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Gydytojas turi gydyti, o ne
rūpintis, kaip uždirbti pinigus
Juozas RATAUTAS, anykštėnas: „Labai gaila, jei mūsų
ligoninė pradės nykti”.

2 psl.
šiupinys
muzikos valanda. Gruodžio 2 d. (šeštadienį) 15 val. Anykščių koplyčioje - poezijos ir muzikos
valanda „MAMAME“ su Gediminu
Storpirščiu. Renginys nemokamas.
Pirmininkas. Sekmadienį, lapkričio 26 dieną, visuotiniame Svėdasų
bendruomenės susirinkime išrinktas
naujas pirmininkas, jaunas verslininkas Arvydas Kilius, o buvusi vadovė
Asta Fjellbirkeland tapo papildytos
naujais nariais bendruomenės tarybos
pirmininke.

3 psl.

Po gaisro daugiabutyje rastas
negyvas vyras
Sekmadienio naktį per gaisrą Anykščių miesto Ramybės mikrorajono daugiabutyje žuvo 1946 m.
gimęs vyras.

Indelfonsas. Šeštadienį, lapkričio
25 d., Troškūnuose, multikultūriniame centre, įvyko iš Žemaitiškio vienkiemio kilusio politkalinio Idelfonso
Stonio (1914 - 1993) prisiminimų
knygos „Vėtrų sūkury“ sutiktuvės.
Eglė. Vakar į Anykščius iš Maželių
k. (Kavarsko sen.) gyventojų Rūtos ir
Alberto Geralavičių sodybos atvežta
ir jau pastatyta apie 12 metrų aukščio
išvaizdi sidabrinė Kalėdų eglė. Šiemet
šlapia, įvažiuoti į miškus neįmanoma,
tad anykštėnus džiugins iš penkių pretendenčių išrinkta dovanota eglė.
Baus. Anykščių rajono policijos
komisariato pareigūnai pastebi, kad
nemažai vairuotojų, statydami automobilius prieš ir už pėsčiųjų perėjų,
nepaiso Kelių eismo taisyklių reikalavimų. Policijos pareigūnai primena,
kad sustoti ir stovėti draudžiama pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 metrų
atstumu prieš jas, o keliuose, kuriuose
yra po vieną kiekvienos krypties eismo juostą, ir arčiau kaip 5 m atstumu
už pėsčiųjų perėjų. Administracinių
nusižengimų kodekse numatyta, jog
šie prasižengimai užtraukia baudą
vairuotojams nuo 30 iki 90 eurų.

71 metų vyras žuvo per gaisrą šiame Ramybės mikrorajono daugiabutyje.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Antano Baranausko premija Antanui Verbickui ir Ingai Liepaitei
Šių metų literatūrinė Antano Baranausko premija bus skirta
Ingai Liepaitei ir Antanui Verbickui už knygą „Antano Baranausko asmeninė biblioteka“.

Apklausa. Anykščių rajono savivaldybės administracija paskelbė
apklausą - tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti Anykščių rajono gyventojų
nuomonę apie Anykščių rajono savivaldybės, jos struktūrinių padalinių,
įvairių tarnybų darbą, teikiamų paslaugų kokybę. Panorusiems sudalyvauti šioje apklausoje teks atsakyti į 83
klausimus. Tyrimo rezultatai bus naudojami siekiant įgyvendinti Anykščių
rajono savivaldybės teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektą.

Šių metų Antano Baranausko premija atiteks Ingai Liepaitei ir
Antanui Verbickui.
maironiomuziejus.lt nuotr.

I. Liepaitė - Vilniaus universiteto Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centro Rankraščių skyriaus
vedėja, mokslų daktarė. A. Verbickas - Anykščių A. Baranauskos ir
A. Vienuolio memorialinio muziejaus direktorius. Premijos dydis - 3
000 eurų. Laureatus iš 5 kandidatų
išrinko Antano Baranausko literatūrinės premijos skyrimo komisija,
o galutinį sprendimą ketvirtadienį
priims Anykščių rajono taryba.
„Remiantis vyskupui priklausiusiomis ir jo paties kitiems asmenims dedikuotomis knygomis,
sutelktų nepublikuotų ir publikuotų šaltinių ir literatūros teikiamomis galimybėmis, straipsnyje
atskleidžiamas A. Baranausko
santykis su knyga nuo jaunystės
dienų iki vyskupavimo metų, apibūdinami jo bibliotekos komplektavimo būdai ir šaltiniai, dydis,
pobūdis ir sudėtis, išryškinami
bibliotekos ir knygos kultūros

Savivaldybė
skelbia pavojų
dėl
tuberkuliozės

4 psl.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Ugniagesiai gelbėtojai, gavę
pranešimą, jog uždūminta daugiabučio laiptinė, atvykę į įvykio
vietą pamatė, jog dūmai veržiasi
iš trečiajame aukšte esančio buto.
Išlaužus duris, patekta į butą. Virtuvėje buvo rastas stipriai apdegęs
savininko kūnas. Apdegė kvadratinis metras virtuvės grindų ir spintelės, aprūko butas.
Gaisro priežastis nustatinėjama.
Pirminiais duomenimis, gaisras
kilo nuo viryklės. Realiausia, jog
nuo viryklės užsidegė vyro drabužiai. Anykščių rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas
Saulius Slavinskas svarstė, jog nebūtinai gaisras buvo vyro mirties
priežastis - galėjo būti atvirkščiai,
galbūt žmogus, būdamas šalia viryklės, prarado sąmonę ir griūdamas sukėlė gaisrą. Anykštėno
mirties priežastį nustatys teismo
medicinos ekspertai.
Žuvęs vyras gyveno vienas. Kaimynų teigimu, jis buvęs tvarkingas,
su policija reikalų neturėjęs žmogus.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
ypatumai, aptariamas bibliotekos
likimas. Be kitko, dvasininko bibliotekos tyrimo atodangos leido
atskleisti ir mažiau žinomą jo biografijos pusę. Tam tikrose gyvenimo stotelėse A. Baranauskui knyga atliko savaip svarbų vaidmenį,
nulėmusį ir jo bibliotekos pobūdį.
Tai parankinis poeto, kalbininko,
matematiko, dėstytojo ir kunigo
kūrinys, pradėtas kryptingai formuoti dar raštininko amato siekiančio jaunuolio ir baigtas jau
Seinų vyskupu tituluoto brandaus
amžiaus dvasininko”,- rašoma
knygos „Antano Baranausko asmeninė biblioteka“ pristatyme.
Anykščių rajono savivaldybės
įsteigta A. Baranausko literatūrinė
premija teikiama nuo 2010-ųjų.
Laureatais yra tapę Paulius Subačius, Rimantas Vanagas, Algimantas Zurba, Gintautas Dabrišius, Viktorija Daujotytė bei Erika
Drungytė.
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Pauostytos žemės dovanos

Tautvydas Kontrimavičius

Senų bičiulių tandemas, buvę bendradarbiai dar nuo „Kolektyvinio darbo“ eros, anykštėnai Vygandas Račkaitis ir Jonas Junevičius
ant knygos mėgėjų stalo deda bendro darbo vaisių – gamtos albumą „Žemė kelia žiedą“.

Gamtos albumą „Žemė kelia žiedą“ anykštėnams dovanojo buvę bendradarbiai Vygandas Račkaitis ir Jonas Junevičius.
Išaugintas, išnešiotas, auksinio
rudens ženklu pažymėtas vaisius.
Buvau dar mokinys, kai prieš 35erius metus V. Račkaitis parašė ir
išleido knygelę vaikams „Kas čia
žydi“ ir joje smagiai papasakojo
apie puokštę įvairiaspalvių lauko
žiedų. Iki to laiko daugumos jų nei
atskirdavau, nei stengiausi vardu
pašaukti.
Dabar džiaugiuosi aptikęs vieną
kitą lakią frazę iš tos savo vaikystės knygelės, kai autorius vėl prisėdo išsamiau pasakoti apie tą patį
žiedą, kurį jau seniai seniai pažįstu. Dar labiau džiaugiuosi išaugusia puokšte – visu glėbiu žiedų,
kuriuos nuo ankstyvo pavasario
iki vėlyvo rudens į dangų tiesia net

62 mūsų, Anykščių krašto žoliniai
augalai.
Ir užjaučiu Joną, kuriam teko
visus juos atrasti tuomet, kai tie
žiedai patys gražiausi būna!.. Mat
šalia teksto, šiek tiek lyriškai, bet
kartu ir tiksliai pristatančio augalijos turtus, atskirą vaizdų pasaulį
kuria jo nuotraukos. Visai drąsu jas
pavadinti žiedų portretais, kai kurios, žinant fotožurnalisto įpročius,
– ir su reportažo prieskoniu.
Nepamiršdamas, jog kai kurie
žolynai pražysta vos dienelei kitai,
kiti gi auga tik baisiai nuošaliose
vietose, ir nė vieno žiedo į studiją fotografuoti neatsineši, taip ir
matau Joną: lekiantį tris kartus į
tą patį mišką vieno žiedo ieškoti –

bene jau pražydo, po pievą dvylinką šliaužiojantį, kad ne tik vėdryno
geltonumas, bet ir dangaus mėlis
vienam kadre atsidurtų...
Mat įpratau rezultatą vertinti
ne tik, kaip pavyko, bet ir įsivaizduodamas, kiek tam pastangų reikėjo. Tad ir skaitydamas
Vygando tekstus, iškart patiriu,
kad kiekviena žolelė ne brendant
per pievą pamatyta, o atskirai
pačiupinėta, pauostyta, pabandyta puokštėj ant stalo palaikyti ar
vainike sudžiovinti. Taip įžvelgtos, atrastos tokios savybės, kurių mokslininkas biologas neieškotų ir neaprašinėtų – tai darys
tik savo autentiškas emocijas į
knygos eilutes sudedantis gam-

Girtas vairuotojas “nuskynė” stulpą

tos žmogus.
Žinoma, gamtos tema yra savitai
saugi: nieko neįžeisi, neapdairiu
vertinimu priešų neįgysi. Net jei
keli žiedeliai ir liks pamiršti, pretenzijų autoriams jie nereikš, o ir
visuomet galima pasiteisinti, jog
knyga ne guminė... Pretenzijas
šįkart gali pareikšti nebent prastesnių akių skaitytojai – negi gaila
buvo kiek didesnėm raidėm apie
gražiausias žemės dovanas papasakoti?..
Nieko nepadarysi – akivaizdu,
jog pažinti gimtinės žolynus dabar
ypač svarbu tiems, kas mažiau gyvenimo patirties turi. O jų ir akys
žvitresnės – nesiskųs, svarbu, kad
tik skaityti rūpėtų!

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Vakar 19 val. 30 min. Anykščiuose, Šeimyniškėlių gatvėje, įvyko avarija, trumpam sutrikdžiusi eismą kelyje Anykščiai - Niūronys.
Neblaivaus vairuotojo pažymėjimo neturinčio vyro automobilis „Volvo V40“ atsitrenkė į elektros stulpą su atrama ir jį nuvertė.

spektras
Kalėjimas. Lietuvos valdžia neatmeta galimybės bendradarbiauti su
Tarptautiniu baudžiamuoju teismu
dėl spėjamo CŽV kalėjimo, bet laikosi savo versijos, kad Antaviliuose
veikė ne slapta tardymo įstaiga, bet
žvalgybos paramos centras. Teisingumo ministrė Milda Vainiutė per
atstovę spaudai BNS informavo, kad
ministerija „kol kas nėra gavusi jokio
prašymo nei iš teismo, nei iš prokurorės, tačiau yra visuomet pasirengusi
bendradarbiauti tiriant Teismo kompetencijoje esančius nusikaltimus“.
Ginklai. Vidaus reikalų ministerija (VRM) svarsto pertvarkyti jai
pavaldaus Ginklų fondo funkcijas ir
perduoti verslui prekybą trumpaisiais
B ir C kategorijos ginklais. Šiuo metu
privačios ginklų parduotuvės gali
prekiauti visais šioms kategorijoms
priskiriamais ginklais, išskyrus pusiau automatiniais arba pertaisomais
trumpaisiais, vienašūviais trumpaisiais ginklais, taip pat vienašūviais
trumpaisiais, ilgesniais nei 28 cm,
kuriems naudojami žiedinio įskėlimo
šoviniai. Šiais ginklais suteikta teisė
prekiauti tik Ginklų fondui.
Atsistatydino. Vyriausybės kanclerio postą palikusios Mildos Dargužaitės veikla buvo ir giriama, ir
kritikuojama. Nors priežastys, paskatinusios ją išeiti iš Vyriausybės
rūmų, nenurodomos, užsimenama,
kad entuziastingos kanclerės iniciatyvos galėjo kliūti kai kurioms įtaką
prarasti nenorinčioms ministerijoms.
Premjerui Sauliui Skverneliui teks
ieškoti naujo Vyriausybės kanclerio.
11 mėnesių prie kanceliarijos vairo
stovėjusią 41 metų M. Dargužaitę paviliojo nauji iššūkiai.
Byla. Vienu svarbiausių ne tik politinių, bet jau ir teisinių klausimų buvo
paversta Seimo nario Kęstučio Pūko
istorija dėl jo neliečiamybės, priekabiavimo, ligos tikrumo. Pajungtos
didžiulės pajėgos. Savaitės pradžioje
darbavosi Konstitucinis Teismas, savaitės pabaigoje Seimo tyrimo komisija, siekianti panaikinti parlamentaro
neliečiamybę, o pats politikas retkarčiais vaikšto į posėdžius, tikindamas,
kad nieko blogo nepadarė, - užviręs
chaosas yra tik politinis susidorojimas.
Kalba. Kalbininkas, Šiaulių universiteto docentas dr. Juozas Pabrėža,
pristatęs savo ką tik išleistą monografiją „Žemaičių kalba ir rašyba“,
po dešimtmečiais trukusių tyrimų,
ekspedicijų, tvirtai įsitikinęs, kad žemaičiai turi savo kalbą, ir kad lietuvių
kalba neišnyks.

Neblaivaus ir vairuotojo pažymėjimo neturinčio vyro pasivažinėjimas baigėsi avarija, po kurios jis atsidūrė areštinėje.
Avarija, tikėtina, jog įvyko dėl
girtumo. Automobilio nesuvaldęs
neblaivus 1991 metais gimęs vyras
važiavo vienas. Jam nustatytas vidutinis (1,67 prom. girtumas). Vyras

sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskrities VPK areštinę. Negana to, jis
neturėjo teisės vairuoti, vairuotojo
pažymėjimas atimtas. Dėl šio įvykio
pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Ši avarija, žvelgiant į suniokotą
stulpą ir atramą, nepataisomai sudaužytą automobilį, vairuotojui galėjo baigtis dar liūdniau, sunkių sužalojimų jis išvengė. Už vairavimą

Temidės svarstyklės

tas 1,72 promilės girtumas) broliui
(g. 1979 m., pasitikrinti blaivumą
atsisakė) peiliu sužalojo krūtinę.
Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Rūkalius. Šeštadienį Anykščių

rajono policijos komisariatas gavo
moters (g. 1957 m.) pareiškimą,
kad apie 22 valandą į namus, esančius Debeikių seniūnijos Aušros
kaime, grįžo girtas sūnus, kuris
pripuolęs su kumščiais liepė duoti

Broliškai. Šeštadienio naktį,
04 val. 41 min., Kavarsko seniūnijos Girelės kaime, namuose,
girtas vyras (g. 1995 m., nustaty-

Autoriaus nuotr.

neblaiviam, be vairuotojo pažymėjimo, gresia solidi bauda, automobilio konfiskavimas ir teks atlyginti
nuostolius energetikams, kurie vakar
remontavo nutrauktą elektros liniją.
cigaretes geruoju, sudaužė telefoną ir kėdę, grasino padegti namus.
Sūnus ją nuolat terorizuoja, jei
tik grįžta į namus išgėręs. Vyras
sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Kriminalas. Kas nutiko, kad Milane dirbanti manekenė Dovilė Didžiūnaitytė po renginio Vilniuje atsidūrė
Klaipėdoje ir buvo rasta negyva iškritusi iš viešbučio „Klaipėda Amberton“ balkono? Gavusi kvietimą atvykti į dizainerio Juozo Statkevičiaus
naujausios kolekcijos pristatymą 22
metų D. Didžiūnaitytė iš Milano atskrido į Vilnių ir lapkričio 9-ąją pasirodė ant podiumo. Pasibaigus renginiui su kitais jo dalyviais linksminosi
„Stiklių“ restorane. Po to kelis savo
draugus pakvietė į savo butą Kalvarijų gatvėje, o vėliau jos kelias nuvingiavo į Klaipėdą. Lapkričio 20-ąją 19
val. 35 min. D. Didžiūnaitytės kūnas
buvo rastas Naujojo Sodo gatvėje manekenė iškrito iš 20 aukštų viešbučio „Klaipėda Amberton“ 14-ojo
aukšto balkono.

Parengta pagal
BNS informaciją
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Gydytojas turi gydyti, o ne
rūpintis, kaip uždirbti pinigus
Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje iki gruodžio 21 d. ketinama sujungti Chirurgijos ir Traumatologijos skyrius, panaikinti akušerijos paslaugas, „kažką daryti“ su Vaikų skyriumi, kuris,
pasirodo, dirba nuostolingai...
„Anykšta“ pašnekovų teiravosi: kokias Anykščių ligonines
perspektyvas įžvelgiate? Ar neatsitiks taip, kad mūsų mieste
veiks tik Anykščių PSPC, ligoninėje dirbs vos keli specialistai, o
toliau bus tik socialinę globą siūlanti įstaiga? Gal turite rajono
valdžiai patarimų ką daryti, kad ligoninės restruktūrizacija būtų
kuo mažiau skausminga Anykščių rajono gyventojams.

Permainos
ligoninėje jos
paslaugų
kokybės
nesuprastins

Audronis GUSTAS, Anykščių
rajono psichikos sveikatos centro
direktorius, gydytojas psichiatras:
- Ligoninės restruktūrizaciją sugalvojo ne įstaigos vadovas, jis turi laikytis ministerijos, Ligonių kasų reikalavimų ir pan. Jeigu ligoninė dirba
nuostolingai, tai „šunys pirmiausiai
kariami ant vadovo galvos“.
Man pačiam teko lankytis ne vienos užsienio šalies gydymo įstaigoje
ir pastebėjau labai svarbų dalyką – ten
gydytojams paliekama teisė nuspręs-

savaitgalio diskusija

ti, kaip ligonį gydyti, kokia bus jo gydymo trukmė ir t.t. Pvz., Šveicarijoje
gydytojas surašo vaistus, reikalingus
pacientui, įvertina jo ligos sunkumą ir
pagal tai nustato, kiek laiko gali prireikti žmogų pastatyti ant kojų, teikia
šį rekomendacinį dokumentą savivaldybei ir niekas nesiginčija, bus pinigų
ar nebus - jeigu gydytojas sako, kad
taip reikia gydyti, tai ligonis ir bus gydomas taip, kaip numatė gydytojas.
Kalbant apie Anykščių ligoninės
restruktūrizaciją, aš jai pritariu. Ketinama sujungti Chirurgijos ir Traumatologijos skyrius, na, ir gerai, tik
vienu vedėju sumažės. Aišku, daug
pinigų ligoninė nesutaupys...
Sveikatos apsaugos ministerija yra
parengusi raštą, kiek gimdymų per
metus turi būti ligoninėje, kad ji neneštų nuostolio. Pas mus gimdymo
paslauga jau seniai nuostolinga. Aš
pritariu, kad ginekologijos paslauga
turi likti, tačiau gimdyvei gimdyti ar
Ukmergėje, ar Utenoje, ar Panevėžyje, manau, mažas skirtumas. Todėl
kai kurių paslaugų atsisakymas, skyrių jungimas, manau, yra protingas
ligoninės vadovo žingsnis, siekiant
išsaugoti Anykščių ligoninę. Aš, kaip
kitos medicinos įstaigos vadovas,
galiu anykštėnus nuraminti, įvykus
restruktūrizacijai, pacientai kažin ar
labai tai pajus, didžioji dalis būtinų
paslaugų išliks, o ligoninei šios pertvarkos padės kapstytis ir giliau ne-

Rajono valdžia
turi matyti
aiškią viziją

Juozas RATAUTAS, anykštėnas:
- Labai gaila, jei mūsų ligoninė
pradės nykti. Gaila būtų nepaprastai
didelių tuometinių rajono ir ligoninės
vadovų Algimanto Dačiulio ir Antano Bražėno pastangų projektuojant ir
statant ilgai visų anykštėnų išsvajotą
gydymo įstaigą. Tačiau žvelgiant iš
dabarties retrospektyvų, jausmas yra
dvejopas. Taip, ji reikalinga mūsų
krašto žmonėms bei šauniems mūsų
medikams. Ir suprantamos didžiulės vyriausiojo ligoninės gydytojo
pastangos išlaikyti visa apimtimi ją
funkcionuojančią. Ar realu?
Dar dirbdamas savivaldybėje stažuotės metu Vokietijoje domėjausi
ligoninių praktika šioje valstybėje. Jų
vadovai niekaip negalėjo suprasti, kodėl pas mus tiek daug stacionarių gydymo įstaigų. Tuomet dar veikė Troškūnų ir Svėdasų ligoninės. Sako, jūs
neturit kur pinigų dėt? Pas vokiečius
viena ligoninė nuo kitos atitolusi ne
arčiau 100 kilometrų. Taigi, argumentai pakankamai svarūs tų, kurie sako,

jog medicinos paslaugų reikia labiau
kokybiškų ir tų, kuriems atrodo, jog
gydymo įstaiga reikalinga šalia senų,
ligotų žmonių bei jų artimųjų. Rajono
valdžia turi matyti aiškią viziją, kuriuo keliu bus einama. Atskirų skyrių
darbo nuostolingumas nėra pakankamas motyvas juos uždaryti. Gydymo,
kaip ir bet kokia kita įstaiga, turi gauti
pakankamą finansavimą. Tuo labiau,
anot mero, rajono biudžete yra sutaupytų pinigų. Nei vyriausiasis daktaras, nei bet kas iš medicinos personalo neturi sukti galvos, kaip išgyventi.
Jie turi gydyti.

Pilis bus
pastatyta, o
ligoninės likimas –
jos pačios reikalas

Lukas PAKELTIS, Anykščių
rajono savivaldybės tarybos narys,
liberalas:
- Liūdna, kad prioritetinė valstybės,
o kartu ir savivaldybės sritis tolinama
nuo žmogaus. Juk Ligonių kasoms
neskiriant pinigų tam tikrai paslaugai,
mažosios ligoninės tos paslaugos atsisako, o pacientą siunčia į didesnę ligoninę. Ką tai reiškia? Pirmiausia, ilgėja
laikas, per kurį pacientas gali patekti

Kas dedasi valdininkų galvose, kad pilies statybos yra kur
kas svarbesnės nei ligoninės likimas?

Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje numatytos permainos:
iki gruodžio 21 d. turi būti sujungti Chirurgijos ir Traumatologijos skyriai, greičiausiai nebeliks akušerijos paslaugos, nuostolingai dirba ir Vaikų skyrius.
Nors jau keletą metų gimdymų Anykščiuose vis mažėja, tačiau
šiai paslaugai užtikrinti Anykščių rajono savivaldybės administracija vis rasdavo lėšų.
Ligoninę krečia permainų vėjai, savivaldybė pagalbos jai nežada, tačiau statyti pilį ant Šeimyniškėlių piliakalnio valdžia vis
dar ketina.
Ką manote apie Anykščių valdžios pasirinkimą: ligoninei leidžiama merdėti, o pilį statyti būtinai reikia?
TUTETUTUTIS: „Šiais technologijų laikais, pasiekti bet kurią
gydymo įstaigą malūnsparniu, netruks nė pusės valandos, todėl ir tos
ligoninės rajone nelabai bereikia ... O
pilis stovės per amžius - juk ne kokios
ligoninės, morgai ar lazaretai iš amžių
glūdumos išliko, o pilys... Dėl MERO
- tai AUKSAS, o ne žmogus, tik pavyduoliai jį gali šmeižti...“

klimpti į finansinę duobę.

pas gydytoją, didėja kaštai, reikalingi
pasiekti kito miesto ligoninę... Tačiau
ar apie tai kas nors šneka?
Man labai keista, kad Anykščių
ligoninės restruktūrizacija turi būti
įvykdyta iki gruodžio 21 d., vadinasi,
nebeturim nė mėnesio laiko. Manau,
gerokai prieš tai, kai penktadienį (lapkričio 24 d.) vyko medikų ir rajono
valdžios susitikimas dėl ligoninės
pertvarkos, reikėjo valdžiai sėsti prie
stalo ir galvoti, ką daryti. Nes dabar
jie jau padarė, o paskui – galvos.
Rajono biudžete yra sutaupytų pinigų, kurie galėjo būti skirti bent jau
pereinamajam laikui finansuoti. Bet
aš suprantu, kodėl to nebuvo padaryta, juk svarbiausias dabartinės valdžios tikslas – pilies statyba...
Juk labai aiškūs prioritetai... Pilies
statybai projektinių pinigų kaip ir
neskirta, ES struktūriniai fondai irgi
neremia šio statinio, bet už tai rajono
biudžete yra pinigų, kuriuos ir bus
galima panaudoti šiam itin svarbiam
statiniui. O juk su Anykščių ligonine
yra tas pats – apie ES pinigus nekalbėkim – iš čia lėšos negali būti skiriamos, Sveikatos apsaugos ministerija
ir Ligonių kasos nuostolingai dirbančiai ligoninei pinigų taip pat neskiria,
bet padėti galėtų ištaisyti savojo rajono valdžia. Aš jokiu būdų nesakau,
kad visi sutaupyti biudžeto pinigai
turi būti skirti ligoninei, tikrai ne. Bet
čia trūksta diskusijos – ligoninė palikta likimo valiai. Maždaug taip – turit
pinigų, gyvenkit, o jei neturit – užsidarykit. Ne mūsų čia reikalas...
Kad galvojama apie globos įstaigų
tinklo plėtrą, tai suprantama. Ši paslauga ateityje bus vis paklausesnė.
Ką darys dabartiniai 55-60 metų asmenys, išėję į pensiją? Juk net daugelio vaikai nebegyvena Lietuvoje,
tad tokių globos įstaigų tikrai reikės.
Tačiau, kodėl mūsų prioritetas negali
būti ligoninėje teikiamų paslaugų išlaikymas? Taip, tendencija yra, kad
mažesniuose miestuose ligoninės
po truputį uždarinėjamos ar stipriai
traukiasi... Bet gal Anykščių valdžia
laisvu laiku nuo pilies statybų galėtų
racionaliai spręsti ir kitus klausimus,
kurie yra svarbūs kiekvienam anykštėnui – juk serga ir maži, ir dideli...
-ANYKŠTA

Jaunius: „Suprantam, kad dabartinė savivaldybės taryba, kuri atsakinga
už rajono biudžeto lėšų paskirstymą
pagal veiklas ir panaudojimo kontrolę yra visiškai atsaini, išsikastravusi
ir išsisterilizavusi, kaip katinai ir katės prie visada pripildyto dubenėlio.
Reiškiasi tik per politinius šou. Todėl
vykdančioji valdžia neturi nustatytų
prioritetų ir blaškosi“.

Piktas: „Tokio nevykusio mero
neturėjom 107 m. Kas dar planuoja
būti nevykesnis?“
Piktam atsakymas: „Aš jei gerai
suprantu, prie šito mero rajono skolos
susitraukė ir pilį net gal pastatys. Kaip
bonusą. Kai nėr skolų, rajonas neturi
mokėt procentų, o tai papildomi pinigai rajono gyventojų reikmėms. Tai
kame čia blogumas? Kad neleidžia
švaistyt lėšų neaišku kur? O seni vadovai buvo geresni, nes niekas nežinojo, kur jie iššvaistė pinigų ir rami
galva buvo - nesopėjo to vienintelio
vingio... ane? Alesionka, jei gerai
pamenu, išvis ten kažkokį asmeninį
mero fondą buvo pradėjęs daryt iš
rajono pinigų. Nefukas su konservais sublizgėjo pradanginęs kelias
dujines katilines ir nupirkęs katilus
triguba kaina per kažkokį ten veikėją,
o paskui pabėgęs iš Anykščių... Išvis
apvogė miestelį ir dar paminklą centre pasistatė... Ir visi laimingi, kad gali
mokėt jo paliktas skolas ir palūkanas
dešimtmečiais... Deja, dabartinis me-

ras auksas palyginus su senesniais...
O kurorto vizija, manau, puikiai derinasi su ligoninės gelbėjimu, nes galima daryt ir sveikatinimo kurortą, ir
taip papildyt medicinos paslaugas teikiančiųjų kišenę. Čia jie turėtų galvot,
kaip teikt labiau pritaikytas medicinines pasaugas, o ne meras“.
Admirolas: „Pavasariui sugalvojau tarybos nariams ,,Tylenio Bobo“
nominaciją, reiks galvot apie kandidatus“.
Margalūšis: „Anykščiuose veterinarijos gydyklų trys, o ligoninė viena. Va, dėl to man ir džiugu, teisinga
kryptis pasirinkta“.
VET (į Margalūšis): „Perspektyvu tuščios ligoninės patalpose įrengti beglobių kačių ir šunų
prieglaudą. Veterinarams už sterilizaciją ir skiepus mokės savival-

dybė ir dar visokios „lesiškos“.
Tai jau patikrinta su rudens akcija –
„pagauk ir iškastruok“.
Vorutos svajotojas: „Visai Anykščiuose nereikia ligoninės ir poliklinikos. Visi ligoniai, sergantys, senyvo
amžiaus ir pan. išsikels iš Anykščių
arčiau, kur bus medicina. Ir tada
miestas taps sveikesnis, jaunesnis.
Statykime pilį! Jeigu koks ir bus
paliktas visam miestui felčeris arba
veterinorius, tai pilnai pakaks. Visi į
piliakalnį ir statome pilį!“
Logiška: „Ligoninė turi aptarnauti
beišmirštančius Anykščių savivaldybės gyventojus ir turistus. Todėl, atitinkamai, turi likti ir tokie skyriai. Nei
senukai, nei tutistai negimdo, tai kam
šis skyrius reikalingas?“
(Komentarų kalba netaisyta, - red.p
ast.)
-ANYKŠTA

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

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
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Savivaldybė skelbia pavojų
robertas.a@anyksta.lt
dėl tuberkuliozės
Robertas Aleksiejūnas

2016 metais Anykščių rajone nustatyti 24 tuberkuliozės atvejai.
Tai – didžiausias nustatytas šios ligos atvejų skaičius visoje Utenos
apskrityje. Anykščių rajono savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė sakė, kad skaičiai yra „gąsdinantys“ ir dėkoja Kavarsko
seniūnijos Kabošių kaimo bendruomenei, su kurios pagalba nustatytas didžiulis tuberkuliozės ligos platintojų ratas.

Anykščių rajono savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė
įtaria, kad sergančiųjų tuberkulioze, kurie nesikreipia į medikus, rajono kaimuose gali būti ir daugiau. Autoriaus nuotr.

mitų kerai

Savivaldybės gydytoja V. Daugelavičienė „Anykštai“ pasakojo, kad
raštišką informaciją apie asmenis,
kurie gali būti tuberkuliozės ligos
nešiotojai, iš Kavarsko seniūnijos
Kabošių kaimo bendruomenės gavusi 2016-ųjų pabaigoje.
„Mums atnešė sąrašiuką, kurie
žmonės galimai gali būti užsikrėtę
tuberkulioze. Pasakojo, kad bijo užsikrėsti, nes tie žmonės ateina į parduotuvę, kai kurie kosti“, - apie tai,
kaip savivaldybę pasiekė grėsminga
informacija, pasakojo V. Daugelavičienė, pridurdama, kad bent keletas
asmenų iš minėto kaimo nuo negydytos tuberkuliozės mirė.
Pasak V. Daugelavičienės, iš viso
Kabošių kaime buvo nustatyti 24 asmenys, užsikrėtę tuberkulioze.
„Ten buvo kontaktiniai ligoniai,
kurie dalyvauja visokiuose pasilinksminimuose. Jie nedirbantys,
nedrausti, pas gydytojus neina, todėl
sudėtinga tokius ligos atvejus išaiškinti“, - sakė savivaldybės gydytoja.
V. Daugelavičienė sakė, kad dalis užsikrėtusiųjų buvo patikrinti
Anykščių, o kiti –Ukmergės medicinos įstaigose.
„Visus išsiuntėme gydytis, kai
kuriuos, nes jie tai daryti atsisakė,
priverstinai. Pusę metų jie gydosi

Klausome muzikos pagal sąrašą

Šį rudenį lietuviška instrumentinės muzikos grupė „Saulės laikrodis“ pristatė naują savo albumą, o kartu priminė, kaip teko gyventi
muzikantams sovietmečiu. Mat ši grupė, kaip ir daugelis kitų, tiesiog
buvo uždrausta. Muzika buvo viena iš ideologijos ypač prižiūrimų
sričių. Egzistavo net draudžiamų Vakarų muzikos grupių sąrašai, už
jų muzikos klausymą buvo galima atsidurti ir ant kilimėlio partijos
komitete ar KGB akiratyje. Kitaip ir negalėjo būti, nes sovietmečiu
roko muzika tapo jaunų žmonių laisvės išraiška.

davo 50-70 rublių, tai buvo dideli
pinigai, prastesnės kokybės, senesnė, kainuodavo 30-40 rublių. O štai
įrašyti didžiąją magnetinę juostą
kainavo 6 rublius. Vienoje juostoje
tilpdavo dvi plokštelės“, - teigė A.
Šajevičius.
Paklaustas, ar jo prekyba įrašais ir
muzikos įrašinėjimu nesidomėjo milicija, A. Šajevičius juokėsi, kad kai
kada ir milicininkai ateidavo muzikos pas jį įsirašyti. „Kaune buvo tokių atvejų, girdėjau, bet Anykščiuose – ne“, - sakė A. Šajevičius.
Draudė ir „Aliukus“

Anykštėnas Artūras Šajevičius verslo pradžiamokslį gavo prekiaudamas vanilinėmis plokštelėmis.
Ateidavo ir milicininkai
Anykštėnams gerai žinomas
verslininkas, buvęs rajono Tarybos
narys, šachmatų klubo prezidentas
Artūras Šajevičius tarybiniais laikais domėjosi muzika ir buvo šiek
tiek „įkišęs koją“ į pogrindinį muzikos verslą. „dar ir šiandien šiek tiek
namuose turiu likusių plokštelių,
turbūt kokia 30 dar yra“, - sakė A.
Šajevičius.
Pasak jo, mokydamasis Kaune jis
susidomėjo šia sfera ir pamažu įsitraukė. „Daugiausiai plokštelės Lietuvą pasiekdavo per giminaičius,
kurie atsiųsdavo muzikos įrašus.

stacionare, o paskui juos paleidžia ir
nurodo gydytis ambulatoriškai. Mes
turime tokį kabinetą, kuris atsakingas, kad tie žmonės vėliau gautų reikalingų vaistų. Teoriškai sergantieji
kiekvieną dieną turi ateiti į tą kabinetą
ir tuos vaistus prie slaugytojos išgerti“, - pasakojo V. Daugelavičienė.
Savivaldybės gydytoja V. Daugelavičienė atskleidė, kad teorija
nuo praktikos, deja, labai skiriasi. „Į
tą Kabošių kaimą nevažiuoja joks
transportas, tai vienas asmuo, kuriam
buvo diagnozuota tuberkuliozė, į
Kavarsko ambulatoriją važiuoja dviračiu 12 kilometrų pirmyn ir tiek pat
atgal. Jis ten atvažiuoja du kartus per
savaitę, nes liepti atvažiuoti kiekvieną dieną tai tik turbūt Sveikatos apsaugos ministerija įsivaizduoja, kad
tai labai paprasta įvykdyti“, - sakė V.
Daugelavičienė. 2016 metais Utenos
apskrityje naujai susirgusiųjų tuberkulioze buvo 66. Visagine – 2, Zarasų
rajone – 13, Utenos rajone – 7, Molėtų rajone – 12, Ignalinos rajone – 8.
Savivaldybės gydytoja V. Daugelavičienė tiksliai negalėjo pasakyti, kodėl
daugiausia susirgimų tuberkulioze
registruota būtent Anykščių rajone.
„Aš galvoju, kad kitur serga, bet
tiesiog ten dar nesprogo tas „burbulas“ kuriame nors kaime. Niekada
situacija pas mus dėl susirgimų tuberkulioze nebuvo gera, bet kai atsiranda
toks kaimas kaip Kabošiai...“, - sakė
V. Daugelavičienė, kuriai lyg stebuklas pasirodė, kad Visagine pernai
nustatyti vos du susirgimai tuberkulioze.
Savivaldybės gydytoja V. Dauge-

Atveždavo ir į užsienį išvažiuojantys sportininkai. Gaudavome, pažinojau žmones, kurie tuo užsiima,
prekiaudavome“, - prisimena A.
Šajevičius.
Verslininko teigimu, didelių pinigų iš to uždirbti nebuvo galima,
tačiau atliekami rubliai vis dėlto
nemaišė. „Galėjai nueiti į restoraną,
kokį bilietą į renginį nusipirkti –
tik tiek, bet kaip sakoma, kvėpuoti
buvo lengviau“, - prisiminė A. Šajevičius.
Paklaustas, kokios buvo kainos,
A. Šajevičius teigia, kad viskas
priklausydavo nuo prekės būklės.
„Visiškai nauja plokštelė kainuo-

Sovietmečiu požiūris į muziką,
kuri ateina iš Vakarų, buvo gana
įdomus ir kontraversiškas, Tarybų
Sąjungos vadai nenorėjo pasirodyti kaip užsidarę nuo pasaulio, todėl
TSRS koncertavo ir Eltonas Džonas, ir „The Beatles“. Buvo leidžiamos ir kai kurių užsienio grupių ir
atlikėjų vanilinės plokštelės, tačiau
pabandžius vietiniams muzikantams groti panašiai kaip ir „The Beatles“, tuoj pat iš tamsos pasirodydavo griežta cenzūros ranka. Nors
Lietuvoje buvo susikūrę nemažai
saviveiklinių grupių, tačiau jų gyvavimas buvo epizodinis, ypač padėtį
muzikos srityje apsunkino Romo
Kalantos susideginimas Kaune. Komunistai šį įvykį susiejo su jaunimo
judėjimu ir su „gėlių vaikais“, tad
surengti muzikos koncertą tiems,
kurie nepriklausė filharmonijai,
tapo beveik neįmanoma. Kiekvienas koncertas, kurį pavykdavo surengti kur nors mokyklos salėje ar
kokiuose kultūros rūmuose, iškart
tapdavo didžiuliu įvykiu. Lietuviai
net sugebėjo sugroti kultinę roko
operą „Jesus Christ Superstar“,
tiesa, tai pavyko padaryti tik vieną
kartą.
Panašus likimas ištiko ir gru-

pę „Saulės laikrodis“. Lietuviškai
grupei „Saulės laikrodis“ buvo neleidžiama muzikuoti, mat jos muzika netilpo į sovietinės muzikos
rėmus. Nuo 1976 iki 1984 metų
Vilniaus inžinerinio statybos instituto auklėtinių suburta grupė buvo
ryškiausia Lietuvos progresyviojo
roko atstovė. Jie grojo tokių roko
grandų kaip „Pink Floyd“, „Gentle
Giant“ įkvėptą muziką, kuri patiko
ne visiems. Etatiniu Lietuvos valstybinės filharmonijos ansambliu tapusi grupė ne kartą buvo priversta
keisti programą, jos 1983-aisiais
įrašyta plokštelė „Lauke ir viduj“
taip ir nepasirodė, o po metų kompozitorių komisija nusprendė, kad
„Saulės laikrodžio“ muzikoje - per
daug nihilizmo ir pesimizmo. Ji tiesiog buvo išmesta iš filharmonijos.
Nors nederėtų manyti, kad buvo
draudžiamos tik roko grupės, taip
pat buvo draudžiami ir apie „tik vieną pušelę, maldauju, palik“ dainavę
„Aliukai“.
Labai įdomi politika buvo ir mokyklose – klasių auklėtojai dažnai
buvo įpareigojami kovoti su šiuo
reiškiniu, privalėdavo supažindinti
jaunimą su muzikinėmis grupėmis,
kurios gali pakenkti jaunuoliui. O
draudžiamųjų muzikantų sąrašas
buvo platus – nuo rokerių AC\DC
iki švelnias dainas apie meilę dainavusios atlikėjos Samantos Fox.
„Iš esmės, tai kiek susidūriau, platinančius ir prekiaujančius plokštelėmis ir magnetofono juostomis vis
dėlto „pakratydavo“ ne dėl pačios
muzikos, o dėl vadinamosios spekuliacijos“, - apie tai, kad ideologija
ne visada buvo taikoma praktikoje,
kalbėjo A. Šajevičius.
Draudimai pagimdė
pogrindinę rinką
Jaunimui vakarų muzika buvo

lavičienė kreipėsi į Anykščių rajono
seniūnus, kad šie, kilus įtarimams
dėl sergančių tuberkulioze, apie tai
informuotų medicinos darbuotojus.
V. Daugelavičienė sakė bijanti, kad
panaši situacija, kokia buvo Kabošių
kaime, gali būti ir bet kuriame kitame
rajono kaime.
Šia tema pasisakė ir rajono meras
Kęstutis Tubis, paprašęs seniūnus jį
asmeniškai informuoti, kokia situacija yra kaimuose dėl sergančių tuberkulioze.
„Kad žmonės, nuėję į parduotuvę,
nebijotų, o stovintieji šalia nekosėtų
ir nekeltų sumaišties. Tai yra pavojus
mums visiems parduotuvėje ar kažkuriame iš renginių. Jeigu tas žmogus čiaudi, kosi ir yra atvira tuberkuliozės forma. Galiu pasakyti, kad
tarybiniais laikais įkalinimo įstaigų
darbuotojams, kurie dirbo su tokiais
„klientais“, metai už trejus buvo skaičiuojami. Įsivaizduokite, koks yra pavojingumas. Kaip karo sąlygomis“,
- kalbėjo K. Tubis.
Savivaldybės gydytoja V. Daugelavičienė seniūnų sueigoje pasakojo,
kad Anykščių rajone yra vienas asmuo, kuriam priklauso gydytis nuo
tuberkuliozės, tačiau jis to jau porą
mėnesių nedaro, jį sunku „pagauti“.
„Sutvarkėme 24-is, surasime būdų
kaip išvežti“, - žadėjo K. Tubis.
Visoms Anykščių rajono seniūnijoms savivaldybė nupirko specialius komplektus, į kurių sudėtį įeina
pirštinės, dezinfekavimo priemonės,
kurias specialistams tektų naudoti, jei
į medicinos įstaigą reikėtų pristatyti
įtariamąjį, sergantį tuberkulioze.

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Australų grupė AC\DC buvo
draudžiama ne tik dėl muzikos stiliaus, bet ir dėl to, kad
vienas iš grupės narių buvo
lietuvių kilmės.
pažįstama per plokšteles, kurios ėjo
iš rankų į rankas. Užsienio grupių
roko muzika buvo itin populiari ir
kartu draudžiama. Išsivystė pogrindinė muzikos rinka, kuri atnešdavo
nemenkas pajamas – buvo prekiaujama plokštelėmis, juostomis.
Įsigijęs vakarietišką magnetofoną žmogus jau galėjo drąsiai žengti
į šią rinką perrašinėdamas juostas
arba kasetes. Kartu su draudimais
augo stulbinama melomanų karta,
kuri galėjo išvardyti kada kokia
grupė išleido kokį albumą, kada lyderis vedė, kada išsiskyrė, po kokio
įvykio sukūrė vieną ar kitą dainą.
Žodžiu, tokių ištikimų fanų, kokie
buvo sovietų imperijos teritorijoje,
turbūt Vakarų grupės neturėjo net
savo aplinkoje.

pastogė
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Dešiniojo kranto Pašvenčių sostas
Bebrūnai. Kaimo pavadinimas kilęs nuo bebrų, kuriuos reikėdavo sugauti. Vėliau kaimiečiai jau tik žemę dirbo, o gyveno vienoje
gražiausių vietų mūsų krašte, tikriausiame padangių soste, svaigioje aukštumoje, dešiniajame Šventosios krante prie Kavarsko.
Buvę 1923 metais 16 sodybų su aštuoniomis dešimtimis gyventojų, nūnai sodybų veik per pusę daugiau, o gyventojų per pusę
mažiau. Tačiau kiek daug čia senojo kaimo žavesio, romantikos.

Nijolės Tubienės rankose - gatvinio Bebrūnų kaimo planas.
Bebrų gaudytojai
Tiesiog už upės tankiai medžiais užaugusiu kalnu stūkso
Vilkatėnų piliakalnis. Jį istorijos
mėgėjai, patys sumaniausi piliaviečių ieškotojai surado visai
neseniai, o garsus kunigaikščių
Lietuvos žinovas dr. Gintautas
Zabiela patikino, kad pilis šiame
pašvenčių kalne galėjo stovėti jau
VI - XII amžiuje. Kaimas amžių
glūdumoje priklausęs garsių didikų Tizenhauzo, Tiškevičiaus
bei Astiko dvarams. Astikas rusų
šnipas buvęs, nusidėjęs Lietuvos
kunigaikštystei dar ir padirbinėdamas pinigus. Todėl teismo
sprendimas buvo griežčiausias nukirsdino galvą.
Bet ponų intrigos bei sėkmės
ar nesėkmės mažai jų valdiniams
rūpėjo, dauguma galvojo tik kaip
daugiau skatikų uždirbti, kaip
savo trobesius pasitvarkyti, ge-

tautos balsas

resnio valgio prasimanyti ir daugiau bebrų sugauti. Juk šio kaimo
senovės žmonių didžioji prievolė
ir buvusi saugoti, prižiūrėti bebrynus, gaudyti ir ponams pristatyti privalomą kiekį bebrų. Pasak
kaimo istorijos tyrinėtojų, vienu
metu reikėdavę sugauti po penkis
bebrus kasmet. Gaudytojas galėjo
pasilikti bebrų papilvių taukus ir
uodegas bei vieną bebrą pasigauti
sau.

gebėjo užrašyti daug įdomybių.
Į užrašų knygas sugulė nemažai
istorijų, dar nubraižė ir didžiulį
kaimo planą, kurį kaip transparantą ištiesia per kaimo šventes ir
suvažiavimus. Moters namuose
saugoma ir Bebrūnų kaimo vėliava, kurioje pavaizduotas šiuolaikiškas bebras, medį kertantis
motopjūklu. Linksma vėliava.
Plane - dvi dešimtys sodybų,
užfiksuotas sodžius tuoj po 1940ųjų. Prie kiekvieno namo užrašyta gyventojo pavardė. Daugiausia
čia gyveno Pampičkos, Gabrilavičiai, Jasiukoniai, Šablevičiai.
Ant atskirų lapų moteris surašė
ir kiekvienos sodybos gyventojų
bei jų palikuonių vardus bei pavardes, kiekvienam gyvenimui
po šakelę. Apie kiekvieną ir istoriją suranda. Kazys Tomkevičius
gyvenęs Petrapilyje, buvęs, ko
gero, pirmasis tame didmiestyje
vairuotojas, tarnavęs pas kunigaikščius Galicinus. Kuomet Rusija ėmė liepsnoti pilietinio karo
ugnyje, sugebėjo savo šeimininkus keliais, keleliais su visokiais
nuotykiais nuvežti automobiliu
iki Odesos, kur ponai įsėdo į laivą ir laimingai pabėgo į užsienį.
Bene smagiausias, drąsiausias,
buvęs Jonas Čaikauskas, kuris
po revoliucijos Petrapilyje buvęs bolševikų komisaru, gebėjęs
apgauti patį Leniną. Jis proletariato vardu gerokai prisiplėšė,
tuomet slapčia, ką reikia papirkęs, į Lietuvą persivežė pilną vagoną brangenybių. Po kiek laiko
į kaimą atvyko jo ieškoti čekistai,
nusivedė už molinio tvarto, buvo
pasirengę sušaudyti, bet sumanusis Jonas sugebėjo juos papirkti,
išliko gyvas ir dar turto pakankamai išsaugojo. Kavarske pasistatė namus, su visais neblogai sutarė, pasivaišindavo, tad žmonės

Senojo kaimo trobų žavesys...
išrinko viršaičiu. Jo dar Petrapilio
laikų žmoną Uršulę visi vadino
Šura.
Suvažiavimai ir perspektyva
Suvažiavimus ruošianti ponia
Janina džiaugiasi, kad kartais susirenka visas šimtas kraštiečių,
kad susidomėjimas kaimo istorija
vis labiau auga, kad pavyko sukurti tradicijas, kad kaimo himnas
skambus ir prasmingas, kad giedamas tik ypatingomis progomis.
Juk įstatai byloja, kad jo negalima
dainuoti kaip užstalės dainos, kad
giedamas pagarbiai atsistojus,
kad giedotojai turėtų būti blaivūs.
Vėliava iškeliama tik per Jonines
ir kitas kaimo šventes.
Moteris džiaugiasi, kad kaime dar gyvena nemažai žmonių, kurie yra čia gimę ar kilę
iš Kavarsko krašto, kad sodiečių šnekoje tebėra gyva senoji
šnekta, vartojami tarmiškumai.
Kaip tikras perlas skamba žodis
„anundi“. Tarsi skambesys ne-

Vidutei VALIUŠKEVIČIENEI
Priimkite nuoširdžius užuojautos žodžius, mirus mylimam
tėveliui.
ŽŪB “AUGA Nausodė” kolektyvas

Senoje fotografijoje - Bebrūnų kaimo ir Kavarsko inteligentai.
Autoriaus nuotr.

Ar tikrai inteligentas gimsta trečioje kartoje?

Portale 15 min..lt pasirodė Vytauto V. Landsbergio juodasis benefisas su gausa žodžių, žodelių,
žodelyčių, kurių net eilinis „mentas“ viešai nesakytų. O čia menininkas, vienas iš šalies kultūros
elito atstovų. Pono tulžies pliūpsnis nukreiptas į laikraštį „Anykšta“
bei jo redaktorę. Kokia priežastis?
Ar gali būti priežastimi tai, kad
„Anykštos“ portale žmonės iš-

reiškė nuomonę apie Landsbergių
dinastiją? Tokių keiksmažodžių ir
dar su rusiškais prieskoniais komentatoriai tikrai nevartojo (V.V.
Landsbergis kažkodėl „Delfi“ nepuola).
Mūsų žmonės jau įpratę prie epitetų kaip „šunauja“, „purvasklaida“, „pasiutę šunys“ ir t.t. Vieni
tyli sukandę dantis, kiti išsako savo
nuomonę. Kas galėtų paneigti, kad

lietuviškas, o reikšmė visiems
labai aiški - aną dieną. Bebrūnai - tarsi Kavarsko priemiestis,
tad ten nueinanti pėsčiomis, artimiausia parduotuvė - Janušavoje, tad kartais nukeliauja ir
tenai. Tačiau, žinoma, įdomiau
miestelyje, kur yra ir Paryžius,
ir vyrų mėgiama užeiga „Pipirėlis“. Centrinės gatvės dalis
vis dar vadinama rašytojo, sovietų valdžios šalininko Petro
Cvirkos vardu, o kavarskiečiai
labai to vardo laikosi, niekaip
nenori, kad gatvės pavadinimas
būtų pakeistas. Nors iš tiesų P.
Cvirka niekuo su Kavarsku nesusijęs, nors kai kas „žino“, kad
jis čia atvykdavęs pas panelę...
Ženklai su užrašu „privati valda“, „įvažiuoti draudžiama“, tai
tiesiog užverti metaliniai vartai
ant krūmais apėjusios pievos keliutės byloja, kad ta vieta šio to
verta. Iš tiesų yra išlikusių daug
senove dvelkiančių kampelių,
sodybų su langinėmis, klėtelių,
samanotų stogų...

užjaučia

Kaimo istorijos pakerėta
Nijolė Tubienė, užbaigusi klajones ir darbus, jau keliolika metų
gyvena savo tėviškės sodyboje.
Šalia senosios trobos įsirengusi
jaukų namelį, pro kurio langus
matyti erdvus, šviesus Šventosios
slėnis, kalvynai aname krante. Ji
susidomėjo istorija senokai. Gal
ir pritrūko gilesnio suvokimo,
gebėjimo smulkiau išklausti, bet

Raimondas GUOBIS

didžioji dalis Lietuvos žmonių nemėgsta landsbergių dinastijos? Tai
rodo daugybė apklausų, reitingų.
Išeitų, kad tie, kurie nepritaria šios
dinastijos idėjiniam motto: „Neturėk kitų Dievų - tik mane vieną“ šunauja..
Mano nuomone, juodąjį V.V.
Landsbergio benefisą iššaukė kūrybinės depresijos psichozė arba persikūnijimas į savo sukurtų istorinių

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“
(8-381) 5-82-46.

filmų herojus. Su menininkais visaip būna. Sakoma, kad nuo genijaus iki bepročio - vienas žingsnis.
Ponas V.V. Landsbergis nei tas, nei
tas. Jo juodasis benefisas – „inteligentiškas“ chamizmas, nukreiptas
į kitaip mąstančius. Ponas VVL
sugriovė aksiomą, kad inteligentai
gimsta trečioje kartoje.
Romaldas GIŽINSKAS

Vidutei VALIUŠKEVIČIENEI
Tyla ir medžių ošimas tesaugo brangaus tėvelio amžiną poilsį, o nuoširdi mūsų užuojauta
tepalengvina Jūsų skausmą ir
sielvartą.
Česlovo ir Dalios Valiuškevičių šeima

Mirus Gediminui Juozapui
Runkauskui, nuoširdžiai užjaučiame velionio dukras Angelę,
Gražiną, Dalią, Liną ir sūnų
Romualdą. Liūdime kartu ir
linkime stiprybės.
Vašuokėnų bendruomenė

iš arti

2017 m. lapkričio 28 d.

Miškininkai dirba sunkiai,
ekstremaliomis sąlygomis
Dėl kaip reta lietingos vasaros pabaigos ir rudens nuostolių patiria ir miškininkai. Miškuose šlapia, kai kur jie apsemti, sudėtinga dirbti medkirtei, pažliugusiais miško keliais sunku pravažiuoti
medvežėms, išsivežti iš miško sandėlių medieną pirkėjams. Ką jau bekalbėti apie miškuose dirbančius žmones, kai lijo dienų dienas be perstojo. Pasak Anykščių miškų urėdijos urėdo Sigito Kinderio,
miškininkai šį rudenį dirba ekstremaliomis sąlygomis. „Nuo nesibaigiančio lietaus labiausiai kenčia
miško keliai, kuriuos teks remontuoti, tam prireiks nemažai lėšų. Nors šiek tiek atsiliekame nuo
planų, tačiau medienos pirkėjams įsipareigojimus tikimės tesėti iki metų pabaigos”, - sakė urėdas.

cijos įveikė posūkyje įmintas gilias vėžes. Netrukus čia su žvyru
privažiavo urėdijos sunkvežimis.
Išpylė keliolika tonų žvyro, kurį
kaipmat išlygino traktorius. Pasak G. Pipiro, traktorius dirba ir
budi, bet kuriuo momentu gali
būti pakviestas traukti užklimpusią medvežę ar medienos pirkėjų
automobilį. Tokia šį rudenį miškininkų kasdienybė.
Melioracijos grioviai
gelbsti miškus

Anykščių urėdijos vyr. inžinierius Giedrius Pipiras (dešinėje) kalbasi su melioracijos griovius valančiu traktoriumi dirbančiu Rimu Sargūnu.

Nuo perteklinio lietaus
kenčia miško keliai

„Tokių šlapių metų ir tokios sudėtingos situacijos neprisimenu,
- sakė 30 metų Anykščių urėdijoje dirbantis urėdo pavaduotojas
Kęstutis Bilbokas. – Kai kurie
Dabužių, Troškūnų, Juostininkų, Kavarsko miškų plotai užtvindyti, juose sudėtingos darbo
sąlygos apie 20 tonų sveriančiai
medkirtei, sunkiasvorėms medvežėms. Šiek tiek geresnė padėtis
smėlinguose Šimonių, Romulda-

vos miškų masyvuose. Dėl dienų
dienas nesiliaujančio lietaus ypač
sunkios darbo sąlygos buvo miško
darbininkams, pasitaikė prastovų.
Klimpsta miškavežės, pirkėjai
negali išsivežti net jau paruoštos medienos. Tačiau labiausiai
kenčia miško keliai. Jie sunkiai
bepravažiuojami, dažnai klimpstančias miškavežes tenka traukti
traktoriui. Miško kelių remontas
ir priežiūra visada reikalavo daug
dėmesio ir investicijų, o šiemet
išlaidos keliams, kurios paaiškės
metų pabaigoje, bus tikrai dide-

Dabužių miškuose telkšo vanduo.

Miško keliuose atsirandančias nepravažiuojamas vietas tenka
remontuoti nedelsiant.

lės“.
Pasak urėdijos vyriausiojo inžinieriaus Giedriaus Pipiro, Anykščių urėdija prižiūri tris šimtus
septyniasdešimt aštuonis kilometrus miško kelių, jų priežiūrai ir
remontui per metus išleidžiama
nuo 80 iki 100 tūkstančių eurų,
tačiau šiemet šios išlaidos bus neabejotinai didesnės. Kelių remontui urėdija eksploatuoja 7 smėlio
ir žvyro karjerus.
Su vyr. inžinieriumi važiuojame
lygiu ir tiesiu miško keliu, tačiau
pasukus į šoną, į miško gilumą,
jis pastebimai prastėja, kol tampa
sunkiai įveikiamas keturiais ratais
varomam lengvajam automobiliui. Sustojame prie medienos
sandėlio. Čia jau tikrų tikriausia
makalynė. Kirtavietėje darbuojasi
sunki medvežė. Nors ratai maknoja pažliugusią žemę, ji pravažiuoja kur jai reikia, kartais po ratais
pasitiesdama šakų.
Mediena sandėliuojama prie
kelio krašto taip, kad sunkiasvorės medvežės nevažinėtų keliu, kad juo neklimpdami galėtų
privažiuoti pirkėjų automobiliai
išsivežti medieną. Teko matyti
sunkiai miško keliuku linguojantį
pirkėjų automobilį. Jis tik iš iner-

Šlapius Troškūnų ir Dabužių
miškus vagoja šiuo metu pilni
vandens melioracijos grioviai.
Čia prasideda ir viena gražiausių
Aukštaitijos upių – Nevėžis. Patvinęs, šiemet vos nesemia prie jo
prigludusio kelio.
„Melioracijos grioviai gelbsti
šlapius Troškūnų, Juostininkų,
Dabužių miškus, tačiau atkūrus
Lietuvos nepriklausomybę dėmesys jų priežiūrai buvo susilpnėjęs,
- pastebėjo G. Pipiras. – Prieš 4
metus urėdija pirko šiuolaikišką,
112 tūkstančių eurų kainavusį ekskavatorių melioracijos grioviams
valyti. Dabar jis kaip tik dirba
Dabužių miške“. Gražu žiūrėti į
preciziškai nušlaituotus, nuo krūmų ir žolių išvaduotus melioracijos griovius. Jeigu ne melioracijos
grioviai, kai kurie miškai skęstų,
išmirktų ir medžiai žūtų.
Beje, dėl ypač šlapio rudens vėluoja miško dirvų, kuriose pavasarį bus sodinamas miškas, ruoša.
Pirkėjams įsipareigojimus
tesės
Nors antras šių metų pusmetis
miškininkams ypač nepalankus,
nuo medienos gamybos užduočių
atsiliekama nedaug. Miškininkai
viliasi, kad artėjant žiemai galbūt
darbo sąlygos pagerės arba bent
jau neblogės. Juk kažkada turi
nustoti lyti. Kad miškuose laisvai
galėtų judėti sunkiasvorė technika, reikia, jog bent dvi savaites
būtų apie 20 laipsnių šalčio, tad
laukti malonių iš gamtos neverta.
Pasak urėdo S. Kinderio, nors
gamtinės sąlygos šiek tiek sulėtino medienos gamybą, apsunkino medienos išvežimą iš miškų,
tačiau miškininkai nuo planų atsilieka nedaug. „Įsipareigojimus
medienos pirkėjams tesėsime“, įsitikinęs urėdas Sigitas Kinderis.
-ANYKŠTA

Medvežė iš kirtavietės ant kelio nevažiuoja.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

kampas

Apie
pokyčius

Linas BITVINSKAS
Kokia bebūtų santvarka, ideologija, religija, odos spalva žmonės,
mano nuomone, yra dviejų tipų –
žmonės arba ne. Jau geras dešimtmetis stebime visame pasaulyje
vykstančius kruvinus konfliktus,
kur „ginantys savo garbę“, „besivaduojantys nuo priespaudos“
įvairaus plauko islamistai teturi
vieną tikslą – nužudyti kuo daugiau žmonių.
Ideologija gal ir gražu, kol
nepaliečia mūsų pačių. Neretai
galima nesuprasti, kaip žmonės
gali dalinti saldumynus gatvėse
ir džiaugtis, jei koks musulmonas
papjovė žydų porą arba įvykdė
Europos gatvėje išpuolį. Tiesa,
besidžiaugiantieji pamiršta, kad
kiek gyvatę beaugintum ir bemylėtum, ji anksčiau ar vėliau įkirs ir
tau. Egipte buvo tylima arba reaguojama ypač vangiai, kai buvo
puolamos ir naikinamos krikščionių bažnyčios, o krikščionys
žudomi. Tai buvo suprantama ir
labai nesmerkiama – juk savi tai
darė ir vardan islamo. Tačiau atėjo laikas, kai gyvatė visai nevaikiškai įgėlė - Egipte neatslūgsta
sukrėtimas dėl išpuolio mečetėje
Sinajaus pusiasalio šiaurėje, kur
buvo nužudyti 305 žmonės, dar
apie 100 sužeista. Teigiama, kad
šis islamo ekstremistų išpuolis yra
kruviniausias per šių laikų Egipto
istoriją. Neabejojama, kad išpuolį
surengė „Islamo valstybės“ grupei
priklausantys vietiniai islamistai.
Atvažiavę penkiais visureigiais,
kai imamas jau buvo bepradedąs
sakyti pamokslą, ėmė šaudyti iš
automatų ir mėtyti granatas mečetėje, kur buvo apie 500 žmonių.
Vienas liudininkų prisimena, kaip
šaudydami į besimeldžiančius
užpuolikai šaukė „Allahu Akbar“
(Dievas yra didis). O ką dar gali
šaukti darydamas blogį?
Štai tokia istorija. Reikia atkreipti dėmesį, kad Europoje tokių
žmonių, kurie pasiryžę dėl ideologijos padaryti bet ką ir kuriems
nėra nieko švento ar draudžiamo
jau yra tūkstančiai. Todėl niekaip
neatsistebiu europiečių noru jų
priimti dar daugiau. Beje, juos ne
tik priima, bet ir išlaiko, o jie vis
tiek jaučiasi skriaudžiami. Šia proga reiktų priminti, kad ir Lietuva
įsipareigojo tariamiems pabėgėliams suteikti visokeriopą globą
ir mokėti išmokas, kurios žymiai
didesnės už eilinio anykštėno atlyginimą.
Žinoma, nereikia manyti, kad
visi musulmonai yra kraugeriai,
tačiau kova vyks bet kokiu atveju,
nes islamas iš esmės nėra religija,
o greičiau tik politinė ideologija,
kurios tikslas – pasaulinis islamo dominavimas. Nesvarbu, kad
Anykščiai tolokai nuo migrantų
srautų, anksčiau ar vėliau mes vis
susidursime su pokyčiais, kurie
vyksta Europoje.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai,
šeštadieniais dirba iki 13.00
val., tel.: (8-622) 60349, (8-699)
60871, (8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Brangiai - įvairų mišką arba
mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Žemę visoje Lietuvoje. Gali
būti: apleista, su mišku, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko
dokumentus, atsiskaito iškarto.
Tel. (8-671) 08059.
Skubiai - sodybą, namą, pastatą ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti įvairius variantus.
Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.
Automobiliai
Įmonė - automobilius, autobusus, visureigius. Atsiskaito iš
karto, sutvarkome dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

parduoda
Kuras
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel. (8-600) 63820.
Beržines malkas kaladėmis,
skaldytas. Atraižas pakais, supjautas. Atveža.
Tel. (8-609) 91007.
Nebrangiai - beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Kita
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles ir subproduktų rinkinius. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994.
Gyvulių skerdykloje, Paežerio I
k., Panevėžio r. kiaulių skerdenos
puselės - 2,35 Eur/kg, kiaulių subproduktų rinkinys 5 Eur/vnt.
Tel. (8-656) 80339, 8-17 val.
Kviečius, miežius, avižas, žirnius, kukurūzus, įvairius pašarinius miltus, sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343,
(8-680) 96778.
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Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217.

Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius, mikroautobusus, visureigius.
Tel. (8-629) 10247.

PERKAME

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.

Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
Brangiai - jaučius, telyčias, karves, veršelius.
Tel.: (8-686) 95532,
(8-687) 30197.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

AUTOMOBILIŲ
SUPIRKIMAS

Tel. (8-614) 14777.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

Brangiai superkame

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

Dainiaus firma

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

auginimui.

karves, bulius, telyčias.

SUPERKA VERŠELIUS
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

įvairūs
Buitinės technikos
remontas

Paslaugos
Naujas valymo lygis! RAINBOW siurbliu valo giluminiu būdu, plauna kilimus, čiužinius, baldus. Generaliniai,
poremontiniai valymai.
Tel. (8-612) 14816.

Kaminų
remontas,
įdėklai.
Pristatomi kaminai. Kamino galvutės mūrijimas, skardinimas. Stogų
dengimas. 20 metų patirtis.
Tel.: (8-612) 36705,
(8-652) 37118.

Profesionalus vonių restauravimas
EKOPEL2K danga arba nauja vonia
į Jūsų seną vonią.
Tel.: (8-679) 80922, (8-679) 80923.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel.: (8-656) 24531,
(8-672) 15590.

Reikalinga atvažiuojanti šeimininkė namų ruošos darbams 3
kartus per savaitę. Darbo laiką
galima suderinti.
Tel. (8-686) 08196.

Įmonei reikalingi darbuotojai:
- Keleivinio mikroautobuso vairuotojai
(D kategorija);
- Mechanikas;
- Dispečerė-apskaitininkė
Reikalavimai darbuotojui:
- Atsakingumas
- Darbštumas
Įmonė siūlo:
- Visas socialines garantijas
- Laiku mokamą atlyginimą (aptariama susitikimo metu)
KREIPTIS
tel. +370 699 01 040 arba
el.p.: transportocentras@inbox.lt

Utenos Transporto įmonei reikalingi:
MECHANIKAS.
Darbo pobūdis: Krovininių automobilių remonto organizavimas, priežiūra
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas( CE kategorija)
Įmonė siūlo: Visos socialinės garantijos, laiku mokamas 1000 EUR dydžio atlyginimas!
ŠALTKALVIS.
Darbo pobūdis: Krovininių automobilių remontas.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas.
Įmonė siūlo: Visos socialinės garantijos, laiku mokamas geras atlyginimas!
Tel. (8-698) 49355.

UAB „Anykštos
redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti

A3 ir A4

dydžio plakatus.

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

“Tele loto”. Žaidimas nr. 1129 Žaidimo data: 2017-11-26
Skaičiai: 57 69 02 51 48 31 66 28 29 53 27 14 19 05 35 08 36 26 71 60
56 32 67 37 72 54 43 49 68 75 61 58 74 20 30 09 42 06 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 52 73 23 10 22 47 40 03 34 50 33 64 55 39 (visa lentelė)
Papildomi prizai: 0433335 “Mercedes-Benz GLA 180” ,044*860
Pakvietimas į TV studiją ,027*531 Pakvietimas į TV studiją ,025*419
Pakvietimas į TV studiją ,002*267 Pakvietimas į TV studiją loto”,
UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2017 m. lapkričio 30 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET
arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156 arba (8-698) 70127.

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

siūlo darbą

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

UAB ,,Jonavos hidrotechnika“ plečia statybų verslą ir ieško
atestuotų:
1. Hidrotechninės statybos, kelių statybos, inžinerinių tinklų
statybos vadovų, meistrų, brigadininkų-niveliuotojų, ekskavatorininkų.
2. Pageidautina turėti ne mažesnį kaip penkerių metų darbo stažą.
3. Bendrovė 2018 metais statys gyvenamųjų namų kvartalą, todėl
bus galimybė įsigyti būstą.
Kreiptis tel. 8-687-72668.

Portretas
Iš nuotraukos UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g. 29, Anykščiai),
darome portretus laidotuvėms
(iki A4 formato).
Nuotraukos su rėmeliais kaina – 15 eurų.
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
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Daiva Goštautaitė, tel. 5-42-48, (8-673) 11320.
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„Anykšta“ išeina
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Jokūbas, Steponas, Rimgaudas, Vakarė, Rufas.
lapkričio 29 d.
Saturninas, Daujotas, Butvydė, Saturnas.
lapkričio 30 d.
Andriejus, Saugardas, Dovainė,
Andrius, Saugirdas, Saugirdė.
gruodžio 1 d.
Aleksandras, Eligijus, Natalija,
Butigeidas, Algmina.

mėnulis
lapkričio 28-30 d. priešpilnis.

anekdotas
Vyras sako žmonai:
- Tu nupirkai man dviem dydžiais didesnius marškinius!
- Žinau. Aš nenorėjau, kad pardavėja žinotų, už kokio nupiepėlio
ištekėjau.
***
Vyras skambina pagal skelbimą:
- Alio, čia Jūs dėjote skelbimą,
kad padėsite atsikratyti bet kokių
problemų?
- Taip, mes. O kas Jus neramina?
- Matote, aš knarkiu ir žmona dėl
to labai piktinasi.
- Suprantama. Ir ko norėsite atsikratyti: knarkimo ar žmonos?
***
Prie pietų stalo sėdi sūnus ir tėvams užduoda mįslę:
- Penkios raidės ir stovi, kas?
Motina taip sūnui naaa per galvą:
- Nu, ar gražu taip?
Sūnus:
- Už ką tu čia? Kas gražu? Čia
gi NAMAS.
Ir taip tėvas motinai naaa per
galvą:
- Apie namus reikia galvot, blin,
apie namus...

MOZAIKA
T. Mei gali būti neįleidžiama į
savo rinkimų apygardos aludes
Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Teresa Mei (Theresa May),
po sunkios darbo dienos panorusi
ramiai atsigaivinti aludėje, netrukus
gali susidurti su iššūkiais, rašo „Euronews“.
Visų Meidenhedo miestelio - T.
Mei rinkimų apygardos - aludžių savininkai teigia svarstantys galimybę
uždrausti jai lankytis savo aludėse.
Grupė, susikūrusi siekiant kovoti
su asocialiu elgesiu, tvirtina, kad
šalies vyriausybės mažinamas policijos biudžetas žmones verčia jaustis

sprintas
Imtynės. Bydgoščiuje (Lenkija)
vykusiame pasaulio iki 23 metų
moterų imtynių čempionate iš
Troškūnų kilusi ir šiuo metu Šiaulių universitete studijuojanti Danutė Domikaitytė svorio kategorijoje
iki 69 kilogramų iškovojo bronzos
medalį. Pirmoje kovoje pajėgiausia Lietuvos imtynininkė daugiau
nei penkias minutes pirmavo prieš
japonę, bet vėliau, praleidusi varžovės ataką, pralaimėjo rezultatu
3x4. Japonijos sportininkė kitose
kovose nugalėjo austrę bei sportininkę iš Indijos, padovanodama
Danutei kelialapį į paguodos turnyrą. Paguodoje Danutė Austrijos
sportininkę antrame kėlinuke paguldė ant menčių. Kovodama su
Indijos imtynininke po atkaklios
kovos rezultatu 4x2 įveikė varžovę
ir džiaugėsi iškovotu bronzos me-

NNN

nesaugius. Alinių savininkai sako,
kad savaitgaliais miestelyje labai
trūksta policijos pareigūnų - kartais
sureaguoti į incidentą policijai užtrunka iki valandos. Jei draudimas
būtų įvestas, Didžiosios Britanijos
ministrei pirmininkei, kaip ir vietos
chuliganams, tektų ieškoti kitų pasibuvimo vietų.
Vokietija: statybininkai stadione
aptiko didžiulę svastiką
Vokietijos mieste Hamburge statybininkai, dirbantys stadione, aptiko po žeme didžiulę svastiką.
Milžinišką betoninį kryžių lenktais
daliu. Kovojo 18 imtynininkių.
Krepšinis. Anykščių „KKSCElmis“
savaitgalį pralaimėjo
abejas Regionų krepšinio lygos B
diviziono rungtynes. Anykštėnai
išvykoje 64-79 pralaimėjo Stakliškių „Guostai“ bei namuose 47-65
nusileido „Kaišiadorys-Savingė“
ekipai. Prieš Stakliškių komandą
rezultatyviausiai žaidė Tautvydas
Jodelis, pelnęs 18 taškų, Benas Pociūnas ir Žygimantas Žiukas įmetė
po 11 taškų. Į kaišiadoriečių krepšį
T. Jodelis įmetė 13 taškų. Kaišiadorių komandoje rungtyniauja anykštėnai aštuoniolikmetis „centras“
Mykolas Bitvinskas bei septyniolikmetis įžaidėjas Gytis Asačiovas.
M. Bitvinskas prieš anykštėnus nežaidė, o G. Asačiovas pelnė 9 taškus, atkovojo 6 kamuolius, atliko
4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, tiesa, padarė 6

redaktorei nežinant

galais 40 centimetrų gylyje po sporto aikšte Bilšteto rajone atkasė ekskavatorius, patikslina „DW-World“.
Ekspertų nuomone, svastika, kurios
matmenys - 4 x 4 metrų, buvo nacizmo epochos paminklo dalis.
Apie radinį tučtuojau buvo informuota Hamburgo kultūros paveldo
valdyba. Valdininkai davė nurodymą kuo greičiau sudaužyti svastiką.
Ekskavatorius neįstengė atlikti šio
darbo, todėl į kovą su Trečiojo reicho palikimu turėjo stoti darbininkai
su pneumatiniais kūjais.
Svastika ir kiti nacistiniai simboliai Vokietijoje yra uždrausti.
Romos taksistai bus mokomi
anglų kalbos ir gerų manierų
specialiuose kursuose
Romos merija pasiūlė sostinės
klaidas. Anykščių „KKSC-Elmis“
laimėjo vienerias rungtynes, septynerias pralaimėjo ir B diviziono
B grupėje tarp 12 komandų užima
11 vietą
Biatlonas. Estešunde (Švedija)
vykstančio 2017-2018 metų sezono pasaulio biatlono taurės pirmojo
etapo porinėje mišrioje estafetėje
Lietuvos komanda: Natalija Paulauskaitė ir anykštėnas Vytautas
Strolia - buvo aplenkta ratu ir galutinėje įskaitoje užėmė 20-ąją vietą.
Startavo 24 komandos.
Sunkioji atletika. Lapkričio 25
d. Panevėžyje vyko Lietuvos regiono sunkiosios atletikos čempionatas, kuriame dalyvavo ir Anykščių
KKSC sunkiaatlečiai. Šių varžybų
čempionais tapo Tomas Miškeliūnas svorio kategorijoje iki 62 kg,
Nerijus Misevičius – svorio ka-

***
Kalbasi dvi draugės:
- Tave vyras kada nors užtiko lovoje su nepažįstamu vyru?
- Niekada. Visi buvo jo pažįstami...

oras
2

0

horoskopas
AVINAS. Palanku brandinti
rimtus planus. Gerai apmąstykite
situaciją, įsiklausykite į savo vidinį balsą. Jeigu savyje išgirsite stabdymo signalą, neskubėkite priimti
sprendimų, išvadų.
JAUTIS. Būsite nusiteikę ginti savo interesus, ieškoti kaltų ir
atsakingų, kartu - pritariančių ir
palaikančių. Patarimų sulauksite
iš draugų, pažįstamų, bet ne visais
jais bus įmanoma pasinaudoti.
DVYNIAI. Nesistenkite bet
kokia kaina atrodyti pranašesni,
protingesni už kitus, neteikite tiek
daug reikšmės savo įvaizdžiui ir
autoritetui. Mokykitės pastebėti ir
pašnekovų privalumus, juos įver-

Veteranai. Gruodžio 6 dieną
„Nykščio namų“ arenoje įvyks
tarptautinės veteranų krepšinio
rungtynės. Tarpusavyje varžysis
Anykščių ir Tartu „Oliver“ ekipos.
Mačas prasidės 19 valandą, įėjimas
– nemokamas.

daus ligos jau pelningos, o slauga
turi dar didesnes perspektyvas.
Traumas, žinoma, patiria ir vyresnieji, tačiau kuo mažiau judi,
tuo traumų tikimybė mažesnė.
Taigi, sendami greičiau tampame
Vidaus ligų, o ne traumatologinio

skyriaus potencialiais pacientais.
Ilgus metus ironizavome, kad
daugiabučių šildymo problema nesprendžiama todėl, kad visi rajono
vadovai ir dauguma rajono Tarybos narių gyvena individualiuose
namuose. Į gresiančią ligoninės

restruktūrizaciją ir galimus jos
veiklos prioritetus taip pat galima pažiūrėti per politikų amžiaus
prizmę. Akušerijos skyrius potencialiai gali būti reikalingas tik keliems vietiniams politikams, vaikų
skyrius - galbūt keliolikai. Na, dėl
traumatologijos ir chirurgijos turbūt mąstoma: „Aš atsargus - turbūt
šios paslaugos man neprireiks“.
Dėl Vidaus ligų skyriaus - jau neramu daugumai. Ir čia paskauda,
ir ten pamaudžia. Tačiau absoliučia medicininio lobizmo karaliene
yra slaugos padalinys. Koks senas
politikas bebūtų, už jo nugaros vis
tiek budės grėsmė, jog VIP-inės
slaugos palatos dar gali prisireikti.
Žodžiu, slaugos padalinys Anykščių ligoninėje egzistuos tiek, kiek
gyvuos pati ligoninė ir kol Anykščiuose bus likęs bent vienas politikas.

tinti.
VĖŽYS. Tikėtinos išvykos, susijusios su klientų klausimų sprendimu, moksliniais tyrimais, tarptautiniu bendradarbiavimu, arba
kitokios atsakingos profesinės komandiruotės. Arba darbe prireiks
rimtos kompetencijos, įgūdžių,
kolegų paramos.
LIŪTAS. Bus dalykų, dėl kurių
nerimausite, pergyvensite. Galbūt
sužinosite nelinksmą žinią arba išryškės kai kurios finansinės, skolų,
vaikų problemos.
MERGELĖ. Metas nebus itin
harmoningas. Jausite kai kurių
žmonių priešiškumą, savanaudiškumą, nepasitenkinimą. Stenkitės
išlikti diplomatiški, pareigingai
vykdykite pavestus darbus ir neiš-

pūskite smulkių nesklandumų.
SVARSTYKLĖS. Daug reikalausite iš kitų ir savęs. Nuotaiką
gadins suvokimas, kad negalite
pakeisti įprastos tvarkos darbe ir
kitur. Regis, su nerimu lauksite
kažkokių rezultatų, atsakymų.
SKORPIONAS. Rūpesčių ar
išlaidų galite turėti per vaikus, artimuosius. Nebūkite smulkmeniški
ir netolerantiški mylimo žmogaus,
vaikų atžvilgiu. Pasistenkite iš jų
nereikalauti neįmanomų dalykų.
ŠAULYS. Būsite dirglūs, neramūs. Regis, darbovietėje ir namie
reikalai nejudės taip sklandžiai,
kaip norėtųsi. Vis dėlto sėkmingai
atlikta veikla gali praplėsti jūsų galimybes. Pasistenkite įveikti sunkumus, nenuleiskite rankų.

OŽIARAGIS. Galite turėti
problemų dėl neteisingai suprastų
taisyklių, įstatymų, kitų žmonių
motyvų bei norų. Daug lems sugebėjimas pasinaudoti konfidencialia
informacija.
VANDENIS.
Nuosavybės,
šeimos, būsto klausimai gali pareikalauti daug dėmesio, laiko ir
pinigų, o gal ir konsultacijų su specialistais, notarais. Gali būti, kad
reikalausite to, kas jums priklauso
- atlygio už darbą, kompensacijos,
išmokos.
ŽUVYS. Bus nelengva, jei teks
spręsti svarbius darbo klausimus,
eiti į oficialius susitikimus. Prisiimdami didesnę atsakomybę, turite
būti įsitikinę, kad sugebėsite pateisinti kitų pasitikėjimą.

Anykščių ligoninė pajėgi slaugos paslaugą teikti ne tik Anykščių politikams, bet ir visam Lietuvos
Seimui.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Kuo „jaunesnis“ Anykščių ligoninės skyrius, tuo paslaugos nuostolingesnės. Artimiausiu laiku,
matyt, ligoninėje bus atsisakyta
akušerijos paslaugos. Sako, kad
nuostolingai dirba ir Vaikų skyrius,
nuostolinga net traumatologija. Vi-

tegorijoje iki 85 kg ir Mindaugas
Janulis – svorio kategorijoje iki 94
kg. Mindaugas Janulis tapo ir absoliučiu nugalėtoju pagal Sinklerio
taškų skaičiavimo lentelę. Antrąsias vietas užėmė Edvinas Baklanovas – svorio kategorijoje iki 56
kg, Matas Puodžiūnas – svorio
kategorijoje iki 105 kg, Deimantė
Komar – svorio kategorijoje iki 58
kg. Trečiąsias vietas iškovojo Žilvinas Tarulis – svorio kategorijoje
iki 40 kg, Arnas Baklanovas – svorio kategorijoje iki 69 kg, Laura
Mozūraitė – svorio kategorijoje iki
63 kg.

Slaugos ligoninė liks amžiams

***
- Alio, ar tai Saugumo departamento anoniminis telefonas?
- Taip, pilieti Petrai Petrauskai,
mes jūsų klausome.

taksistams specialius kursus, kur
jie galės patobulinti savo anglų
kalbą, taip pat pagilinti „kultūringo klientų aptarnavimo“ žinias.
Kaip skelbiama merijos svetainėje,
pirmosios kursų grupės jau pradėjo užsiėmimus, kitos juos pradės
lapkričio 28 dieną. Kursuose planuojama dėstyti tris disciplinas, tokias kaip „Anglų kalbos praktika“,
„Gero tono taisyklės“ ir „Sutikimo
bei aptarnavimo kultūra“ .
„Taksistai - tai bet kurio miesto
„vizitinė kortelė“, ir mes suinteresuoti, kad turistai būtų patenkinti
šių paslaugų kokybe“, - paaiškino
miesto administracijos patarėja
transporto klausimais Linda Meleo
(Linda Meleo). Manoma, kad kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo pažymėjimą gaus 750 Romos
taksistų.

