liau veikė gaivinama Lietuvos švie-
suomenės (Vinco Kudirkos, Jono 
Basanavičiaus, Maironio, Vaižgan-
to, Vydūno, Šatrijos Raganos ir kt.) 
bei palaikoma paprastų žmonių. 
Beje, dar kartą Blaivybės sąjūdį 
buvo bandoma nuslopinti 1940 m., 
pirmosios sovietų okupacijos laiko-
tarpiu uždraudus Blaivybės draugi-
jos veiklą kaip darnios sovietinės 
visuomenės kūrimo trukdį.

Deja, ir šiandien, laisvoje Lietu-
voje, blaivybės idėjos trukdo. Tokia 
mintis kyla matant, kaip įnirtingai 
visais įmanomais būdais priešina-
masi būtiniems alkoholio prieina-
mumo ribojimams. 

Ar pajėgs mūsų valdžia atsilaiky-
ti prieš tokį spaudimą? Priklausys 
nuo jos tvirtybės. Ir nuo to, ar mes, 
Lietuvos žmonės, ją palaikysime. 
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pro memoria
Anykščių mieste
Janina KRUOPIENIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 05 14
Vasilijus JEVSEJEVAS, gimęs 1957 m., mirė 04 10
Kavarsko seniūnijoje
Ona VITKŪNIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 05 17

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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. 

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

Tel.: (8-698) 19008, 
(8-612) 43733.

Superkame KARVES, 
BUlIUS IR TElyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

A U T O M O B I l I Ų 
S U P I R K I M A S

Tel. (8-614) 14777.

Dainiaus firma 
SUPERKA VERŠElIUS

auginimui. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 

Tel.: (8-670) 80384, 
(8-650) 46919.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

Skubiai - sodybą, namą, pasta-
tą ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti 
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. 
Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Įvairų mišką su žeme arba biržes iš-
sikirsti. Sąžiningai įvertina ir sumoka.

Tel. (8-605) 27002.

Mišką su žeme arba išsikirsti. Moka 
brangiai. 

Tel. (8-604) 84051.

Medienos apdirbimo įmonė be tar-
pininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-600) 63820.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, mikroauto-
busus, visureigius, atsiskaito iš karto, 
sutvarko visus dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5 
mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

Brangiai visoje Lietuvoje - galvijus: 
karves, jaučius, telyčias. Atsiskaito 
vietoje. Veža į užsienį. 

Tel. (8-662) 50592.

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

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

Be tarpininkų arklius, karves (iki 
1,35 Eur/kg), telyčias (iki 1,35 Eur/
kg), bulius (iki 1,55 Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

Kita

UAB “BIOFABRIKAS”, esantis 
Ukmergėje, - pašarinius grūdus. 

Tel. (8-686) 11232.

Kuras 

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

Tel.: (8-600) 63820,

Kita

Bites.
Tel.: (8-619) 41085, 
(8-381) 7-88-09.

Vokišką kitkinį presą. Veršingą 
telyčią.

Tel.(8-615) 97697.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža.

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

Trifazę betono maišyklę (50 
Eur), zeimerį (210 Eur), metalinį 
garažą (300 Eur).

Tel. (8-612) 73703.

Grikius.
Tel. (8-608) 51317.

Kviečius, miežius, avižas, mišinį, 
žirnius, kukurūzus, grikius, įvairius 
pašarinius miltus, sėlenas. Atveža

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

Šienapjoves, purkštuvus, 
grėblius - vartytuvus, lėkštinius 
skutikus, kultivatorius, frezus, va-
gotuvus, bulvių kasamąsias, krau-
tuvus, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Lašų ŽŪB - liucernos šienainį 
rulonuose (nuo 13 Eur/t). Perka 
šiaudus (30 Eur/t), šieną (50 
Eur/t). 

Tel.: (8-682) 47854, 
(8-611) 44130.

Grindų
 betonavimas, 
paruošiamieji 

darbai. 
Tel. (8-694) 40735.

Gaminame paminklus, antka-
pius, tvoreles. Kalame raides, 
portretus, kryžius. Atliekame indi-
vidualius užsakymus.

Šepetiškio k.  Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

Brangiai perka, nuomojasi žemės 
ūkio paskirties žemę Anykščių, 
Kurklių, Skiemonių, apylinkėse.

Tel. (8-687) 76191. 

Dovanoja 

Palaidą šieną. Pasikrauti ir išsivežti 
patiems.

 Tel. (8-686) 46467.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

 Paslaugos

Dažo namų fasadus, stogus. Kala 
dailylentes, šiltina. Plauna stogus, 
sienas, trinkeles. 

Tel. (8-611) 02788. 

Atlieka fasadų šiltinimo apdailos 
darbus. Tinkuoja, deda dekoraty-
vinį tinką. Dengia šlaitinius stogus. 
Atlieka mūro darbus.

Tel. (8-676) 52289.

Šiltina sienas, stogus ir grindis 
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju 
būdu. Užpildo oro tarpus. 

Tel.: (8-698) 47767, 
(8-682) 37022.

Ilgastrėliais ekskavatoriais pi-
giai, greitai ir kokybiškai kasa, 
valo kūdras, ežerų pakrantes, 
buldozeriais išlygina žemes. 
Jūsų patogumui dirba ir savait-
galiais.

Tel. (8-683) 72277.

Požeminiu būdu kloja kanali-
zacijos, vandentiekio, tinklus. 
Nekasant grunto ir neardant 
dangų.

Tel. (8-683) 72277.

Sunkiasvore technika rauna 
kelmus, tvarko apleistus skly-
pus, sodybas, formuoja šlaitus, 
reljefus. 

Tel. (8-683) 72277.

Restauruoja, reguliuoja dyzeli-
nius kuro sriublius, purkštukus, 
generatorius, starterius. 

Tel. (8-682) 36806.
 
Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077.

Moterims - valymo darbai 
Vokietijoje. Įdarbinimas vokiečių 
įmoneje. Apgyvendinimas garantuo-
jamas. Atlyginimas nuo 1100 Eur (su 
atskaičiavimais). 

Tel. (8-659) 04620.

Garantuotas darbas valytojoms 
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius – 
iki 65 metų. Atlyginimas – nuo 1300 
svarų/mėn. 

Tel. (8-615) 56480.
www.husband-wife.co.uk/darbas

ŽŪB “Elma” reikalingas suvirintojas.
Tel. (8-682) 97420.
 
ŽŪB “Elma” reikalinga valytoja. 

Darbas I-uose Elmininkuose.
Tel. (8-682) 97420.
 
Nedideliam ūkiui reikalinga mel-

žėja.
Tel. (8-600) 40863.



anekdotas

  
2017 m. gegužės 23 d.IŠ ARTI

gegužės 23-24 d. delčia.

mėnulis

šiandien

gegužės 24 d.

gegužės 25 d.

gegužės 26 d.

Gertautas, Tautvydė, Ivona, 
Žydrūnė, Žydrūnas.

vardadieniai

Joana, Žaneta, Vincentas, Vil-
mantas, Gina, Gerardas, Žana.

Bedas, Magdalena, Almantas, 
Danutė, Urbonas, Evelina.

Pilypas, Algimantas, Milvy-
dė, Eduardas, Vilhelmina.

oras

8

19

redaktorei nežinantNNN

MOZAIKA sprintas

“Šaškių magija”
Nr. a07. Baltieji pradeda ir laimi. 
Sprendimą, nurodant pozicijos numerius, ėjimus, vardą, pavardę ir 

telefono numerį,  siųsti saskiumagija@gmail.com. Atsakymų laukiam 
iki 2017-05-23

Pirmas, atsiuntęs teisingą atsakymą, gaus dovanų nemokamą bilie-
tą į Baranausko muziejų.

Užduoties Nr. a06 sprendimas 1. fg3 h:f2 2. dc5 b:d4 3. c:e1x.  
Laimėtojas - Juozas Galvonas.

Nepamiršk užsisakyti 

laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo „Aukštaitiškas formatas“

Krosas I. Gegužės 17 dieną 
Anykščiuose vyko rajono pradi-
nių klasių pavasario kroso estafe-
čių varžybos. Varžybose dalyvavo 
tik trys mokyklos: A. Vienuolio 
progimnazija, A. Baranausko pa-
grindinė mokykla ir Troškūnų K. 
Inčiūros gimnazija. 1-2 klasių mer-
gaičių grupėje nugalėtojomis tapo 
A. Vienuolio progimnazijos ko-
manda (A. Baužaitė, M. Lebedaitė, 
G. Papelytė). 1-2 klasių berniukų 
grupėje visus aplenkė A. Bara-
nausko mokyklos atstovai (A. Vo-
gulis, M. Muzunas, D. Ulys). 3-4 
klasių berniukų grupėje nugalėjo 
A. Vienuolio progimnazijos I ko-
manda (N. Šablauskas, K. Žygelis, 
M. Niaura). 3-4 klasių mergaičių 
varžybose nugalėjo A. Vienuolio 
progimnazijos atstovės (I. Čarsku-
tė, K. Svirlaitė, S. Domikaitytė)

Krosas II. Gegužės 18 dieną 
Jono Biliūno stadione vyko rajono 
mokinių pavasario kroso varžybos. 
2004 m. gimusių ir jaunesnių mer-
gaičių grupėje (600 m bėgime) nu-
galėjo V. Morkūnaitė iš A. Vienuo-
lio progimnazijos, II vietą užėmė 
- G. Kisieliūtė (A. Vienuolio pro-
gimnazija), III – E. Stankevičiūtė 
(A. Vienuolio progimnazija). 2004 
m gimusių ir jaunesnių berniukų 
grupėje ( 600 m): I v. – K. Gvoz-
das (A. Vienuolio progimnazija); 
II v. – S. Bagačius (Kavarsko pa-

grindinė mokykla–daugiafunkcis 
centras); III v. – P. Gokas (A. Vie-
nuolio progimnazija); 2003 – 2002 
m. gimusios mergaitės (600 m): I 
v. – M. Mincytė (Traupio pagrindi-
nė mokykla); II v. – J. Petrauskaitė 
(A. Vienuolio progimnazija); III 
v. – A. Lukavičiūtė (Viešintų pa-
grindinė mokykla – daugiafunkcis 
centras); 2003 – 2002 m. gimę ber-
niukai (600 m): I v. – E. Šimonytis 
(A. Baranausko pagrindinė moky-
kla); II v. A. Norvilaitis (J. Biliūno 
gimnazija); III v. – J. Kamarauskas 
(Kavarsko pagrindinė mokykla 
–daugiafunkcis centras); 2001 – 
2000 m. gimusios merginos (600 
m): I v. – V. Musteikytė (J. Biliū-
no gimnazija); II v. – R. Raišelytė 
(Troškūnų K. Inčiūros gimnazija); 
III v. – K. Kvietinskaitė (J. Biliūno 
gimnazija); 2001 – 2000 m. gimę 
vaikinai (1000 m): I v. – P. Januš-
kevičius (J. Biliūno gimnazija); II 
v. – K. Šišla (J. Biliūno gimnazija); 
III v. – M. Minkevičius (Troškū-
nų K. Inčiūros gimnazija); 1999 
m. gimusios ir vyresnės merginos 
(600 m.): I v.- Ž. Matelionytė (J. 
Biliūno gimnazija); II v. – A. Ber-
notaitė (J. Biliūno gimnazija); III 
v.- T. Gražytė (Troškūnų K. Inčiū-
ros gimnazija); 1999 m. gimę ir 
vyresni vaikinai (1000 m): I v. – L. 
Miškinis (J. Biliūno gimnazija); II 
v. – B. Pociūnas (J. Biliūno gimna-
zija); III v. – Ž. Jazokas (Troškūnų 
K. Inčiūros gimnazija).

Eina medžiotojas mišku. Žiūri – 
lokio urvas. Atsargiai įkiša galvą, 
o viduje meškiukas ant naktipuo-
džio sėdi. Medžiotojas klausia:

– Ar mama namie?
– Ne.
– O tėtis?
– Irgi ne.
Tada medžiotojas, kad tvos meš-

kiukui per galvą su šautuvo buože, 
o tas, kad suklyks:

– Močiute!!!
 
***

Susitinka du žemaičiai. Vienas 
sako:

– Aš tau užduosiu mįslę – roži-
nis, po žemėm rangos, prasideda iš 
s raidės, kas?

– Slieks!
– Teisingai!
– O dabar tu įmink – rožinis, po 

žemėm rangos, bet prasideda ne iš 
s, o iš o raidės, kas?

Galvojo galvojo, galvojo galvo-
jo bet niekaip nesugalvoja. Tada 
sako:

– Nu, sakyk, pasiduodu.
– Ontras slieks!

Anykščių muziejininkai surengė 
šventę mokiniams. Šventė „Ir šian-
dien tebežymu, kur pilies būta“ 
vyko Šeimyniškėlių piliakalnio 
papilyje.  

Žinoma, vaikučiams galima ban-
dyti įrodyti, kad ant piliakalnio li-
kusios žymės (mediniai kuoliukai, 
metaliniai varžtai ir skylės) yra Ka-
raliaus Mindaugo palikimas. Ka-
ralius neva labai skubėjęs, turėjęs 
reikalų Kupiškyje ir per tą darbinę 
įtampą nespėjęs visų rakandų susi-
rinkti, todėl „Ir šiandien tebežymu, 
kur pilies būta“.

Ir šiandien būtų nebežymu, 
kur pilies nebūta!

Tačiau šventės pavadinime ga-
lima įžvelgti ir kandžią muzieji-
ninkų užuominą, tiesiog lipimą 
ant nuospaudos Anykščių rajono 
merui, medinės pilies ant Šeimy-
niškėlių piliakalnio statybų inicia-
toriui Kęstučiui Tubiui. Pilies nėr, 
yra tik žymės...

Tačiau greičiausiai šventės pa-
vadinimas yra raginimas pilies sta-
tytojui Povilui Gurkliui kuo grei-
čiau susirinkti nuo piliakalnio tai, 
kas liko nuo statybų. T.y. padaryti, 
kad „šiandien būtų nebežymu, kur 
pilies nebūta” 

Šeimyniškėlių piliakalnio priepilyje muziejininkai vaikučius 
mokė, kaip nereikia statyti pilies?

jono jUneViČiAUs nuotr.

Indonezijos policija dėl
 „gėjų vakarėlio“ 
areštavo 141 vyrą

Indonezijos policija sostinėje 
Džakartoje dėl įtariamo gėjų va-
karėlio pirtyje areštavo 141 vyrą, 
pirmadienį pranešė pareigūnai.

Vėlai sekmadienį pareigūnai pa-
tikrino pastatą „Atlantis“, kuriame 
įsikūrusi pirtis ir sporto salė, ir nu-
traukė renginį pavadinimu „Lauki-
nis“. Šis reidas laikomas naujausiu 
nepalankumo homoseksualiems 
asmenims musulmoniškoje Indo-
nezijoje ženklu.

Internete išplatintose nuotrauko-
se matyti iki pusės nuogi vyrai, po 
policijos reido sėdintys patalpoje 
šalia sporto salės įrangos.

„Mūsų pareigūnai atliko slaptą 
tyrimą ir sekmadienį surengė reidą 
toje vietoje“, – naujienų agentū-
rai AFP sakė policijos detektyvas 
Nasriadi (Nasriadis).

Homoseksualumas ir gėjų sek-
sas Indonezijoje nėra uždrausti, 
išskyrus konservatyvią Ačeho pro-
vinciją, bet Nasriadi sakė, kad 10 
iš Džakartoje areštuotų vyrų ga-
lėtų būti apkaltinti pagal griežtus 
Indonezijos kovos su pornografija 
įstatymus.

Tarp jų yra įtariami renginio 
organizatoriai ir vyrai, kurie, kaip 
įtariama, verčiasi prostitucija ar 
yra striptizo šokėjai. Pagal minė-
tą įstatymą nuteistiems žmonėms 
gresia kalėjimas iki 10 metų.

Kiti sulaikytieji dar apklausiami 
kaip potencialūs bylos liudininkai, 
sakė Nasriadi. Tai dar vienas žen-
klas, kad didėja priešiškumas ne-
didelei Indonezijos lesbiečių, gėjų, 
biseksualų ir translyčių asmenų 
(LGBT) bendruomenei. Nuo pra-
ėjusių metų ministrai, griežtosios 
linijos šalininkai ir įtakingos islamo 
grupės viešai smerkė homoseksu-
alumą. Anksčiau šį mėnesį Indo-
nezijos policija Surabajos mieste 
dėl įtariamo gėjų vakarėlio sulaikė 
aštuonis vyrus. Jie taip pat gali būti 
apkaltinti pagal kovos su pornogra-
fija įstatymą. Islamo teismas Ače-
he už gėjų seksą du vyrus nuteisė 
viešam nuplakimui. Tokia bausmė 
už homoseksualius veiksmus šioje 
provincijoje skirta pirmąkart.

Priešiška reakcija homoseksualų 
bendruomenei kilo 2016 metų pra-
džioje ir aktyvistai mano, kad ją 
sukėlė didelis žiniasklaidos dėme-
sys sprendimui Jungtinėse Vals-
tijose legalizuoti tos pačios lyties 
asmenų santuokas.


