
69-ieji leidimo metai 2017 m. spalio 10 d. antradienis

   

šiupinys

4 psl.

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 81/9167

http://www.anyksta.lt

6 psl.3 psl.2 psl.

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

 Sveikinimo kaina – 16 eurų.

Ministras medikams siūlė 
neprisirišti prie vietos 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį Anykščių ligo-
ninėje apsilankęs Sveikatos 
apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga medikams dėstė, jog 
regioninių ligoninių struktūros 
pertvarkymas yra neišvengia-
mas.

 Kitaip tariant, diplomatiškai 
aiškino, jog ateina dar viena 
mažų ligoninių naikinimo ban-
ga. 

Tiesa, panašu, kad Anykščių 
ligoninė nebus pirmoji, kurią 
reformatoriai uždarys.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga Anykščių medikams aiškino, kad jo tikslas - suma-
žinti regioninių ligoninių finansinius nuostolius.

2018-ieji - reformos metai, ku-
riais turėtų veikti visos 42 urėdijos, 
tik jau filialų statusu. 2018-aisiais 
miškininkai iš darbo lyg ir neturėtų 
būti atleidžiami, tačiau, panašu, to-
kių garantijų nėra - niekas urėdijo-
se nesikeis 2018-ųjų sausio 1-ąją, 
tačiau po mėnesio kito gali būti 
pradėti dalinti atleidimų lapeliai.

Pasak Anykščių miškų urėdijos 
vyriausiojo miškininko Kęstučio 
Bilboko, planai urėdijos filialą 
įkurti Anykščiuose taip pat mūsų 
miškininkams nesuteikia privile-
gijų prieš uteniškius, jog būtent 
anykštėnai išsaugos darbo vietas. 
Iš dviejų urėdijų, Utenos ir Anykš-
čių kolektyvų, bus formuojamas 
vienas filialo kolektyvas. Kol kas 
saugūs gali būti tik girininkijų ko-
lektyvai - girininkijose 2018-aisias 
neketinama atlikti pertvarkos.

Po reorganizacijos Lietuvos 
miškų urėdijos centrinę kontorą 
planuojama įkurti Panevėžio rajo-
no gyvenvietėje Katinuose. 

Anykščiuose bus urėdijos filialas
Po urėdijų reformos, visas 42 Lietuvos miškų urėdijas sujungus į vieną, nuo 2019-ųjų sausio liks 

26 filialai. Į vieną filialą bus sujungtos Anykščių ir Utenos urėdijos, o filialo centrą planuojama įkur-
ti Anykščiuose. Anykščių urėdija yra gerokai didesnė nei Utenos urėdija. 

Panašu, kad Anykščių miškų urėdijos pastatas artimiausiais metais nebus „papuoštas“ spyna.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Stambiagabaričių 
atliekų 
vis daugiau

Artėjantys Prezidento rinkimai kol 
kas svarbūs tik patiems kandidatams

Juozas DANILAVIČIUS, 
mokslininkas, Teresės Mike-
liūnaitės Anykščių kultūros 
premijos laureatas: „Mums 
reikalingas Tautos tėvas arba 
Tautos motina. “

Gydytojo 
profesija – 
prestižinė, 
bet sunki

Pažeidėjai. Anykščių rajono me-
džiotojų klubo ,,Elnias” medžiotojai 
spalio 5 d. apie 23 val. termovizoriu-
mi apžiūrinėdami lauką netoli ribos su 
kaimyniniu Kupiškio rajono Navikų 
medžiotojų klubu užklupo tris asme-
nis, svetimuose medžioklės plotuose 
sumedžiojusius tauriojo elnio patiną. 
Visiems trims medžiotojams surašyti 
administracinio nusižengimo proto-
kolai, paimtas ginklas, kuriuo buvo 
sumedžiotas elnias. Visa su pažeidi-
mu susijusi medžiaga nagrinėjimui 
bus perduota Anykščių rajono apylin-
kės teismui, kuris ir priims sprendimą 
dėl nuobaudų skyrimo pažeidėjams. 
Jiems taip pat teks atlyginti ir gamtai 
padarytą 5 602,35 Eur žalą.

Komandiruotė. Mero pavaduoto-
jas Sigutis Obelevičius penktadienį  
išvyksta į Rusiją. Savivaldybė prane-
ša, kad vicemeras atstovaus Anykščių 
rajono savivaldybę Turizmo galimy-
bių pristatyme Sankt Peterburge.

Šiluma. „Praeitą savaitę iš bioku-
ro katilinės paleista šiluma į Šaltupio 
ir Pušyno mikrorajonus. Atstatyta 
trasa, kuri buvo panaikinta. 285 me-
trai naujos trasos ir pritaikyta 764 
metrai seno vamzdyno. Bendras tra-
sos ilgis – 1049 metrai. Visi darbai 
kainavo 49 000 eurų. Jeigu būtų tie-
kiama šiluma į gyvatukus ir karštam 
vandeniui, tai nauda jau būtų 32 000 
Eur per vasarą. O jeigu dar šildysime 
namus, tai bus suma dviguba ir tikrai 
atsipirks per vienerius metus. Įma-
noma, kad šiluma iš biokuro katili-
nės galėtų būti tiekiama net ir esant 
lengvai minusinei temperatūrai, bet 
tam dar reikia įrengti siurblius, kad 
pakelti slėgius, nes Pušyno mikro-
rajonas yra 30 metrų aukščiau už 
biokuro katilinę“, - pasakojo meras 
K.Tubis.

Opozicija. Praėjusiame rajono 
Tarybos posėdyje išaiškinta, kad libe-
ralai vis dar nėra opozicinė frakcija. 
„Kaip suprantu, savivaldybės Tary-
bos mažuma tėra socialdemokratų 
partija, o Liberalų sąjūdis dar neįvyk-
dė Vietos savivaldos 3 straipsnio 19 
punkto reikalavimų bei savivaldybės 
Tarybos veiklos reglamento 53 punk-
to reikalavimų“, - aiškino darbą savi-
valdybėje palikęs Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos skyriaus vedė-
jas Alfredas Bulotas.



  
KONKREČIAI 2017 m. spalio 10 d.

spektras

Temidės svarstyklės
Mirtys. Spalio 3 dieną  apie 13 

val. Anykščių seniūnijos  Katlėrių 
kaime, namuose, rastas vyro (g. 
1948 m.) kūnas be išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas mirties priežasčiai nustatyti. 
Spalio 8 dieną  apie 10 val. Ka-
varsko seniūnijos Šovenių kaime, 
namuose, rasta mirusi, be smurto 
žymių moteris (g. 1954 m.). Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Gėrė. Spalio 7 dieną apie 5.13 
val. Anykščiuose, Gegužės gatvė-
je, sustabdytas automobilis Audi 
A4, kurį vairavo vyras (g. 1973 
m.), gyvenantis Utenoje. Vyrui 
nustatytas 2,04 prom. girtumas. 
Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Mušė. Spalio 8 dieną apie 
17.06 val. Skiemonių seniūnijos 
Mačionių kaime neblaivus tėvas 
(nustatytas 1,54 prom. girtumas) 

(g.1966 m.) kumščiu trenkė savo 
sūnui (nustatytas 2,31 prom. gir-
tumas) (g. 1990 m.), taip sukel-
damas fizinį skausmą. Įtariamasis 
sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Grasino. Spalio 8  dieną apie 
22 val. Anykščiuose neblaivus 
sugyventinis (g. 1969 m.) grasi-
no nužudyti sugyventinę (g. 1971 
m.). Išgirdęs, kad kviečiama pa-
galba, vyras iš namų pasišalino. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Neblaivūs. Spalio 6 dieną apie 
18.45 val. Kavarsko seniūnijos 
Zaviesiškio kaime buvo sustab-
dytas automobilis BMW 316, 
kurį vairavo vyras (neblaivus, 
nustatytas 2,87 prom. girtumas), 
(g. 1997 m.), gyvenantis Kavars-
ko seniūnijos Janušavos kaime. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įta-
riamasis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

„ANYKŠTA“TV kalbino 
KASP Vyčio apygardos 5-o-
sios rinktinės 505 lengvosios 
pėstininkų kuopos vadą kpt. 
Edviną Žvirblį.

„Šie metai kuopai yra labai geri 
metai. Praybos su Gruzija. „Sti-
prus aukštaitis 2017“, visos rink-
tinės pagrindinės pratybos. Dabar 
kariai pradeda ruoštis trijų savai-
čių pratyboms Vokietijoje. 10 – 12 
anykštėnų treniruosis su specialių 
operacijų daliniais. Laukia ir dar 
vienas iššūkis – mūsų rinktinės 
kariai skris į misiją Malyje. Tikė-
tina, kad trys anykštėnai taip pat 
vyks į Afriką“, - apie artimiausius 
savanorių planus pasakojo kpt. 
E.Žvirblis.

Pasak kpt. E.Žvirblio, Anykš-
čių  savanorių kuopa yra viena iš 
stipriausių visoje Lietuvoje.

„Prie kuoppos aktyviai jungia-
si jaunimas. Jis yra motyvuotas, 
žinantis, ko nori iš tarnybos. Tai 
verčia ir mus, karininkus, la-
biau pasistengti“, - kalbėjo kpt. 

„Stambiagabaričių atliekų su-
rinkimą baigsime šią savaitę, 
- pastebėjo Anykščių komunali-
nio ūkio direktorius K. Šapoka. 
– Praeitą savaitę  jas surinkome 
Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, 
Skiemonių, Debeikių ir Anykščių 
seniūnijose, šią savaitę baigsime 
likusiose. Pirmadienį stambiaga-
barites atliekas rinkome Anykš-
čių mieste. Daugiausia gyvento-
jai suneša išvežti minkštų baldų, 

Visus interviu galite pamatyti 
portale www.anyksta.lt

„Anykšta“ TV
Savanorių kasdienybė 
kupina iššūkių

Kpt. Edvinas Žvirblis džiau-
gėsi, kad anykštėnai labai 
geranoriškai pagelbėjo sa-
vanoriams per Anykščių ra-
jone vykusias pratybas „Sti-
prus aukštaitis 2017“.

E.Žvirblis, pastebėdamas, kad no-
rinčiųjų tapti savanoriais skaičius 
šoktelėjo po 2014-ųjų metų  įvy-
kių Ukrainoje.

Kpt. E.Žvirblį kalbino portalo 
anyksta.lt redaktorius Robertas 
Aleksiejūnas.

Stambiagabaričių atliekų 
vis daugiau

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Praeitą ir šią savaitę Anykščių komunalinio ūkio darbininkai 
surenka stambiagabarites atliekas. Pasak įmonės direktoriaus 
Kazio Šapokos ir atliekas surenkančių darbininkų, atliekų, dau-
giausia minkštų baldų ir automobilių padangų, gyventojai prie 
konteinerių pritempė daugiau nei pernai. 

automobilių padangų ir buitinės 
technikos“. 

Pakalbinti atliekas surenkantys 
darbininkai sakė, kad šiemet dau-
giau atliekų negu pernai, o tarp jų 
pasitaiko visko, netgi automobilių 
sėdynių, stiklų, kitų detalių, kurių 
jie galėtų ir neimti, tačiau paima. 

Surinktos atliekos rūšiuojamos 
Komunaliniame ūkyje ir išveža-
mos į Utenos regioninį atliekų 
tvarkymo centrą. 

Gyventojai atsikrato senais minkštais baldais ir sena buitine 
technika. 

Autoriaus nuotr.

Os vyrų choras, vadovaujamas 
Jo Ryen, surengė tris koncertus. 
Kiekvienas jų buvo išskirtinis 
savo programa ir atlikimu.

Pirmiausia choras su koncer-
tine programa pasirodė Kavars-
ko Šv. Jono Krikštytojo bažny-
čioje. Choro vadovas Jo ne tik 
akomponavo chorui akordeonu, 
bet ir pats atliko keletą kūrinių 
solo akordeonu. Žiūrovus žavė-
jo solistės Kirsti Saeter išskirti-
nis švelnus balso tembras.   
 Didysis koncertas nuskambėjo 
Anykščių menų inkubatoriuje – 
menų studijoje. Skambėjo daug  
Os vyrų choro atliekamų dainų, 
kurioms muziką  yra sukūręs 
pats choro vadovas ir dirigentas 
Jo Ryen.

Klausytojų širdis ypač palietė 
be galo jautri daina: ,,Tu duok 
man galią“, kuriai tekstą parašė 
choristas Bjorn Qyan.

Vyrų choras šią dainą atliko 
su soliste Kirsti Saeter. Solistas 
Christer Dirfeldt su choru dai-
navo ,,Loch Londonas“. Choro 
vadovas Jo akomponavo chorui 
akordeonu ir pianinu. Jis pats 
vedė koncertą ir net papasakojo 
apie dainų turinį. Iš norvegų į 
lietuvių kalbą vertė Indrė Dule-
vičiūtė.

Svečiai atlikę savo programą, 
pakvietė chorinio muzikavimo 
draugystei Anykščių kamerinį 
chorą ,,Salve Cantus“, vad. Rim-
vydo Griauzdės. Abu chorai pir-
miausiai  dainavo norvegiškai, 
vėliau buvo dainuojama ir lietu-

viškai. Buvo atlikta Gyčio Paš-
kevičiaus daina “Mano kraštas”. 
Dirigavo Jo Ryen, akomponavo 
Stanislovas Aglinskas. 

Kocertą baigė abu cho-
rai giedodami norvegų kalba 
S.Ingemann “Deilig er jorden” 
(“Graži yra žemė”). Šį kūrinį di-
rigavo R.Griauzdė, akomponavo 
Stanislovas Aglinskas. Atliekant 
kūrinį atsistojo visi klausytojai, 
nes tai ypatingai svarbi giesmė 
norvegams.          

Sekmadienį, spalio 1 d., Os 
vyrų choras giedojo Šv.mišiose 
Anykščių Šv.apaštalo evangelis-
to Mato bažnyčioje.

Skambiais vyrų balsais buvo 
pripildyti bažnyčios bokštai. Os 
vyrų choras yra ypatingas tuo, 
kad turi labai talentingą vadovą 
ir dirigentą Jo Ryen. Jis labai 
nedaug pasimokė muzikos mo-
kykloje. Nėra baigęs jokių kon-
servatorijų. Pats verčiasi avinin-
kyste (turi avių ūkį).

Choro dalyviai taip pat yra 
mėgėjai. Dauguma jų ūkininkai 
– augina avis. Labai miela, kad 
jie taip myli muziką, chorą, dai-
nas, šokius. Kai kurie choristai į 
choro repeticijas važiuoja net po 
30 – 40 km.

Choristų amžius nėra svarbus 
neskirstomas. Tinka visi, kas 
sugeba dainuoti. Visi tinka, kas 
sugeba dainuot. Vyrsiausiam 
choristui - Tore Myre – 87 -eri. 
Jauniausias choro dalyvis - 15 - 
metis Isak Nyaas.

-ANYKŠTA

Mano širdis  yra  Tavo… 
Anykščiuose viešėjęs Norvegijos  Os vyrų choras savo dainas 

dovanojo Anykščių Menų inkubatoriaus – menų studijos audito-
rijai, skambiomis giesmėmis džiugino Kavarsko Šv. Jono Krikš-
titojo bei Anykščių šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčių tikin-
čiuosius. 

Svarsto. Valdančiąją koaliciją 
remiantys Seimo socialdemokra-
tai ketina išlaikyti Socialdemokra-
tų partijos frakcijos pavadinimą. 
„Mes siekiame išlaikyti pavadini-
mą, nes esame socialdemokratai 
ir mūsų yra dauguma“, - po so-
cialdemokratų pasitarimo Seime 
pirmadienį sakė Seimo vicepir-
mininkė Irena Šiaulienė. Politikė 
taip pat pripažino, kad dėl frak-
cijos pavadinimo gali būti įvairių 
niuansų ir ginčytinų dalykų. „Čia 
yra ginčytini dalykai ir turi abi 
pusės galvoti“, - sakė I. Šiaulie-
nė.  Jos teigimu, pirmadienį jokių 
sprendimų nepriimta, tiesiog buvo 
pasikeista nuomonėmis. Pasak 
parlamentarės, yra galimi įvairūs 
variantai, dėl kurių dar nėra apsi-
spręsta. „Yra sprendžiama, ar išei-
ti iš partijos, ar laukti, kol išmes“, 
- sakė I. Šiaulienė. Paklausta, kaip 
pasielgs ji pati, I. Šiaulienė nega-
lėjo pasakyti. „Aš galiu pasielgti ir 
taip, ir kitaip, priklausomai, kaip 
mes sutarsime“, - sakė I. Šiaulie-
nė. Pasak jos, net jeigu jie ir būtų 
išmesti iš partijos, jie vis tiek save 
laikytų socialdemokratais, nes šiai 
partijai yra atidavę po tris dešim-
tmečius.

Vizitas. Sveikatos apsaugos 
ministro Aurelijaus Verygos va-
dovaujama delegacija spalio 8-14 
dienomis su oficialiu vizitu lankosi 
Japonijoje. Šio vizito tikslas - sti-
printi tolesnio dvišalio bendradar-
biavimo galimybes, kurios jau 
tęsiasi ne vienerius metus medici-
nos, medicinos inovacijų, medici-
nos mokslų ir kitose srityse, skel-
bia Sveikatos apsaugos ministerija. 
Vizito metu planuojama aplankyti 
tokias mokslo ir gydymo įstaigas 
kaip Tokijo mokslo universitetas, 
Nacionalinis globalios sveikatos 
ir medicinos centras, Kejo univer-
sitetas ir ligoninė, Japonijos naci-
onalinis vėžio centras, Japonijos 
vėžio tyrimų fondas, Osakos uni-
versitetinė ligoninė, Mikrobinių 
ligų tyrimų institutas. 

Naikintuvai. Praėjusią savaitę, 
spalio 2-8 dienomis, NATO oro 
policijos funkcijas Baltijos šalyse 
vykdantys naikintuvai vieną kartą 
kilo atpažinti ir lydėti tarptautinėje 
oro erdvėje virš Baltijos jūros skri-
dusių Rusijos Federacijos karinių 
orlaivių. Spalio 2-ąją Baltijos šalių 
oro erdvę saugantys NATO naikin-
tuvai buvo pakelti atpažinti ir lydė-
ti orlaivių „IL-20“ ir „IL-76“, skri-
dusių iš Rusijos žemyninės dalies į 
Kaliningrado sritį. Orlaiviai skrido 
su iš anksto pateiktais skrydžio 
planais, su išjungtais atsakikliais, 
radijo ryšį su regioniniu skrydžių 
valdymo centru palaikė.

Tarnyba. Pirmadienį nuolatinę 
privalomąją pradinę karo tarnybą 
Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo 
Radvilos mokomajame pulke Ru-
kloje ir Karaliaus Mindaugo hu-
sarų batalione Panevėžyje pradės 
442 šių metų šaukimo kariai. Kiek 
vėliau, spalio 23 d., dar 109 šauk-
tiniai tarnybą pradės Mechanizuo-
tosios pėstininkų brigados „Gele-
žinis Vilkas“ Generolo Romualdo 
Giedraičio artilerijos batalione. Į 
tarnybos vietas šauktiniai atvyks 
iš keturių Regioninių karo prievo-
lės ir komplektavimo skyrių - Vil-
niaus, Kauno, Šiaulių ir Panevėžio. 
Daugiausia šauktinių savanorių į 
tarnybą Husarų mechanizuotajame 
pėstininkų batalione Panevėžyje, 
atvyks iš Panevėžio - 255.

Didysis koncertas nuskambėjo Anykščių menų inkubatoriuje – 
menų studijoje. Skambėjo daug  Os vyrų choro atliekamų dainų, 
kurioms muziką  yra sukūręs pats choro vadovas ir dirigentas 
Jo Ryen.
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Parengta pagal 
BNS informaciją

savaitgalio diskusija

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

@ Taigi: „Kai bus tiesioginė 
demokratija, tai yra, kai Konsti-
tucijoje bus įteisintas vietos refe-
rendumas, tada žmonės ir galės 
dalyvauti savivaldybės reikalų 
sprendime. Kai nėra demokratijos, 
nėra ko tuščiai kalbėti apie įsitrau-
kimus, svarstant svarbius rajono 
gyvenimo klausimus ir tuo labiau 
žmonėms gaišti laiką įsitraukimais, 
kai jų balsas nieko nereiškia.“

@ Juozas: „Aktyvus visuome-
nės dalyvavimas savivaldoje turi 
būti graži siekiamybė. To turi norė-
ti visų pirma valdantieji. Šiuo metu 
stebim labiau fasadinę bendravimo 
formą; meras aktyviai lanko rengi-
nius ir sakyčiau per mažai palieka 
laiko darbui. Betgi jų metu tik pa-
sakysi, o ne išgirsi... Todėl visuo-
menės, aktyvių piliečių, žmonių 
grupių nuomonė, pozicija tarsi 
lieka nuošaly, todėl nėra balanso 
tarp išrinktos valdžios ir rinkėjų. 
Esu tikras, kad mūsų rajono garbės 
piliečiai galėtų būti aktyvesni pa-
sakydami savo nuomonę, pastabas, 
pasiūlymus. Su didžiausia pagarba 
jiems, man regis nepakanka juos 

Mes neturime 
asmenybių

Juozas DANILAVIČIUS, 
mokslininkas, Teresės Mikeliū-
naitės Anykščių kultūros premi-
jos laureatas:

- Labai sunkus klausimas. Kai 
Lietuvos Prezidente rinko Dalią 
Grybauskaitę, į tai žiūrėjau skep-
tiškai, tačiau pasirodo, kad ji visai 
neblogai valdo. Kai kurie galimi 
pretendentai labai žemo emocinio 
intelekto. Jie patinka žemo raštin-
gumo žmonėms, tačiau išsilavinu-
siems, visuomenėje tam tikras par-
eigas užimantiems asmenims, tokie 
pretendentai kaip Saulius Skverne-
lis ar Aušra Maldeikienė, netin-
ka. Algirdas Brazauskas, Valdas 
Adamkus...Tai buvo asmenybės. 

Mes dabar neturime asmenybių. 
Gal Prezidentu reikėtų rinkti kokį 
mokslininką? Mums reikalingas 
Tautos tėvas arba Tautos motina. 
Tiesą pasakius, apie tokius aukštus 
dalykus dabar net negalvoju.

Renkuosi ne 
pagal partijas, o 
pagal darbus

Prima PETRYLIENĖ, visuo-
menininkė, Anykščių rajono 
Garbės pilietė:

- Ką čia gali spręsti eilinis žmo-
gus, nebent vertinti galimus preten-
dentus į Prezidentus pagal darbus. 
Mano nuomone, šalį galėtų valdyti 
Žygimantas Pavilionis arba  Ingri-
da Šimonytė. Dabartinė Lietuvos 

Artėjantys Prezidento rinkimai kol kas 
svarbūs tik patiems kandidatams
Iki naujų Lietuvos Prezidento rinkimų, vyksiančių 2019 me-

tais, dar nemažai laiko, tačiau šalies žiniasklaidoje jau vis daž-
niau šmėkščioja galimų pretendentų užimti šias pareigas pavar-
dės, skelbiamos visuomenės nuomonės apklausos. Kokio Lietuvai 
reikia naujo Prezidento? Ar pakanka asmenybių, kurios galėtų 
užimti tokias pareigas?

Prezidentė Dalia Grybauskaitė la-
bai aktyvi ir I.Šimonytė tokia pati. 
Ne tik aktyvi, bet ir išsilavinusi, 
ekonomistė, kalbas moka. Lietuvai 
nebūtų gėda. Nepagalvokite, kad 
renkuosi pagal partijas. Tiesiog, 
kitų pretendentų nematau.

Kandidatas turi 
būti neturintis 
ką slėpti nuo 
visuomenės

Gabrielė GRIAUZDAITĖ, 
rajono Tarybos narė, konserva-
torė:

- Iš tiesų, laiko dar iki Lietuvos 
Prezidento rinkimų liko nemažai, 
tačiau tas didžiulis  visuomenės 
šurmulys apie galimus kandida-
tus leidžia spėti, jog artėjantys 
rinkimai bus tikrai labai įdomūs. 
Įdomūs tuo, jog kandidatų pasirin-
kimas bus nemažas. Sunku keletu 
sakinių nusakyti šią situaciją, ta-
čiau drįstu teigti, jog Lietuvoje yra 
kandidatų, kurie būtų verti ir galė-
tų pretenduoti užimti šį postą. Be 

Savivaldos  galios mažėja
Šią savaitę bus minima Vietos savivaldos diena. Šią dieną ga-

lima laikyti savivaldybių tarnautojų profesine švente. Kaip ver-
tinate jų darbą ir tarnavimą visuomenei, kurie iš savivaldybės 
vadovų, seniūnijų seniūnų, tarnautojų, jūsų manymu, yra la-
biausiai nusipelnę vietos savivaldos gyvenime? Ar patys dalyvau-
jate vietos savivaldos gyvenime, įsitraukiate svarstant svarbius 
rajono gyvenimo klausimus? Ar jaučiate, kad vietos savivaldoje 
svarbi ir visų žmonių nuomonė?

matyti šventinėje eisenoje šalia 
mero ar išgirsti skaitant eilėraš-
tį. Savivaldybei reikia pagalvoti, 
kaip šie garbingi žmonės galėtų 
prisidėti prie svarbių projektų įgy-
vendinimo ar negerovių šalinimo. 
Galima platinti anketas, tikintis jų 
nuomonės, galima siųsti sprendi-
mų projektus e-paštu, galima bent 
2-3 kartus į metus susitikti prie 
arbatos diskusijoms... Nauda būtų 
neabejotinai didelė.“

@ ili 0v8: „Aš siūlau!!! Lauk 
Merą..Sigutį  už nepadorų elge-
sį!!! Areštuojam valgyklą!!! Atgal 
grąžinam Venetą!!! Skelbiam pa-
kartotinį konkursą į Kalitos kalną. 
Šalinam antikorupcijos pirminin-
ką!!! Iš vandenų ir komunalinio 
atleidžiam Savicką, Liogę!!! Už 
korumpuotą darbą ir kyšių ėmimą 
skirkim baudas medikams!!! Se-
niūnus įpareigokim daugiau skirti 
dėmesio žmonėmis!!! Baura ir Jo-
vaiša, kurie nepateisina lūkesčių, 
tegul padeda mandatus!!! Arba 
suvaldo mero savivalę. „Anykštą“ 
įpareigojam nerašyti straipsnių ir 
nekalbinti žmonių, kurie neturi 

visuomenės pasitikėjimo!!! VA 
KIEK SIŪLYMŲ PER 2 MINU-
TES!!!“

@ AMILIUTĖ PAŠALPIŪ-
NAITĖ: „Na, ko čia birbiat, a? 
Gera šventė! Puiki proga tautai 
gramelį įkalti. Ir bulvės užkandai 
gerai užderėjo, ir grybų yra”. 

@ R.Gižinskas: „Su kiekvienais 
Nepriklausomybės metais savival-
dos galios mažėja. Didėja centrinės 
valdžios koncentracija. Savivaldai 
vadovauja visi, kas netingi - ypač 
Vyriausybėje. Ne paslaptis, kad 
Lietuvoje (prie visų valdžių) Prem-
jero postas pats įtakingiausias, nes 
jis sėdi ant „maišo“ pinigų. Blo-
giausia tai, kad į savivaldą nėra 
valstybinės strategijos požiūrio. 
Pvz., kaip tiesioginiai Mero rin-
kimai. Tai pusiau skustas, pusiau 
luptas įstatymas .Šiuo metu rajonų 
Tarybos - tik valdžios imitacija. 
Tokių pvz. labai daugėja. Sutaupo 
savivaldybė pinigų, metų pabaigo-
je jie gali atsidurti Vyriausybės dis-
pozicijoje. Nemažai reikšmės turi 
ir ES. Ji pinigų skiria daug, tačiau 
tos eilutės galėtų būti keičiamos 
Vyriausybės ir savivaldybių po-
žiūriu. Paskaičiuokite, kiek šalyje 
pastatyta apžvalgos bokštų ir kiek 
tai kainavo? Kaip savivaldybės su-
gebės kompensuoti gyventojams 

šilumą? Šiuo metu savivaldybė, 
kaip šeimos daktaras -dispečeris.“

@ Apie šventę: „Šitiems mūsų 
„ponams“ kiekviena diena ir yra 
savotiška darbo šventė. Juk tik 
pažiūrėkite, kokie jie, tie gražūs 
mūsų valdininkai ir valdininkės, 
visuomet išsipuošę, kur kas gra-
žiau negu mes, jų eiliniai „būrai“ 
per Velykas ar Kalėdas. Bet jie ir 
uždirba, gauna sau garantuotą algą, 
nesvarbu, kad lietus lyja, ar kokios 
kitos gamtos iškrėstos išdaigos už-
puola mus, ypač, dabar žemdirbius. 
Jei dėl gamtos bjaurasties niekas 
neužaugo ar supuvo derlius lauke, 
tai galimas skurdas arba badas, o 
jiems, mūsų ponaičiams, tai tik 
nafliūvat. O ateinanti jų profesinė 
šventė, tai tik jiems patiems meti-
nė pasilinksminimo diena, o tik ne 
mums, visiems varguoliams.“

@ Id: „Savivaldos diena -tai 
diena, kada valdininkai susivaldys 
nuo valdžios jausmo ir leis moks-
leiviams pažaisti „valdininkais“ 
žaidimą. Jeigu tokia diena metuose 
viena, kada valdininkai „tarnaus“ 
visuomenės atstovams? Jaunimui 
- tai ŠVENTĖ. Jeigu visos vietos 
visuomenės Šventė- tai per šventes 
nedirbame, o švenčiame.”

@ Klausimas: „Kodėl Viešintos 
visus metus gyvena be seniūno? 
Policininkai ne išsilaiko bendrųjų 
gebėjimų egzaminų?”

-ANYKŠTA

abejonės, kandidatas  turėtų būti 
aukštos moralės asmenybė, pavyz-
dys kitiems šalies gyventojams, 
savo darbais įrodantis, jog jis ver-
tas šio posto ir neturintis ko slėpti 
nuo visuomenės. Ar tai bus vyras, 
ar moteris, sunku nuspėti, bet šiai 
dienai, mintyse turiu vieną kandi-
datę... Ir ji būtų moteris.

Prezidentas 
ūkininkui – per 
aukšta materija

Algis BUKAUSKAS, Viešintų 
seniūnijos ūkininkas:

- Apie tai net negalvojau. Labiau 
savam mieste rūpi, kad būtų geras 
vadovas. Manau, kad dabar yra 
tikras šeimininkas ir norėtųsi, kad 
toks išliktų. O kas dėl Prezidento, 
tai per aukštos materijos ūkininkui 
kalbėti apie tai. Dabartinė šalies 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė vi-
sai gerai valdo šalį, užsienyje žino-
ma, finansus supranta. Tas naujas 
Prezidentas vėl kol kojas apšils...

-ANYKŠTA

Ekonomika. Finansų minis-
tras Vilius Šapoka įsitikinęs, kad 
augančiame šalies ūkyje mažė-
ja šešėlinės ekonomikos dalis. 
Tokią poziciją ministras išsakė 
Vyriausybei trečiadienį ketinant 
svarstyti kitų metų biudžeto pro-
jektą. „Ekonomika auga, šešėlis 
traukiasi, su juo tikrai smarkiai 
yra kovojama. Ir, žinoma, tai, 
ką esame padarę su „pokyčių 
krepšeliu“, tai esame peržiūrėję 
tas sritis, kuriose didinti išlaidas 
tikrai nėra nei veiksminga, nei 
efektyvu, ir vietoje to sutelkėme 
tas sumas būtent prioritetiniams 
darbams atlikti ir visą detalią in-
formaciją pateiksime trečiadie-
nį“, - kalbėjo V. Šapoka. 

Aukos. Per keturias socialinės 
akcijos „Gera kaina - Geras dar-
bas“ savaites prekybos tinklo IKI 
pirkėjai „Maisto bankui“ paau-
kojo 119 522 tūkst. eurų. Už šias 
lėšas paramos ir labdaros fondas 
„Maisto bankas“ įsigis du auto-
mobilius su šaldymo įranga, du 
elektrinius krautuvus ir du pra-
moninius šaldytuvus Panevėžio 
ir Šiaulių regionų sandėliams. 
Pasak „Maisto banko“ vadovės 
Deimantės Žebrauskaitės, nau-
ja techninė įranga iš esmės pa-
lengvins savanorių darbą, kurie 
surinktus maisto produktus iš 
prekybos centrų, rankiniu būdu 
išrūšiuoja regionų sandėliuose. 
Šviežia mėsa, žuvis ir pieno pro-
duktai lig šiol rečiau pasiekdavo 
Panevėžio ir Šiaulių regionuose 
paramą maistu gaunančius gy-
ventojus, nes tokiems produk-
tams sandėliuoti „Maisto ban-
ko“ padaliniai neturėjo tinkamų 
sąlygų.

Turizmas. Trijuose Lenki-
jos miestuose - Bydgoščiuje, 
Ščecine bei Gdanske - spalio 
pabaigoje Valstybinis turizmo 
departamentas pristatys turizmo 
paslaugas. Taip siekiama dide-
lį turizmo potencialą turinčios 
Lenkijos rinką supažindinti su 
Lietuvos kultūros ir gamtos pa-
veldu, turizmo maršrutais, poil-
sio ir sveikatinimo galimybėmis 
įvairiuose Lietuvos regionuose. 
Pristatymo renginiuose įvairių 
miestų turizmo informacijos 
centrai, gidų organizacijos, ap-
gyvendinimo paslaugų teikėjai 
ir pramogų organizatoriai prista-
tys Lietuvos turistinius objek-
tus, kultūros ir gamtos paveldą, 
patrauklius mūsų šalies turizmo 
maršrutus, turizmo naujoves bei 
kulinarinį paveldą, kuris ypač 
domina pasaulyje sparčiai po-
puliarėjant gastronominiam tu-
rizmui.

Statistika. Savaitgalį, spalio 
6-8 dienomis, Lietuvos keliuose 
įvyko 34 eismo įvykiai, kuriuose 
nukentėjo 43 žmonės. Daugiau-
sia eismo įvykiuose nukentėjo 
keleivių - 18, ir vairuotojų - 12.  
Neblaivūs vairuotojai, pirminiais 
duomenimis, sukėlė 4 eismo 
įvykius. Juose buvo sužeisti 5 
žmonės. Lietuvos kelių policijos 
tarnybos duomenimis, per tris 
paras užregistruoti 128 techni-
niai eismo įvykiai, 13 tokių įvy-
kių sukėlė neblaivūs vairuotojai. 
Pareigūnai per savaitgalį nustatė 
84 neblaivius vairuotojus, 49 iš 
jų buvo nustatytas didesnis nei 
1,5 prom. girtumas.
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pacientų skaičių, pagal teikiamas 
paslaugas, tad jums nereikia labai 
smarkiai nerimauti. Yra apie 14 
ligoninių Lietuvoje, kurioms ti-
krai rimtos bėdos. Yra tokių ligo-
ninių, kurios turi mažiau nei 500 
pacientų per metus, o išlaikoma 
visa struktūra, visas personalas... 
Išgyventi tokioms ligoninėms 
neįmanoma. Mes tampame per 
mažu kraštu, per mažai turime 
gyventojų ir tam, kad išlaikytume 
paslaugų lygį, turėsime planuotis 
regionais. Turėsime planuoti, kuri 
ligoninė ką gali išsaugoti. Kaž-
kur liks vienos paslaugos, kažkur 
liks kitos. Kur, pavyzdžiui, trau-
matologų gera komanda, ten ta 
komanda ir liks. Visur reikia skai-
čiuoti“ - aiškino ministras. Pasak 
ministro A.Verygos, savivaldybių 
merai bei ligoninių vyriausieji gy-
dytojai bus priversti sėstis prie de-
rybų stalo ir dalintis, kuri regiono 
ligoninė kokias paslaugas ateityje 
teiks. 

Nuostolingomis tapo 
pakeitus skaičiuoklę

Anykščių ligoninės vyriausia-
sis gydytojas D.Vaiginas aiškino, 
kad regioninės ligoninės nuosto-
lingomis tapo pakeitus atsiskai-
tymo už paslaugas metodiką. Ir 
Anykščių ligoninė ankstesniais 
metais dirbusi „į pliusą“, šie-
met jau yra nuostolinga. Pasak 
D.Vaigino, ligoninė nejaučia fi-
nansinės krizės tik todėl, kad iš 
ankstesnių metų turi „finansinių 
lašinių“. Beje, Anykščių ligoni-
nės vyriausiasis gydytojas nuo 
steigėjo, Anykščių rajono val-
džios, yra gavęs pylos, kodėl įs-
taigos sąskaitoje yra nepanaudo-
tų lėšų, kuriomis dabar ligoninė 
gelbėjasi. D.Vaiginas dėstė, jog 
idėja mažose ligoninės palikti tik 

priėmimo skyrius yra pasmerkta 
- skaičiuojama, kad kas mėnesį 
mažos ligoninės savarankiškas 
priėmimo skyrius turės 5 tūkst. 
eurų nuostolį.

Seimo narys A.Baura paprašė 
ministro paaiškinti, kodėl pelnin-
gai dirbusios regionų ligoninės 
tapo nuostolingomis. Ministras 
teigė, jog tik todėl, kad imta tai-
kyti sąžiningesnė skaičiavimo 
metodika.       

„Žmonėms suprasti labai sun-
ku apie tuos koeficientus. Idėja 
- mokėti vienodai už paslaugą, 
nesvarbu, kokioje ligoninėje ji 
atliekama. Buvo labai daug klai-
dingo įsivaizdavimo, jog univer-
sitetinėje ligoninėje apendicito 
išpjovimas apmokamas bran-
giau nei rajonuose. Iš tiesų buvo 
atvirkščiai. Universitetinės ligo-
ninės gaudavo už eurą bazinės 
kainos paslaugos - tik 80-90 cen-
tų, tuo tarpu rajoninės, regioni-
nės gaudavo iki 1,25 - 1,40 euro. 
Įsivaizduokite, kas gaudavosi... 
Ką mes padarėme? Mes padarė-
me, kad tie svyravimai artėtų ar-
čiau vieneto. Vieniems „nusikir-
po“ nuo viršaus, kitiems pakilo 
nuo apačios. Pinigai turi keliauti 
ten, kur paslauga atliekama. Ten, 
kur ligoninės susidūrė su finansi-
nėms problemomis, mes turime 
peržiūrėti, kokias ligoninė teikia 
paslaugas. Jeigu ligoninė negali 
išgyveni, turime galvoti, ką da-
ryti. Jei mes mokėsime už tuščią 
erdvę, iš kur turėsime pinigų?“ - 
retoriškai klausė ministras.

Per bulviakasį - mažiau 
ligonių

Sveikatos apsaugos ministras 
A.Veryga teigė, jog buvusi ten-
dencija, kad per darbymetį, pa-
vyzdžiui, bulviakasį, rajoninėse 

ligoninėse - mažiau pacientų. 
Šiuo pavyzdžiu jis lyg ir atsklei-
dė galimą piktnaudžiavimą, kai į 
ligonines guldomi žmonės, kurių 
būtų galima į jas ir neguldyti. 

Kalbėdamas apie gresiančią 
naują sveikatos reformą minis-
tras tikino, kad medikai neturėtų 
bijoti keisti gyvenamosios vietos. 
„Turim labai liūdną patyrimą, kad 
nenori niekas nieko atsisakinė-
ti. Šiandien bendravau su dviejų 
ligoninių gydytojais ir merais, 
jie labai gražiai mato aplinkinių 
rajonų problemas, o jų ligoninės 
- pačios geriausios. Sako, anas 
prijunkit prie mūsų ir viskas susi-
tvarkys... Regioninį modelį sunku 
įgyvendinti, nes kai kalbi su kon-
krečia savivaldybe, sako taip, mes 
galime priimti, bet patys nieko 
neatiduosime. Dabar padarėme 
žiauriai skausmingai ir tie minusai 
bado akis... Tarp kitko ir anksčiau 
mažose ligoninėse nebuvo labai 
geri rezultatai. To minuso per visą 
Lietuvą šiemet mažiau nei buvo 
anksčiau. Bet apskritai neturi būti 
minuso. Dabar yra labai didelė 
paskata sėst ligoninių vyr. gydy-
tojams ir merams, manau, susėdę 
rasim bendrą kalbą. Kaip ligoni-
nes išsaugoti, kokias paslaugas 
išsaugoti, kurių būtinai reikia. O 
kad kažko gali nelikt... Mes, lietu-
viai, esame tokie dramatizuotojai 
ir esame be proto sėslūs gyvento-
jai, kai įaugame šaknimis kur nors 
atvažiavę, tai gink Dieve negali 
pajudinti. Visam sviete gydytojas 
juda, kur jam siūlo atlyginimą.  Jis 
važiuoja, tą patį daro ir slaugyto-
ja. Mes irgi to nedramatizuokime. 
Kažko, jei truputį neliks, nema-
nau, kad čia didelė problema. Su-
prantu, kad norisi, kur gimei ten ir 
numirti, bet tai neturėtų gąsdinti“. 
- kalbėjo ministras, kurio profesi-
ja gydytojas-psichiatras.

Ministras medikams siūlė neprisirišti prie vietos 

Vėlavo beveik pusantros 
valandos

Pagal viešai skelbtą Anykščių 
rajono mero Kęstučio Tubio dar-
botvarkę, ministras ligoninėje turė-
jo būti 15 valandą, bet pasirodė 16 
valandų 20 minučių, o 17 valandą 
jis jau turėjo dalyvauti Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros cen-
tro šventiniame renginyje.

Į posėdžių salę sušaukti gydy-
tojai kartais pakildavo ir išeidavo 
padirbėti, tuo tarpu ligoninės vado-
vas Dalis Vaiginas svečio kantriai 
laukė prie ligoninės durų. Partie-
čio ministro vizitu besirūpinęs 
„valstietis“ Seimo narys Antanas 
Baura nuolat telefonu pranešinėjo 
D.Vaiginui naujienas, kur tuo metu 
yra ministras.

Ligoninės turės dalintis 
paslaugas

Kadangi susitikimui su gydyto-

jais ministrui liko labai jau nedaug 
laiko, diskusija buvusi paviršuti-
nė. Ministras A.Veryga kalbėjo, 
jog Lietuvoje „nėra viskas jau taip 
juoda“, tačiau gydytojams algų iki 
pageidautino 2,5 tūkst. eurų vi-
durkio, o slaugytojoms iki pusės 
šios sumos iki 2020-ųjų, pasak 
ministro, pakelti nepavyks. 

„Finansų ministras man sako 
- susitvarkykite savo ūkį, o tada 
reikalaukite pinigų. /.../ Nėr man 
čia ko daug pliurpti – klaus-
kite“, - Anykščių gydytojams 
pasiūlė A.Veryga. Anykščių li-
goninės vyriausias gydytojas 
D. Vaiginas domėjosi Anykščių 
ligoninės perspektyvomis, tiesa, 
klausimo formuluotė buvusi kiek 
aptakesnė: „Kokios perspektyvos 
tokių ligoninių, kaip Anykščių?“

„Visi skausmingai išgyveno jau 
tuos keturis restruktūrizacijos eta-
pus, kai paslaugų buvo atsisaky-
ta, bet kai mes žiūrime į skaičius 
rajonuose, regionuose, Anykščių 
ligoninė neblogai atrodo ir pagal 

Anykščių ligoninės gydytojai ir slaugytojos beveik pusantros va-
landos laukė vėluojančio ministro, kuris jiems spėjo skirti pus-
valandį dėmesio.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Irena ANDRUKAITIENĖ

Seime ir toliau žongliruojama 
įstatymų projektais, siekiančiais 
žūtbūt įteisinti lotyniško alfabeto 
raidžių Q, W, X įvedimą į lietuvių 
kalbos abėcėlę. Šį kartą prie ben-
dro choro prisidėjo Seimo narys, 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos pirmininko pavaduotojas, 
Europos reikalų komiteto pirmi-
ninko pavaduotojas Mindaugas 
Puidokas. Jis parengė dar vieną 
asmenvardžių rašybos oficialiuo-
se dokumentuose variantą. Atro-
dytų, lyg specialiai būtų keliama 
sumaištis šio klausimo svarstyme 
– kuo daugiau bus pateikta atvi-
rai politizuotų, antikonstitucinių, 
Lietuvos lenkams ir Varšuvos po-
litikams pataikaujančių projektų 
(2010 m. -  tuometinio premjero 

TALKA Kalbai ir Tautai
Andriaus Kubiliaus, 2014 m. - Ge-
dimino Kirkilo ir Irenos Šiaulie-
nės, 2017 m. - septyniasdešimties 
Seimo narių parašais paremtas 
projektas), tuo ilgiau užsitęs pro-
cedūriniai klaidžiojimai Seime, tuo 
labiau bus supriešinta visuomenė. 

2015 m. gindami valstybinę lie-
tuvių kalbą ir siekdami apsaugoti 
jos konstitucinį statusą, Lietuvos 
piliečiai pirmą kartą per daugelį 
atkurtos nepriklausomybės metų 
pasinaudojo savo konstitucine tei-
se –  pateikė Seimui įstatymo „Dėl 
asmenvardžių rašymo dokumen-
tuose“ projektą, paremtą beveik 
70 000 parašų. Jame pasiūlytas 
kompromisinis variantas – pavar-
des originalo kalba rašyti ne pa-
grindiniame asmens dokumento 
puslapyje ar asmens tapatybės kor-
telėje, o paso „kitų įrašų“ skyriuje 
ar asmens tapatybės kortelės kitoje 
pusėje. Toks variantas prieš keletą 
metų priimtas Latvijoje ir Lenkija 
jam neturi jokių pretenzijų. 

Bet Seimas šiai piliečių inicia-
tyvai neteikia deramo dėmesio ir 
pagarbos - projektas jau antri me-
tai guli nejudinamas. Kaip ir Sei-
mo narių Audroniaus Ažubalio bei 
Lauryno Kasčiūno parengtas ir šių 
metų pavasarį pateiktas analogiš-
kas projektas.

Pastarieji projektai tiesiog yra 
neparankūs, nes neatitinka Valde-

maro Tomaševskio ir lenkų politikų 
lūkesčių. Spekuliuojama teiginiu, 
kad 1994 m. Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentų Algirdo Brazausko ir 
Lecho Valensos pasirašyta „Lie-
tuvos Respublikos ir Lenkijos 
Respublikos draugiškų santykių ir 
geros kaimynystės bendradarbia-
vimo sutartis“ 
numato, jog 
abiejų šalių tau-
tinių mažumų 
atstovai galėtų 
„vartoti savo 
vardus ir pavar-
des pagal tau-
tinės mažumos 
kalbos skambesį“. Taip pat pasaky-
ta, kad „Detalios pavardžių rašymo 
normos bus numatytos specialioje 
sutartyje“. Betgi jokia specialioji 
sutartis nėra sudaryta, nes ji nepa-
rengta. 

Autoritetingi kalbininkai yra ne 
kartą išaiškinę, kokias pasekmes 
gali turėti svetimų raidžių įterpi-
mas į lietuvių kalbos abėcėlę, kaip 
tai gali paveikti kalbos sistemą. Tai 
viena. Antra - Lietuvos žmogaus 
teisių koordinacinis centras savo 
ruožtu yra išplatinęs pareiškimą, 
kuriame aiškiai pasakyta, kad tiek 
M. Puidoko, tiek septyniasdešim-
ties Seimo narių pasirašytas A. 
Kubiliaus – G. Kirkilo – I. Šiau-
lienės rengtas projektas yra „dis-

žinomi visuomenės bei kultūros 
veikėjai, kalbininkai, politologai, 
etnologai, menininkai, verslinin-
kai, pedagogai.

Pagrindinis asociacijos tikslas – 
ginti ir puoselėti lietuvių kalbą, jos 
valstybinį konstitucinį statusą, jos 
tradicijas ir sistemą, rūpintis jos 
prestižu. 

Tuo pačiu ji įsipareigoja talkinti 
institucijoms, kurių pareiga – rū-
pintis valstybinės lietuvių kalbos 
grynumu ir gyvybingumu, žada ak-
tyviai dalyvauti rengiant įstatymus, 
susijusius su valstybine kalba. 

Plačiąja prasme asociacija puo-
selės visą baltiškąjį ir kitą Lietu-
vos kultūrinį, istorinį bei gamtinį 
paveldą, prisidės prie lietuviškos 
tapatybės ir tautinių vertybių sti-
prinimo,  tikros pilietinės visuo-
menės kūrimo Lietuvoje. Ji skatins 
piliečių iniciatyvumą ir dalyvavi-
mą valstybės valdyme bei tautinės 
valstybės kūrime.

Turbūt pirmą kartą po nepri-
klausomybės atkūrimo Lietuvoje 
randasi  visuomeninė organizaci-
ja, kuri imasi valdžios (ir pačios 
aukščiausios – įstatymų leidžia-
mosios) pilietinės priežiūros. 
Tikėtina, kad ji turės žmonių pa-
laikymą, nes rinkėjų - Lietuvos 
piliečių valios ignoravimas kai 
kuriais klausimais yra akivaizdus. 
Tikėtina, kad asociacija TALKA 
Kalbai ir Tautai plėsis ir stiprės. 
Tikėtina, kad asociacija galėtų iš-
augti į naują Sąjūdį...

pastabos paraštėse kriminacinio pobūdžio ir pažeidžia 
konstitucinį piliečių lygybės prin-
cipą“. Projektą kritiškai vertina ir 
Europos teisės departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Teisingumo 
ministerijos.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
2013 m. Klaipėdoje atidengdama 
paminklą Kalbai, pabrėžė jos svar-
bą, nes, pasak Prezidentės, „išsau-
goti kalbą reiškia išsaugoti tautą“. 

Vertindama su-
sidariusią situa-
ciją dėl galimos 
i n t e r v en c i j o s 
į kalbą, Prezi-
dentė laikėsi tos 
pačios pozicijos: 
„Lietuvių kalba 
negali būti po-

litinių sandorių, sandėrių objektu“.
Bet politikai to nenori girdėti, 

o kai kurie net bando išsižadė-
ti savo rinkiminių pažadų gerbti 
kalbą kaip vieną iš valstybingumo 
ženklų. Į pagalbą politikams (ir ne 
tik jiems), vis dar nesugebantiems 
suvokti, kad kalba yra pagrindinė 
tautos ir valstybės vertybė, ateina 
naujas visuomeninis judėjimas. 
Rugsėjo 22 d., Baltų vienybės die-
ną, po Mokslų akademijos salėje 
įvykusios konferencijos „Apgin-
kime baltų kalbas“, kurios orga-
nizatorė buvo  Lietuvos piliečių 
iniciatyvinė grupė „TALKA už 
Lietuvos valstybinę kalbą“, įsi-
steigė asociacija „TALKA Kalbai 
ir Tautai“. Asociacijos steigėjai – 

...Seimas šiai piliečių ini-
ciatyvai neteikia deramo 
dėmesio ir pagarbos - pro-
jektas jau antri metai guli 
nejudinamas...
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Apie liūdesį pilkajai žemei

Jei kas paklaustų, tai be jokių 
svyravimų galėčiau atsakyti, kad 
pats garsiausias iš bajorų kilęs 
žmogus yra Vladas Baleišis. Vi-
dutinio ūkininko sūnus, jaunys-
tėje narsus jaunalietuvis, po to 
šaulys, mokytojų seminariją Pa-
nevėžyje baigęs uoliai darbavosi 
mokytoju, rašė prozos kūrinėlius, 
laikomas poetiškosios miniatiū-
ros žanro lietuvių literatūroje 
pradininkų. Kaip nuostabiai jis 
rašė: „Ten, kur tamsiaakė Jara 
lieknais ajerais klostosi, mano 
gimtieji Bajorai apsupti kvepian-
čių šilų vainikais.

Kvapniuose žemuogynuose, 
tyliai sruvenančios Jaros tėkmėj 
girdžiu begalinę meilę kūrybai 
ir išdidų liūdesį pilkajai žemei ir 
išdžiuvusiuose dirvonuose, tarp 
ankstyvų sausikėlių ir prerijingų 
viržių nuolatos svaigsta kvapnūs 

dienos garsai, prisigėrę didžio-
sios Meilės ugningo šnabžde-
sio...“

Iš Sibiro sugrįžo gyvi

Juozapo ir Rozalijos Niaurų 
šeima buvo ypatinga. Ryžtingi 
broliai, savimi pasitikinčios se-
sės, vaišingi namai, jaunimo ir 
vyresniųjų susibūrimo vieta. Už-
augo net aštuoni, užaugo nuolat 
didžios tėvynės meilės ir gilaus 
tikėjimo suvokimo gaivinami.     

Paprasta sodžiaus troba - ti-
kriausias lietuviškumo ir patrio-
tiškumo židinys. Pokariu du bro-
liai išėjo į partizanus. Iš pradžių 
slėpėsi namuose, bunkerį buvo 
sumaniai įsirengę po klėtimi, ne 
kartą jo stribai ieškojo, bet su-
rasti nevaliojo. Tačiau suvokę, 
kad gali surasti, kad nežinia kiek 
dar reikės slapstytis, kad būryje 
smagiau, išėjo į girią. Nukovė 

Bajorų kaimo sakmės Raimondas GUOBIS

Prie pat Svėdasų dvaro prigludęs kaimas kažkodėl pavadintas 
Bajorais. Vakaruose atsiremia į Jaros upelę, per patį kaimą sru-
va Svėdasa ir nedidelis Šv. Jono upelis, dar matyti senojo kaimo 
gatvės vieta, kurioje 1323 m. buvo sodybos su gyventojais, po to 
vienkiemių pažanga, karas, kurio metu kelios sodybos buvo nu-
keltos - sovietai įsirengė aerodromą. 

Alfonsą girioje, vėliau jau lem-
tingaisiais 1949 m. Feliksą paė-
mė gyvą, teko atkentėti katorgą 
Sibiro lageriuose. Povilas buvo 
areštuotas Kaune, taip pat kalė-
jo.

Šeima ištremta - 1948 - ųjų ge-
gužės 22 - ios rytmetį, kada so-
dybą apsupo aktyvistai. Kažkaip 
namuose buvo padaryta alaus, tai 
gerai juo pavaišinus, bolševikų 
talkininkai leido pasiimti kelis 
maišus grūdų, lašinių, dešrų, 
daugiausiai prisidėjo drabužių, 
dar ir siuvamąją mašiną. Tre-
miant dalyvavusi komjaunuolė 
Juozaponytė pradėjo krautis sti-
klines į savo terbą, tai ją kareivis 
subarė - “kam lieti, gal žmonės 
patys vešis”. Nugabeno Kupiškio 
stotin, o iš ten traukiniu į Rusiją. 
Nugabeno į Irkutsko sritį, ilgokai 
gyveno Bolšaja Rečka kaime, 
vėliau Mariškine, Nižnij Kačer-
gote. Nelengva buvo, daugiausia 
prie miško kirtimo - beveik de-
šimt kilometrų pėsčiomis į darbą, 
visą dieną kirviu mosuoti, pjūklą 
traukti, po to vėl pėsčiomis su-
grįžti.

Visus šiuos patyrimus papasa-
kojusi Janina Kniežienė, ten Si-
bire ištekėjo už žemaičio Felikso 
Kniežos. Ten gimė du sūnūs ir 
dukra, jaunylė Danguolė pasaulį 
išvydo jau 1962 m. Lietuvoje. Iš 
Sibiro visi Niauros sugrįžo gyvi, 
dėl to labai džiaugėsi tėvelis, 
nors tėvynėje tepagyveno vos aš-
tuonis mėnesius, bet jautėsi lai-
mingas galėdamas mirti tėviškės 
žemėje.  

Kniežos iš Bajorų persikėlė į 
Svėdasus, nelengvus darbus kol-
choze, rūpesčius skaidrino tikėji-
mo ir tradicijos išlaikymas. Abu 
balsingi, gebantys dainuoti ir su-
dėtingiausias lotyniškas giesmes 
bažnyčios chore giedoti. Nuosta-
biausias gyvenimas, giesmininkų 
suėjimai ir bičiulystė, vienijantys 
vyrai - klebonas Ignas Šaučiūnas, 
vargonininkas Stasys Šeškevičius 
ir kiti šaunuoliai. Dažnai susi-
rinkdavo tai pas kleboną, tai dar 
į kitus gerus, vaišingus namus, ar 
tiesiog gamtoje kelias valandas 
jaukais praleisdavo. Metai bėgo 
nenumaldomai...

Likusi našle J. Kniežienė se-
natvės dienas leido globojama 
dukros Danguolės. Kasdien eida-
vo į bažnyčią, visuomet būdavo 
smagi, giedros nuotaikos, o šią 
vasarą sulauksi devyniasdešim-
ties staiga sunegalavo ir taip 
paprastai, gal net su palaiminga 
šypsena lūpose iškeliavo anapus.

Smagios tetulės pasaka
ir griaustinis

Ant kalnelio, į kurį smagiai 
kyla šviesus vieškelėlis, gyvena 
Bronė Pilkauskienė. Ją žino visi 
- ji smagi pakalbėti, visuomet 
gero ūpo, nors ir metų našta po 
truputį prie žemės lenkia, gero 
ūpo niekad nepraranda. Toks jau 
žmogus, net jei kokia neganda ir 
apie ją be nusiminimo su šypse-

nos spindulėliais veide kalba. 
„Aš jo nelabai ir mylėjau, dar 

galvojau pasidairyti,“ - pasakojo 
apie gyvenimo pasirinkimą mo-
teris. Tačiau vis dėlto nusprendė 
tekėti už mylinčio, už Balio Pil-
kausko. Neapsirikusi, buvęs la-
bai geras, kaip dabar smagu, jei 
dar kartu gyventų, bet jau pora 
metų jo nebėra. Tačiau nusirami-
nusi jaučia, kad jis tebėra kažkur 
šalia, visuomet kartu, ir ramu, ir 
nebaisu todėl vienai vienkiemy-
je. Kuomet pradėjo gyventi čia, 
vyro namuose, kolchoze ir namie 
reikėjo sunkai dirbti, bet tada 
dirbo visi, kurie norėjo geriau 
gyventi. Pasak tetulės, žmogus 
turi dirbti. 

Gaivino stebėtinai gražus pa-
saulis - kuomet saulė teka, kuo-
met einant tik prašvitus prie kar-
vių lankas dengia rūkų skraistės, 
kuomet paukščiai vienas už kitą 
gražesnėmis giesmėmis pragys-
ta. Saulėlydžiai vėl širdį virpina, 
ar begali būti nuostabesnė vieta 
gyvenimui, negu ši. Todėl ir į 
kartu su Baliuku senatvei Svėda-
suose pastatytus namus keltis ne-
skuba. Dar valioja laikyti karvę, 
paukščių... Šiek tiek persiritusi į 
aštuntą dešimtį, tad su geltonos 
spalvos „Žiguliu“ jau drįsta va-
žiuoti tik iki Svėdasų, o į Anykš-
čius ar kitą didesnį miestą iš ten 

keliauja autobusu.
Per didžiausias vasaros liūtis at-

sitiko neregėtas, seniai negirdėtas 
apylinkėje dalykas - žaibas sude-
gino B. Pilkauskienės klojimą. 
Buvo jis iš toli, net nuo vieškelio 
ant kalnelio matomas, statytas gal 
prieš šimtmetį, didelis, su šalinė-
mis, padu, sienos lentų, stogas jau 
šiferio. Tądien, rodos, ir lietus jau 
apstojęs buvo, kai bebūnant trobo-
je, pamatė kaip apylinkę nušvietė 
kartu su trenksmu žybtelėjusi švie-
sa. Išėjusi į verandą - iš ten matosi 
visi trobesiai, tačiau nieko įtartino 
nepastebėjo. Mat buvo didelis vė-
jas, šuorais nešantis lietaus purs-
lus, kieme nulaužęs medžio viršū-
nę. Tik po geros valandėlės tarsi ir 
įžiūrėjo pro klojimo stogą besirai-
tantį blausų dūmelį. Akimirksniu 
kyštelėjo liežuvius ir liepsna. Be 
delsimo paskambinusi 112. Gais-
rinės atvažiavo greitai, tačiau, kol 
nesugriuvo stogas - viduje gesinti 
negalėjo, o kai gegnės susmuko, 
beveik nebeliko ką gesinti - šiaudų, 
šieno prėsluose, smulkių rakandų 
kampeliuose siaučiančios liepsnos 
žaibiškai sudegino sienas. Gaisri-
ninkams teliko saugoti, kad neuž-
sidegtų pastogė su traktoriais ir kiti 
pastatai. Pasakojo tetulė  apie šią 
nelaimę, ir neišlaikiusi nusišypso-
jo, toks jau žavus ir liūdėti nepratęs 
prigimimas... 

Jau kuris laikas Anykščiuose 
remontuojama A.Vienuolio gatvė. 
Tai respublikinės reikšmės susi-
siekimo arterija. Nesiginčysiu, gal 
vėlyvą rudenį kelių statybos tech-

nologija leidžia pasiekti geresnės 
darbo kokybės nei pavasarį, tačiau 
tokios nepagarbos eismo daly-
viams niekur nemačiau. Duobės, 
kurios laužo automobilius, pės-

tieji tiesiog neturi galimybės sau-
giai pereiti gatvę. Juk gera valia ir 
geru noru viską galima sutvarkyti: 
užpilti laikinas duobes, pastaty-
ti pastovius eismo reguliuotojus. 

Apie kelininkų darbo kultūrą Rangovas neblizga darbo kultūra, 
savivaldybės atsakingi darbuotojai 
turėtų tuo pasirūpinti.

P.S. Pasirodo, Seimo nario An-
tano Bauros „prospektas“ kaip la-
bai svarbus objektas sutvarkytas 
laiku.

Romaldas Gižinskas

Nuostabioji Bronė Pilkauskienė... 

Janina Kniežienė (dešinėje) su pamaldžiąja Palskiene iš Aule-
lių.

Svėdasų bažnyčios choristai kartu su klebonu Ignu Šaučiūnu ir 
vargonininku Stasiu Šeškevičiumi tuoj po 1970 – ųjų.

Autoriaus nuotr.

Janina Kniežienė senatvės dienas leido dukters globoje.
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kampas
Apie pokyčius

Linas BITVINSKAS

 Draudimų ir baudimų šalyje 
staiga netikėtai padangę perskrodė 
pragiedruliai. Politikai vis aršiau 
pasisako dėl medicininių kanapių 
legalizavimo. Nelabai žinau, kuo 
tos medicininės ypatingos ir nuo 
paprastų skiriasi, bet gerai prisi-
menu, kad radę pas kokį paauglį 
suktinę jį į teismą tempdavo, kra-
tas darydavo ir t.t. Kai kas ir į ka-
lėjimą sėdo už kanapes.

 Jei jau kalbama apie pažangią 
mediciną ir kad Tarptautinė nar-
kotikų kontrolės sistema sako, 
kad tokias medžiagas turime leisti 
naudoti medicinos ir mokslo tiks-
lais, tuo labiau, kad ir šiandien yra 
daugybė vaistinių preparatų, kurių 
sudėtyje yra narkotinių, psicho-
tropinių medžiagų. Tai dar viena 
psichotropinė medžiaga nepa-
kenks daugiau negu likę vaistiniai 
preparatai.

Mane kiek labiau glumina pats 
faktas, kad štai alų ir degtinę drau-
džia, o narkotines medžiagas kaž-
kodėl legalizuoja. O juk senovės 
lietuviai pusę ligų vien degtine 
išsigydydavo. Štai praneša, kad  
viena Briuselio katalikų bažny-
čių, kuri ne per seniausiai buvo 
priversta laikinai užsidaryti dėl 
parapijiečių stygiaus, nusprendė 
virti alų. Už parduotą alų gautos 
lėšos, anot bažnyčios atstovų, pa-
dės pritraukti daugiau tikinčiųjų. 
Minėtosios bažnyčios kunigas 
Jeremie Schaubas sako, kad bene 
pagrindinis šios iniciatyvos tiks-
las – “sustiprinti bažnyčios ir vie-
tos bendruomenės ryšį”. Kunigas 
sakė norėjęs, kad šis alus taptų 
savotišku jo bažnyčios įvaizdžio 
šaukliu. Anot dvasininko, jo mal-
dos namai „trykštantys energija ir 
pilni gyvybės“ – kaip ir alus, kuris 
verdamas laikantis senų vienuoly-
nuose puoselėjamų alaus gamybos 
tradicijų. Alus gaminamas naudo-
jant mieles, kurias vienuoliai tra-
pistai alaus gamybai naudoja nuo 
XIX amžiaus.

Nesu nei už tą, nei už aną, nei už 
kanapes, tiesiog stebiuosi. Va to-
kiame pasaulyje gyvename – po-
litikai alų draudžia, kunigai – ver-
da, policininkai gaudo rūkančius 
kanapes, politikai jas legalizuoja.

Teko priimti ir skaudžius 
sprendimus

1997 m. spalio mėnesį Anykščių 
centrinė ligoninė skilo į dvi įstaigas – 
buvo įkurta Anykščių rajono savival-
dybės ligoninė (vyr. gydytojas Dalis 
Vaiginas) ir Anykščių rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centras (PSPC), 
kuriam nuo pat veiklos pradžios va-
dovauja direktorė Zita Neniškienė.

Iki tol Z. Neniškienė dirbo Svėda-
sų ligoninės gydytoja, taip pat ėjo ir 
Anykščių rajono savivaldybės gydy-
tojos pareigas.

20 –ies metų vadovavimo įstaigai 
patirtį turinti Z. Neniškienė teigė, kad 
atėjus į direktorės pareigas neužteko 
turėti medicininį išsilavinimą – dar 
ji baigė ir viešąjį administravimą. 
„Žvelgdama atgal mąstau, kad vyras 
gal būtų lengviau susidorojęs su šiuo 
darbu. Jie gal geresni strategai, o mes, 
moterys, turbūt labiau dėmesį krei-
piam į smulkesnius dalykus... Iš savo 
karčios patirties galiu pasakyti, kad 
moteriai vadovei reikia padaryti 100 
proc. darbų, o vyrui vadovui užten-
ka ir 50 proc., kad jie būtų vertinami 
vienodai. Jeigu ir vyras, ir moteris pa-
darys 100 proc. darbų, vyras vadovas 
bus vertinamas daug labiau“ – kalbė-
jo Z. Neniškienė.

Pradėjusi vadovauti naujai įkurtai 
įstaigai, direktorė susidūrė su įvairiais 
sunkumais. „Susikūrus dviems įstai-
goms – ligoninei ir PSPC - buvusios 
įstaigos skolos nebuvo padalintos 
vienodai. Mūsų įstaiga pradėjo dirbti 
„kaip palikimą“ gavusi 1 mln. litų sko-
los. Veiklos pradžioje turėjome 375 
darbuotojus, dabar jų liko 143. Man, 
kaip vadovei, skaudžiausia buvo, kai 
reikėjo atleisti 30 darbingo amžiaus 
Kavarsko ligoninės darbuotojų. Vieni 
suprato tokį mano sprendimą, kitiem, 
deja, jis buvo skaudus... Mūsų įstaiga 
niekada niekieno neprašė finansinės 
pagalbos, vertėmės ir verčiamės su 
tais pinigais, kuriuos gauname iš ligo-
nių kasų už suteiktas paslaugas. Man 
nelabai suprantama, kaip medicinos 

Gydytojo profesija – prestižinė, 
bet sunki

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Praėjusį penktadienį, spalio 6 d. Anykščių rajono pirminės sveika-
tos priežiūros centras (PSPC) minėjo savi veiklos dvidešimtmetį. 

Į renginį, vykusį Anykščių kultūros centre, atvyko LR sveikatos 
apsaugos ministras Aurelijus Veryga, LR Seimo narys Antanas Bau-
ra, rajono meras Kęstutis Tubis, kaimyninių rajonų pirminės svei-
katos priežiūros centrų direktoriai, medikus sveikino ir Anykščių 
įstaigų bei organizacijų vadovai.

Susirinkusiesiems koncertavo grupė „el Fuego“.

įstaigos gali turėti pelno... Tokiu atve-
ju, mano nuomone, turėtų būti per-
žiūrėtas teikiamų paslaugų sąrašas, 
galbūt reikėtų pagalvoti apie naujas 
ar atsisakyti ne taip reikalingų...“ – 
kalbėjo Z. Neniškienė. 

Anykščių PSPC kasmet
įdarbiną po jauną gydytoją

Kai kitos gydymo įstaigos skun-
džiasi specialistų trūkumu, Anykščių 
PSPC jau kelinti metai iš eilės pra-
deda dirbti po naują, ką tik mokslus 
baigusį šeimos gydytoją. „Startą“ 
jauniems specialistams davė prieš 
kelis metus į Anykščius gyventi  ir 
dirbti atvykusi šeimos gydytoja Au-
rika Treščenko – Blauzdienė, po jos 
Anykščių PSPC kolektyvą papildė 
šeimos gydytojos Neringa Kišonaitė, 
Viktorija Noreikienė, Gabėta Šinkū-
naitė, Troškūnų ambulatorijoje dirbti 
pradėjo Aira Vertelkienė.

Paklausta, ar įstaigai trūksta kurios 
nors srities specialistų, direktorė Z. 
Neniškienė sakė, kad gydytojų dirba 
netgi daugiau, nei turėtų dirbti pagal 
ministro patvirtintą tvarką. „Siekdami 
mažinti eiles pas gydytoją, papildo-
mai esam įdarbinę šeimos gydytojų, 
chirurgą, ginekologą, odontologą.

Šie papildomi specialistai įdarbinti 

pritarus darbuotojoms, nes atlygi-
nimai mokami iš tų pačių lėšų. Mes 
suprantam, kad mažesnės eilės svar-
bu mūsų įstaigos įvaizdžiui, tad visais 
būdais stengiamės, kad jos būtų kuo 
mažesnės. Pagal skandinavišką mo-
delį, pagal tokį mes siekiame dirbti, 
šeimos gydytojas per dieną turėtų pri-
imti 18 pacientų ir dar 6 suteikti bū-
tinąją pagalbą. Mūsų vidurkis, net ir 
įdarbinus daugiau gydytojų, yra apie 
30 pacientų vienam gydytojui per 
dieną. Tai rodo, kad mes daugiau ser-
game nei skandinavai ar kanadiečiai. 
Švedai 15 metų mokė žmones, kaip 
teisingai valyti dantis, dabar švedai 
gali didžiuotis rezultatais – jų dantys 
tikrai sveiki. Vadinasi, įvairios svei-
katinimo programos yra naudingos. 
Aš galiu pasidžiaugti tuo, kad apie 
30 proc. pas mus ateinančių žmonių, 
ateina sveikatos pasitikrinti profilak-
tiškai. Tad akivaizdu, kad sveikata 
žmonės susirūpina ne tik, kai užpuola 
ligos, bet ir stengiasi joms užbėgti už 
akių“ – kalbėjo Z. Neniškienė. 

Pagrindinė gero gydytojo 
savybė – pagarba žmogui

Paklausta, ar gydytojo profesija 
šiais laikais vis dar tokia pat prestižinė, 
kaip ir buvo seniau, Anykščių PSPC 
direktorė svarstė: „Manau, anksčiau 
gydytojai buvo labiau gerbiami. Da-
bar, nors ši profesija vis dar laikoma 
prestižine, gydytojai sulaukia nemažai 
kritikos. Prie to prisideda ir žiniasklai-
da, kada „pasigavus“ vieno gydytojo 
padarytą klaidą, ji eskaluojama per 
visas televizijas, laikraščius ar porta-
lus. Ir kaip tada, pavyzdžiui, senyvo 
amžiaus žmogui susigaudyti, buvo 
padaryta viena ar daugiau klaidų. Aš 
jokiu būdu nesu prieš objektyvią kriti-
ką, ją vertinu visur, savo darbe taip pat. 
Jeigu žmogus ateina su skundu, kuris 
išdėstytas argumentuotai, tiksliai, kada 
žmogus turi pasiūlymų, kaip spręsti 
vienokią ar kitokią problemą, tokius 
skundus aš vertinu tik teigiamai“.

Pasak direktorės, gydytojo profe-
sija yra be galo sunki, tačiau ji išmo-
kanti gerbti žmogų, gerbti gyvybę, ją 
saugoti ir už ją kovoti.

„Aš džiaugiuosi, kad mūsų įstaigos 
kolektyvas tikrai vertina žmogaus 
gyvybę ir stengiasi užbėgti sunkioms 
ligoms už akių. Žmonės, atėję į gydy-
mo įstaigą, turėtų jaustis saugūs. Aš 
manau, kad anykštėnai tikrai taip gali 
jaustis. Kolegoms jubiliejaus proga 
linkėčiau visada gerbti pacientą. Kai 
pacientas yra gerbiamas, tada ir me-
dikas jaus atsakomybę dirbdamas, 
nevėluos į darbą, tada nereikės ir 
administracijos įsikišimo. O visiems 
anykštėnams linkiu sveikatos“ – 

šventės išvakarėse „Anykštai“ sakė 
Z. Neniškienė.

Išdalinta gausybė padėkų

Į PSPC 20 – ies metų jubiliejų 
Anykščių kultūros centre susirinko 
pilna salė anykštėnų. Renginys buvo 
atviras visiems. 

Sveikinimo žodį taręs sveikatos 
apsaugos ministras A. Veryga primi-
nė, kad prieš 20 metų, kai rajonuose, 
vykstant reformai, skilo centrinės li-
goninės ir kūrėsi pirminės sveikatos 
priežiūros centrai, su juose dirban-
čiais šeimos gydytojais, visuomenė 
įtariai žiūrėjo į šią gydytojų specia-
lizaciją – tai neva bus viską ir kartų 
nieko neišmanantys specialistai. Da-
bar, pasak ministro, didžiausią pasiti-
kėjimą žmonės reiškia būtent šeimos 
gydytojams.

Į renginį atvyko ir Alantos Šv. 
apaštalo Jokūbo bažnyčios klebo-
nas Sigitas Sudentas. Dvasininkas 
kalbėjo apie savo patirtis besigydant 
patirtas traumas Izraelyje, Italijoje. 
Tose šalyse, pasak klebono, nei vie-
no gydytojo kabinetas nėra nukrautas 
tokiomis stirtomis dokumentų kaip 
čia, Lietuvoje. Tad S. Sudentas krei-
pėsi į sveikatos apsaugos ministrą A. 
Verygą prašydamas, kad tų popierių 
sveikatos apsaugos sistemoje liktų 
kuo mažiau, kad gydytojas kuo dau-
giau laiko praleistų bendraudamas su 
pacientų, o ne pildydamas popierius. 
„Tegu medikai nebūna žiurkių popie-
rių daktarai“ – linkėjo klebonas.

Renginio metu buvo išdalinta dau-
giau nei 20 padėkų Anykščių PSPC 
darbuotojams. Asmenines padėkas 
įteikė sveikatos apsaugos ministras 
A. Veryga, LR Seimo Sveikatos ap-
saugos komiteto pirmininkės Agnės 
Širinskienės pasirašytas padėkas įteikė 
Seimo narys A. Baura, asmeniškai gy-
dytojams dėkojo ir meras K. Tubis.

Ministro, Sveikatos apsaugos ko-
miteto pirmininkės bei mero padė-
komis buvo apdovanota Anykščių 
PSPC centro vadovė Z. Neniškienė.

LR sveikatos apsaugos ministro padėkas 
gavo:
 
Anykščių PSPC direktorė Zita Neniškienė;
Šeimos gydytoja Dalia Kazlauskienė;
Greitosios medicinos pagalbos bendruomenės 
slaugytoja Aldona Pavarinytė;
Šeimos gydytoja Vitalija Giriūnienė.
 
LR Seimo Sveikatos apsaugos komiteto 
padėkomis apdovanoti:
 
Anykščių PSPC direktorė Zita Neniškienė;
Vaikų ligų gydytoja Ledina Kaladienė;
Slaugos administratorė, gydytojo odontologo 
padėjėja Violeta Žvikienė;
Gydytoja odontologė Eglė Rudokienė;

Kineziterapeutė, Vaikų raidos sutrikimų reabi-
litacijos tarnybos vedėja Dalė Buterlevičienė.
 
Mero padėkas gavo:
 
Anykščių PSPC direktorė Zita Neniškienė;
Klinikos laborantė Judita Paršelienė;
Greitosios medicinos pagalbos vairuotojas Ra-
mūnas Šeštokas;
Greitosios medicinos pagalbos bendruomenės 
slaugytoja Regina Jankauskienė;
Bendruomenės slaugytoja Vita Stankevičienė;
Bendruomenės slaugytoja Virginija Vaitkūnie-
nė;
Energetikas Valdas Čerškus;
Chirurgas Kęstutis Jacunskas;
Chirurgas Rolandas Jurkėnas;

Šeimos gydytojas Raimundas Ramonas;
Bendruomenės slaugytoja Rita Burneikienė;
Bendruomenės slaugytoja Kristina Liutkienė;
Gydytojo odontologo padėjėja Regina Pranc-
kevičienė;
Bendruomenės slaugytoja Daiva Leonavičienė;
Vaikų ligų gydytoja, socialinė pediatrė Marina 
Palevičienė;
VRSRT vyresnioji slaugytoja Nijolė Andri-
jauskienė;
Anykščių suaugusiųjų skyriaus vyresnioji ben-
druomenės slaugytoja Stanislava Strazdienė;
Šeimos gydytoja Rita Juodiškienė;
Vidaus ligų gydytoja Gražina Bernatavičienė;
Greitosios medicinos pagalbos bendruomenės 
slaugytoja Jolita Pilkienė;
Bendruomenės slaugytoja Lijana Ragauskienė.

Chirurgas Kęstutis Jacuns-
kas atrodė laimingas, gavęs 
rajono mero Kęstučio Tubio 
padėką už gerą darbą.

Jono JUNEVIČIAUS  nuotr. 

LR sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga asmeninę pa-
dėką įteikė Anykščių PSPC direktorei Zitai Neniškienei.
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perka

UAB „Anykštos redakcija“ priima skelbimus į šiuos 

laikraščius: 

„Gimtoji žemė“   „Ukmergės žinios“  

 „Gimtasis Rokiškis“  „Kupiškėnų mintys“  

Molėtų „Vilnis“   „Molėtų žinios“

„Mūsų  Ignalina“  „Utenis“    

„Utenos apskrities žinios“

gimė

įvairūs

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 .

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

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

Dainiaus firma 
sUPERKA VERŠElIUs

auginimui. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 

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

sulčių spaudimas į plasti-
kines pakuotes su kraneliu. 
GERIAUsIA KAINA RAjONE. 

Siūlome plačiausią pakuočių ir 
sulčių pasirinkimą. Spaudykla yra 
Anykščių r., Ažuožerių k., sename 

vaismedžių sandėlyje. 
Kviečiame visus nuo 8 iki 20 val.
sUPERKAME NERŪŠINIUs 

OBUOlIUs. 
Pasiimame patys. 

Tel. (8-676)17378 arba 
(8-675)86867.

Atnaujiname minkštus  baldus: 
sofas, lovas, čiužinius, kėdes, 

kampus. 
Keičiame spyruokles, gobeleną, 

eko odą. 
Gaminame čiužinius. 

Pasiimame ir parvežame.
Tel. (8-610) 10341,

el. p.: atnaujinkbaldus@gmail.com.

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.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-670) 37592.

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

Tel.: (8-620) 66662, 
(8-654) 86640.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, mikro-
autobusus, visureigius, atsiskai-
to iš karto, sutvarko visus doku-
mentus.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Be tarpininkų - arklius, karves 
(iki 1,30 Eur/kg), telyčias (iki 
1,45 Eur/kg), bulius (iki 1,60 
Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

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.  

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

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

sODO IR DEKORATyVINIAI
AUGALAI

Irmanto Maigio ūkis
PARDUODA

vaismedžius, vaiskrūmius, 
dekoratyvinius augalus.

Tel. (8-603) 62557
1 km nuo Anykščių miesto (ša-
lia kelio Anykščiai - Troškūnai).

parduoda
Nekilnojamasis turtas

Skubiai - dviejų kambarių butą 
Anykščiuose, Ramybės mikrora-
jone. Kaina 13 000 Eur. Galima 
derėtis.

Tel. (8-662) 01716.

Vieno kambario butą Pušyno 
mikrorajone, Šaltupio g. (II aukš-
tas, yra balkonas, rūsys). Kaina 
sutartinė.

Tel. (8-620) 13104.

Kuras

Malkų išpardavimas gera kaina. 
Turi lapuočių ir spygliuočių, sau-
sų ir šviežių. Malkos kaladėlėmis. 
Pristatymas nemokamas. 

Tel. (8-613) 11010.

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

Tel. (8-600) 63820.

Kita

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
SKANIAS kiaulių puseles ir subpro-
duktų rinkinius. Greitai atveža.

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

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

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

Traktorinį kultivatorių su akėčio-
mis, rusišką 4 vagų bulvių sodina-
mąją,  traktorinį tralą ir vagotuvą 
(5 plūgų) su prikabinamomis akė-
čiomis.

Tel. (8-686) 46467.

Dovanoja

Gerą sofą - lovą.
Tel. (8-381) 4-98-34.

Ožkytę.
Tel. (8-381) 4-51-47.

Šuniukus.
Tel. (8-381) 5-32-18.

Našlaičiams kačiukams reikia 
Jūsų pagalbos. Galintys priglausti 
savo namuose, skambinkite 

Tel. (8-699) 32656.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų įdėklai skarda 06 mm-
08 mm storio. Pristatomi kaminai. 
Mūrijimas, skardinimas. Stogų den-
gimas. 20 metų patirtis.

Tel. (8-612) 36705.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel.: (8-656) 24531, (8-672) 15590. 

siūlo darbą Reikalingi miško darbininkai. 
Tel. (8-698) 82555.

Kotryna NEMEJŪNAITĖ, gimusi 09 17

Adrijus PETRONIS, gimęs 09 28

“Tele loto” Žaidimas nr. 1122 Žaidimo data: 2017-10-08
Skaičiai: 24 28 61 70 42 19 12 21 36 66 69 46 31 18 45 35 50 59 

51 41 08 05 02 17 56 49 44 58 75 60 03 74 53 65 10 67 26 15 (keturi 
kampai, eilutė, įstrižainės) 37 07 40 27 33 71 34 32 63 47 06 22 (visa 
lentelė).  Papildomi Prizas: 0110377 100 Eur,  0004777 400 Eur,  
0162702 5000 Eur,  0141238 Automobilis “Kia Sportage”,  016*576 
Pakvietimas į TV studiją,  014*976 Pakvietimas į TV studiją,  018*577 
Pakvietimas į TV studiją,  012*081 Pakvietimas į TV studiją.

 

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077. 
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sprintas

spalio 10-12 d. pilnatis.
mėnulis

šiandien

spalio 11 d.

spalio 12 d.

spalio 13 d.

Danielius, Pranciškus, Gilvy-
das, Butautė, Danys.

vardadieniai

Germanas, Rimgaudas, Dau-
gvydė, Zinaida, Zina.

Rudolfas, Serapinas, Gantas, 
Deimintė, Salvinas, Ralfas.

Eduardas, Mintaras, Nortautas, 
Venancijus, Edvardas, Nortautė, 
Edgaras.

oras

6

8

redaktorei nežinantNNN

horoskopas
AVINAS. Būsite labai aktyvūs, 

jei jūsų veikla susijusi su žiniasklai-
da, reklama, ryšiais, mokymais, tar-
pininkavimu. Neskubėkite skleisti 
informacijos jos nepatikrinę, jei 
nenorite turėti nemalonumų dėl de-
zinformavimo. Atsargiai kelyje ir 
su technika.

JAUTIS. Rūpesčių gali sukelti 
nuosavybės, verslo, komerciniai 
reikalai. Galbūt susvyruos kažkoks 
jūsų planas. Turite būti racionalūs, 
laikyti įstatymų, instrukcijų, kalbėti 
konkrečiai ir aiškiai, kad nepasiro-
dytumėte nepatikimi. 

DVYNIAI. Nesutvarkę praktinių 
dalykų ir neįveikę savo nervingumo, 
negalėsite tikėtis sėkmingos dienos. 
Turto, verslo ar kituose reikaluose 
gali iškilti sudėtingas pasirinkimo 
klausimas ir jums gali prireikti spe-
cialisto pagalbos.

VĖŽYS. Nederėtų pasitikėti abe-
jotina informacija, gandais, o juo la-
biau tai skleisti ir klaidinti kitus, nes 
galite susikompromituoti. Pasisau-
gokite vagių, sukčių, venkite svai-
galų. Širdgėlos gali sukelti šeimos 
nario ar augintinio liga, nesėkmė.

LIŪTAS. Nervins nestabilumas, 
per greita situacijos kaita, aktualios 
informacijos stoka. Komplikuotis 
gali santykiai su kolegomis, arti-
maisiais. Galbūt blaiviau pažvelgti 
į situaciją padės protingo draugo 
atviras komentaras.

MERGELĖ. Verčiau nekelkite 
skandalo, pastebėję bereikalingas 
artimųjų išlaidas. Sugadinti santy-
kiai liūdins labiau ir ilgiau nei nauja 
spragelė piniginėje. Draugiškai pa-

sikalbėkite apie problemas.
SVARSTYKLĖS. Jūsų darbą 

gali apsunkinti nelabai suvokta at-
sakomybė, nerimtas atsipalaidavi-
mas, neaiškūs reikalavimai ar kri-
terijai. Lengva įsivelti į rizikingus 
nuotykius, nuostolingas avantiūras. 
Galbūt teks kažką taisyti ar dėl ko 
nors aiškintis.

SKORPIONAS. Bus daug įtam-
pos. Galite turėti reikalų su nepa-
lankiai nusiteikusiais arba korum-
puotais valdininkais. Norint kažką 
sureguliuoti, teks plačiau atverti 
piniginę. O jeigu patys manipu-
liuojate kitais, galite įkliūti į slaptą 
pasalą.

ŠAULYS. Turbūt suaktyvės jūsų 
konkurentai, priešai. Nemalonumų 
galite patirti tiek dėl savo kaltės, 
tiek dėl kitų nepalankumo. Saugo-
kitės vagių ir savo neatsakingumo, 
lengvabūdiškumo.

OŽIARAGIS. Nekokia laikas-
tvarkyti reikalus valstybinėje ins-
titucijoje, kreiptis į valdininkus, 
biurokratus. Skubėdami, darydami 
spaudimą galite kažką sugriauti. 
Nerimo gali sukelti sergantis šeimos 
narys arba jūsų sveikatos tyrimai.

VANDENIS. Būsite viliojami 
arba patys kitus trauksite į riziką, 
avantiūras. Keistų kaprizų, preten-
zijų gali kelti ir meilės objektas, ir 
vaikai. Meilės reikalai apskritai bus 
itin pažeidžiami. Kažkoks renginys 
gerokai patuštins piniginę.

ŽUVYS. Tikriausiai nesiseks 
susikalbėti su artimaisiais arba per 
juos susidursite su problemomis. 
Gali būti, kad jų arba jūsų klasta ar 
finansinė nesėkmė nekaip paveiks 
visą šeimą, bendrus planus.

Riedslidės. Anykščiuose dviračių 
take prie Puntuko akmens vyko Lie-
tuvos taurės ketvirtojo etapo rieds-
lidžių varžybos. Anykščių KKSC 
slidininkai Eglė Savickaitė, Edvinas 
Šimonutis ir Paulius Januškevičius 
savo amžiaus grupėse tapo nugalė-
tojais, o Gabija Žygelytė iškovojo 
antrą vietą.

Visi minėti sportininkai užėmė to-
kias pat vietas ir susumavus keturių 
etapų rezultatus bei buvo apdovanoti 
Lietuvos riedslidžių varžybų taurė-
mis bei prizais.

Futbolas. Anykščių futbolo klu-
bas tapo UAFA (Utenos apskrities 
futbolo asociacijos) pirmenybių 
nugalėtoju. Mūsų miesto atstovai 
užsitikrino čempionų vardus, kai 
priešpaskutiniame čempionato mače 
Ukmergėje sužaidė 2:2 su Visagino 
„Inter-veteranais“. Spalio 7 dieną 
anykštėnai Ukmergėje žaidė pasku-

tinį nieko nebelėmusį mačą su Ku-
piškio „FC Narjanta“ - anykštėnai 
varžovus įveikė 5-1.

Bėgimas. Paskelbti IV pagarbos 
bėgimo „Algimanto apygardos par-
tizanų kovų takais“, prieš savaitę 
vyskusio Šimonių girioje rezultatai. 
1,5 km distancijoje vyrų varžybose 
iš anykštėnų aukščiausią vietą užė-
mė 25-as finišavęs Naglis Padkočiū-
nas (finišavo 31 bėgikas), iš merginų 
anykštėnų aukščiausią vietą 13-ąją 
užėmė Inesa Marcinkevičiūtė (fini-
šavo 50).  7,7 km distancijoje tarp 
vyrų 6-as finišavo Valdas Skliaustys, 
8-as Domas Jankauskas, 9-as Sai-
monas Butkys (distanciją baigė 38 
dalyviai). Merginų varžybose 2-oji 
finišavo Monika Jovaišaitė. Regi-
na Bladikytė užėmė 3-ąją, Sabina 
Slabadaitė - 6-ąją vietą (finišavo 13 
dalyvių). Bėgikai į amžiaus grupes 
nebuvo skirtomi - brandaus amžiaus 
žmonės rungėsi su vaikais.                                                                                                        

Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis, akivaizdu, jog ilgisi 
sostinėje gyvenančio anūko arba 
atskleidžia tai, kaip vaikystėje 
šaukdavo tris savo sūnus. Į Tarp-
tautinei mokytojų dienai skirtą 
renginį Anykščių kultūros centre 
meras atvyko paruošęs jausmin-
gą kalbą.

K. Tubis kalbėjo, jog puikiai 
prisimena visus savo mokytojus: 
ir tuos, kurie buvo atlaidesni, 
kurie leisdavo kartais ir namų 
darbų nepadaryti, ir tuos, griež-
tuosius, per kurių pamokas gir-
dėdavosi kaip skrenda musė...

Bet čia ne apie mokytojus... 
Mokytojų meras niekaip neva-

dino, gražių epitetų nei vienas 
rajono pedagogas nesusilaukė. 
Už tai mero kalba trykšte tryško 
meile vaikams. Tiesa, žodžius 
„vaikai“, „mokiniai“ meras lyg 
ir pamiršo savo kalboje. „Pada-
rėliai“ ir „būtybės“ – taip gražiai 
meras kalbėjo apie vaikus... Kal-
ba graži, niekas nesiginčija. Tik 

šiaip lietuvių kalboje „būtybė-
mis“ yra įprasta vadinti tai, kas 
šventa – nieko nestebina žodžių 
junginys „dangiškos būtybės“, 
o „padarėliai“ – labai panašu į 
„žemės kirminėlius“... Tikriau-
siai meras galvoje turėjo gerus 
mokinius – „būtybes“, ir padau-
žas – „padarėlius“. 

Meras myli vaikus


