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

Filmas. Sausio 19 d. (penktadienį) 
17 val. Angelų muziejuje–Sakralinio 
meno centre filmo „Kelionė kartu“ 
peržiūra. Renginyje dalyvauja reži-
sierius Paulius Stankevičius ir žygio 
dalyviai. Renginys nemokamas. 

Pasitraukė. Anykščių vadovų 
klubo deleguotas verslininkas Vy-
gantas Šližys pasitraukė iš Vie-
tos veiklos grupės (VVG) tarybos 
pirmininko pareigų ir apskritai iš 
VVG. VVG rengia ir padeda įgy-
vendinti bendruomenių projektus. 
Pagrindinis VVG darbo krūvis tek-
davo buvusiai Anykščių verslo in-
formacijos centro direktorei Renatai 
Gudonienei, tačiau prieš Naujuosius 
ji buvo atleista iš verslo centro, o 
paskui pasitraukė ir iš visuomeninės 
organizacijos VVG. Anykščių va-
dovų klubas į VVG vietoje V.Šližio 
delegavo kitą verslininką - Rolandą 
Musteikį. VVG vakar pavakary rin-
kosi į tarybos posėdį.   

Netektis. Pirmadienį naujosiose 
Anykščių kapinėse palaidota J.Biliūno 
gimnazijos matematikos mokytoja 
Dalia Savickiene. 55-erių metų mo-
kytoją daugiau nei prieš savaitę be 
sąmonės namuose rado dukra.   

Pokalbiai. Šią savaitę nuo pir-
madienio iki penktadienio savival-
dybės administracijos direktorius 
Audronius Gališanka ir jo pavaduo-
tojas Ramūnas Blazarėnas dalyvaus 
pokalbiuose dėl valstybės tarnautojų 
tarnybinės veiklos vertinimo.

Įspėjimas. Debeikių seniūnijos 
Leliūnų kaime platinami kompiu-
teriu atspausdinti lapeliai, kuriuose 
gyventojai raginami „susitvarkyti 
savo palaidus šunis“. „Per savaitę 
nesusitvarkius savo šunų, nuotrau-
kos su jūsų palaidu augintiniu bei 
jūsų vardu ir pavarde bus perduota 
policijai“, - skelbia raštelis.

Iniciatyvos. Anykščių „Etno-
baras“, panašu, pretenduoja tapti 
jaunimo muzikos klubu. Vos dvi 
dienas per savaitę – penktadieniais 
ir šeštadieniais duris atveriančiame 
bare kitą savaitgalį gros net trys al-
ternatyvios muzikos grupės.

Kopijuojame. Vienos kopijos iki 
A 4 formato kaina 15 ct.

Pamalaišys: kaimas, kuriame nėra 
nei vieno gyventojo

Už trylikos kilometrų nuo Svėdasų, prie kelio Anykščiai– Rokiškis, įsikūręs Pamalaišio kaimas. Vie-
tiniai vietovę vadina tarmiškai ir taria: „Pamalaišys“. Tuo tarpu kalbininkai rekomenduoja taisyklingą 
pavadinimą „Pamaleišys“, kaip siūlo vadinti pro šias vietas tekančią upelę– Maleiša, o netoliese esančią 
lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto tėviškę–Maleišiais. Mes gi ir toliau va-
dinkime šią vietovę taip, kaip ją įpratę vadinti nuo senų senovės patys sodiečiai.

Šis pasakojimas apie ant išnykimo ribos atsidūrusį Pamalaišio kaimą, kuris priklauso Svėdasų seniū-
nijai ir parapijai, ir Daujočių seniūnaitijai. Ribojasi sodžius su Svėdasų seniūnijos Netikiškių, Šeduikių, 
Tadauskų, Naujikų, Milokiškio, Drobčiūnų, Morkūniškių bei Utenos rajono Vilučių kaimais. 

Vytautas BAGDONAS

Taip Zobarskų Stepukas atro-
dė jaunystėje. Šią nuotrauką 
jis padovanojo 1928 m.kovo 
1 d. vaikystės draugui, ki-
lusiam iš to paties Pamalai-
šio kaimo, Jonui Raugalei. 
Nuotraukos kitoje pusėje 
S.Zobarsko ranka pieštuku 
parašytas įrašas: „Gyvenimo 
verpetams smarkiai sukantis, 
aš žengiu per juos. Gal kar-
tais juose galėčiau nuskęsti, 
tai nors retkarčiais prisimink 
tą, kas tave myli“.        Amžinybėn iškeliavusios paskutiniosios Pamalaišio gyventojos Vandos Raugalienės sodybą dabar 

saugo tiktai tyla, ramybė ir...anykštėnų saugos firma.

Piktinasi baseino noru užsidirbti
Anykščių baseino lankytoja 

„Anykštai“ skundžiasi baseino 
paslaugų kainomis ir paslaugų 
kokybe, tuo tarpu VšĮ „Svei-
katos oazė“ direktorė Sonata 
Veršelienė aiškina, kad kainos 
tvirtintos Anykščių rajono Ta-
ryboje bei visuotiniame įstai-
gos dalininkų susirinkime.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

VšĮ  „Sveikatos oazė“ direktorė Sonata Veršelienė sako, kad pirtys tarpušvenčiu jungiamos klientų 
pageidavimu, tuo tarpu baseino lankytoja piktinasi dėl pirčių išaugusia baseino lankymo kaina.

Paslaugas diktuoja rinka

„Laba diena, gerb. Anykščių 
savivaldos „Anykštos“ redakci-
ja, norėčiau pranešti apie įžūlų, 
viešą dvigubų pinigų reikalavi-
mą Anykščių baseine „Bangenis“ 
2017.12.29. Už penktadienio die-
nos valandą plaukimo baseine pra-
šė netikėtai po aštuonis eurus. Jų 
dienos valanda plaukimo baseine 
3 eur, dvi valandos 4,30 eur, šis 
kainininkas galioja iki 17 val. At-
važiavusi į Anykščių baseiną pa-
plaukioti sužinojau netikėtai, kad 
penktadienio dienos valanda basei-
ne kainuoja 8 eur, kitokių kainų iš 
viso nėra, iš ryto šios informacijos 
internetinėje „Bangenio“ svetainė-
je nebuvo. Sužinojau, kad privalau 

mokėti už visas pirtis, kurios man 
yra nereikalingos, kuriomis nieka-
da nesinaudojau“ – elektroniniame 
laiške „Anykštos“ redakcijai para-
šė baseino lankytoja Regina Pau-
lauskaitė, kuri sakė gyvenanti ne 
mūsų rajone, bet labai netoli mūsų 
rajono. 

S.Veršelienė „Anykštai“ dėstė, 
jog puikiai žinanti laiško autorę, 
iš jos VšĮ „Sveikatos oazė“ nuolat 
sulaukia įvairaus pobūdžio prie-

kaištų. Su šia kliente direktorė sakė 
nemažai bendravusi. „Mūsų kainos 
yra viešai skelbiamos ir pastaruoju 
metu jos nesikeitė. Kainos nustaty-
tos atsižvelgiant į klientų srautus – 
ne paslaptis, kad mūsų įstaiga teik-
dama paslaugas siekia finansinės 
naudos“ - aiškino S.Veršelienė. 

Direktorės teigimu, tarpušven-
čiu bei per mokinių atostogas ba-
seino pirtys įjungiamos ir dieną, 
todėl branginamas ir baseino lan-

kymas. „Apie tai skelbiame savo 
internetinėje svetainėje. Baseine 
kabo skelbimai. Taip darome re-
aguodami į klientų pageidavimus 
ir jau ne pirmi metai. Tačiau, 
skundo autorei mes siūlėme į ba-
seiną eiti už įprastą kainą, taigi 
jai bilietas nepabrango. Tuomet 
ji pyko, kad baseine labai daug 
žmonių.“ - tikino S.Veršelienė.   

Vygantas Šližys 
vadovauja 
Lietuvos 
mėsinių galvijų 
augintojams

Į atžalas 
orientuotam 
verslui sunku

Didėjančios pensijos ir džiugina, ir 
kelia šypseną

ALVYDA VERIKIENĖ, 
Anykščių rajono dirbančiųjų 
profesinės sąjungos „Solida-
rumas” pirmininkė: „Man 
tas pensijų didinimas kelia 
tik šypseną.“
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spektras

Temidės svarstyklės
Isterija. Sausio 12 dieną apie 

23.53 val. Kavarsko seniūnijos 
Domeikių kaime, namuose, vy-
ras (g.1999 m.) (nustatytas 3,09 
prom. girtumas) išdaužė namuo-
se buvusius daiktus, smurtavo 
tėvo (g.1954 m.) (nustatytas 2,93 
prom. girtumas) atžvilgiu, grasi-
no jį nužudyti. Vyras sulaikytas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Sausio 13 dieną  apie 
21.24 val., bute Anykščiuose, 
Liudiškių gatvėje,vyras (g.1971 
m.) smurtavo prieš neblaivią 
(nustatytas 1,68 prom. girtumas) 
buvusią žmoną (g.1973 m.). Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į arešti-
nę.

Mirtys. Sausio 13 dieną  apie 7 
val. savo namuose Kavarske, Šal-
tinio gatvėje, rastas vyro (g.1950 
m.) kūnas. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas mirties priežasčiai nustatyti. 
Sausio 14 dieną apie 11.20 val. 
Anykščių seniūnijos Naujųjų El-
mininkų kaime, Sodo gatvėje, 
rastas vyro (g.1992 m.) kūnas be 
išorinių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties prie-

žasčiai nustatyti.

Įsibrovėlis. Sausio 13 dieną apie 
14.30 val. vyras (g.1946 m.), gyve-
nantis Skiemonių seniūnijos  Kurkle-
lių kaime, atvykęs prie jam priklau-
sančio namo Anykščiuose, Žvejų 
gatvėje, pastebėjo, jog per langą įsi-
brauta į vidų, bei kambariuose išvar-
tyti daiktai. Padaryta 20 eurų žala. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste - platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.

LMGAGA vienija apie 500 
Lietuvos mėsinių galvijų augin-
tojų - fizinių ir juridinių asmenų. 
Šiai asociacijai priklauso ir kelio-
lika Anykščių rajono ūkininkų, o 
anykštėnas Mindaugas Kinderis 
yra LMGAGA tarybos narys. 

V.Šližio UAB „Vaja Farm“ 
Anykščių seniūnijos laukuose 
ganosi apie 500 aubrakų veislės 
ir mišrūnų galvijų bandos. Vos 
prieš keletą metų nėręs į galvijų 
auginimo verslą, V.Šližys greitai 
tapo vienu iš šio verslo šalyje ly-

derių. 
LMGAGA organizuoja semi-

narus, parodas, konsultuoja ūki-
ninkus, palaiko ryšius su užsienio 
ir tarptautinėmis mėsinių galvijų 
augintojų organizacijomis. Viena 
svarbiausių asociacijos veiklos 
sričių – gyvulių veislinės vertės 
nustatymas augintojų ūkiuose. 
Nežiūrint į tai, kad ūkiai, augi-
nantys mėsinius galvijus išsi-
barstę po visą šalį, stengiamasi, 
kad nei viena grynaveislė mėsinė 
karvė neliktų neįvertinta.

Vygantas Šližys vadovauja Lietuvos 
mėsinių galvijų augintojams
Verslininkas ir aktyvus visuomenininkas Vygantas Šližys užėmė 

dar vienas pareigas. Jis tapo Lietuvos mėsinių galvijų augintojų 
ir gerintojų asociacijos (LMGAGA) prezidentu. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

„Asociacija aktyviai dalyvauja 
sprendžiant dėl tiesioginių išmo-
kų už karves žindenes ir subsidijų 
gavimo grynaveislių mėsinių gal-
vijų pirkimui klausimus, padeda 
augintojams organizuoti veislinių 
gyvulių pirkimą užsienyje, propa-
guoja šaką dalyvaudama parodose. 
Dalyvauja procesuose sprendžiant 
galvijų auginimo ir realizavimo 
mėsai problemas ne tik susijusias 
su mėsiniais galvijais, bet ir su 
pieninių galvijų auginimu mėsai. 
Kitos visuomeninės organizacijos 
užsiimančios šių klausimų spren-
dimu šalyje nėra“. - LMGAGA 
veikla aprašoma šios organizaci-
jos internetinėje svetainėje.

Kelių įmonių savininkas 
arba bendrasavininkis Vy-
gantas Šližys randa laiko 
ir visuomeninei veiklai - jis 
priklauso Anykščių vadovų 
klubui, „Rotary“ klubui, ve-
žėjų asociacijai.

Receptai. Sveikatos apsaugos 
ministerija (SAM) teigia, kad šalies 
gydymo įstaigos sėkmingai pereina 
prie elektroninių receptų. Palygin-
ti praėjusių metų kovo ir lapkričio 
mėnesius, kompensuojamųjų vaistų 
elektroninių receptų išrašymas padi-
dėjo nuo 14 iki 45 procentų. Pasak 
ministerijos, prie elektroninės svei-
katos sistemos iki šių metų sausio 5 
dienos prisijungė daugiau kaip 400 
sveikatos priežiūros įstaigų – beveik 
pusė visų įstaigų, pasirašiusių sutar-
tis su Valstybine ligonių kasa. Iš viso 
nuo elektroninio recepto naudojimo 
pradžios jau išrašyta daugiau kaip 3 
mln. elektroninių receptų. Didžioji jų 
dalis (85 proc.) išrašyta kompensuo-
jamiesiems vaistams.

Aktas. Į Vilnių šią savaitę iš Vokie-
tijos atgabenamas Vasario 16-osios 
Aktas 2022 metais gali būti ekspo-
nuojamas ir Kaune, sako Lietuvos 
vyriausiasis archyvaras Ramojus 
Kraujelis. Jis pirmadienį BNS teigė, 
kad Akto laikino saugojimo panaudos 
sutartyje numatyta, jog dokumentas 
gali būti „naudojamas parodos tikslais 
ir Europos kultūros sostinės vardo su-
teikimo Kaunui proga 2022 metais“. 
Taip gali nutikti, jeigu pavyks sutarti, 
kad dokumentas Lietuvoje liktų iki 
2022-ųjų. Vokietijos archyve rastą 
Vasario 16-osios Aktą dėl Lietuvos 
valstybės atkūrimo ir pripažinimo šią 
savaitę planuojama atvežti į Lietuvą. 
Sutarta, kad jis bus eksponuojamas 
Signatarų namuose Vilniuje.

Mandatas. Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) patvirtino gavusi 
seksualiniu priekabiavimu apkal-
tinto parlamentaro Kęstučio Pūko 
atsistatydinimo prašymą, dėl jo bus 
sprendžiama posėdyje sausio 22 die-
ną. Kaip BNS sakė VRK Rinkimų 
organizavimo skyriaus vedėja Reda 
Daniškevičiūtė, K. Pūkas nenurodė 
datos, nuo kada prašo nutraukti jo 
įgaliojimus, tad ją nustatys komisija. 
K. Pūkas paskelbė atsistatydinantis 
Seimui penktadienį pradėjus svarstyti 
jo apkaltą. Politikas šį žingsnį žengė 
prieš pat planuotą balsavimą dėl jo 
mandato panaikinimo. Seimas priė-
mė jo atsistatydinimo prašymą ir nu-
traukė apkaltos procesą, bet galutinį 
sprendimą dėl nutrūkusių įgaliojimų 
turi priimti VRK. Atsistatydindamas 
pats K. Pūkas išsaugojo galimybę 
kandidatuoti kituose rinkimuose. 
Konstitucija šiuo metu per apkaltą 
pašalintiems asmenims draudžia kan-
didatuoti į Seimą ir prezidentus.

Biudžetas. Vilniaus miesto savival-
dybės biudžeto deficitas šiemet turėtų 
būti 31,214 mln. eurų – 10,7 proc. 
mažesnis nei pernai (34,97 mln. eurų). 
Savivaldybės planuojamos pajamos 
šiemet turėtų būti 551,948 mln. eurų, 
asignavimai – 583,163 mln. eurų, arba 
atitinkamai 1,7 proc. ir 1 proc. dau-
giau nei numatoma naujausiame 2017 
metų biudžeto variante. 2018 metų sa-
vivaldybės biudžeto projektą Vilniaus 
taryba ketina svarstyti trečiadienį.

Kainos. Butų ir individualių namų 
kainos daugelyje šalies regionų 2017 
metais buvo aukščiausios per pasta-
rąjį dešimtmetį, o kai kuriuose rinkos 
segmentuose gerino rekordus, viršy-
damos dar iki krizės fiksuotus rodi-
klius. Didžiausias bendrų visos šalies 
kainų augimas fiksuotas naujos staty-
bos namų rinkoje – praėjusiais metais 
Lietuvoje jie kainavo vidutiniškai 9 
proc. daugiau nei 2016 metais. Už 
kvadratinį metrą naujos statybos 
name pirkėjai pernai mokėjo viduti-
niškai 632 eurus (2016 metais – 580 
eurų už kv. metrų).

„Baltosios knygos“ galutinia-
me variante Europinės reikšmės 
regionais įvardijamus centrus nu-
matoma formuoti aplink Vilnių, 
Kauną bei Klaipėdą. Juose būtų 
sutelkiamos aukščiausio lygmens 
paslaugos ir specializuota infras-

truktūra – universitetai, moksli-
nių tyrimų infrastruktūra, univer-
sitetinės ligoninės. 

Nacionalinės svarbos centrai 
bus Šiauliai ir Panevėžys. Čia 
bus universitetų filialai, regiono 
specifiką atitinkančios valstybės 

Perspektyvių miestų žemėlapyje - Anykščių nėra
Vidaus reikalų ministerijos (VRM) parengtame Lietuvos regi-

oninės politikos „Baltosios knygos tvariai plėtrai“ galutiniame 
variante numatoma, kad šios Vyriausybės kadencijos metu bus 
stiprinami 10 vadinamųjų augimo centrų, suskirstytų į tris skir-
tingus lygmenis. Šie 10 miestų yra buvę apskričių centrai. Taip 
pat išskirti savivaldybių centrai, kurie turėtų tapti papildomo au-
gimo taškais. Deja, Anykščiai į miestų grupę, kuriai planuojama 
plėtra, - nepatenka.    

valdomos įmones ir įstaigos, taip 
pat teikiama parama aukštos pri-
dėtinės vertės paslaugų plėtrai. 

Penkiuose regioniniuose cen-
truose (Alytuje, Marijampolėje, 
Tauragėje, Telšiuose bei Utenoje) 
ir jų regionuose būtų koncentruo-
jamas profesinis mokymas (dau-
giaprofiliniai regioniniai centrai), 
kolegijos ar jų filialai, paslaugas 
verslui teikiančių įstaigų terito-
riniai padaliniai. Į šiuos centrus 
būtų perkeliamos valstybės įmo-
nių centrinės būstinės, veiktų 
antrinis sveikatos priežiūros ly-
gmuo, taip pat teikiama parama 
aukštos pridėtinės vertės paslau-
gų plėtrai. 

„Baltojoje knygoje“ minimi 
papildomo šalies augimo taškai 
– Šilutė, Ukmergė, Kėdainiai, 
Mažeikiai, Visaginas, Jurbarkas, 
Druskininkai bei Rokiškis. Jie 
neformuotų atskirų regionų, ta-
čiau užtikrintų specifines šioms 
teritorijoms svarbias paslaugas 
ar verslo vystymo iniciatyvas 
(pavyzdžiui, minimas energetikų 
profesinis mokymas Visagine ar 
žuvininkystės plėtra Šilutėje). 

Esama struktūra, kaip praneša 
DELFI,  liks iki 2020 metų atsi-
žvelgiant į tai, kad artėja savival-
dybių tarybų rinkimai.

-ANYKŠTA

Pirmadienį Priklausomybės kon-
sultacinio punkto idėją bei veiklas 
pristatė Priklausomybių ligų spe-
cialistų asociacijos vadovas Gytis 
Jurevičius bei šios asociacijos pir-
mininko pavaduotojas Deivydas 
Smailys.

Susitikimo dalyviai pabrėžė, kad 
bendruomeniniame lygyje teikia-
ma pagalba priklausomiems žmo-
nėms ir ypač jų šeimos nariams 
yra ne tik reikalinga, bet ir dažnai 
efektyviausia, bei pigiausia valsty-
bei. Punkte laikomasi anonimišku-
mo ir konfidencialumo, detalesnė 

asmeninė informacija apie punkto 
lankytojus niekam neteikiama. Į 
punktą asmenys gali kreiptis pa-
tys arba ten juos nukreipia, pa-
vyzdžiui, socialiniai darbuotojai. 
Priklausomybių konsultaciniai 
punktai steigiami remiantis kaimy-
ninės Lenkijos pavyzdžiu. Svečiai 
vylėsi, kad prie punkto egzistenci-
jos finansiškai prisidės ir Anykščių 
rajono savivaldybė. Susitikime 
buvo laukiama abiejų rajono mero 
Kęstučio Tubio patarėjų, tačiau jie 
nepasirodė.

Po specialių mokymų Priklau-

Priklausomybių konsulta-
ciniame punkte dirbs vie-
šosios įstaigos „Anykščių 
jausmų ratas“ direktorė bei 
Kurkliuose veikiančios ano-
niminių alkoholikų grupės 
„Vilties namai“ darbuotoja  
Renata Šerelienė .

Rajone bus atidarytas Priklausomybių 
konsultacinis punktas

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose planuojama atidaryti Priklausomybių konsultaci-
nį punktą. Tokie punktai šalies miestuose steigiami įgyvendinant 
projektą „Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio užsie-
nio šalyse, diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse“ remiant Valstybi-
nio visuomenės sveikatos stiprinimo fondui, kurį administruoja 
Sveikatos apsaugos ministerija.

somybių konsultaciniame punkte 
dirbs viešosios įstaigos „Anykščių 
jausmų ratas“ direktorė bei Kur-
kliuose veikiančios anoniminių 
alkoholikų grupės „Vilties namai“ 
darbuotoja Renata Šerelienė. Pri-
statymo metu R.Šerelienė prisi-
pažino, kad naujasis konsultacinis 
punktas Anykščiuose kol kas ne-
turi patalpų, todėl konsultacijos 
greičiausiai bus teikiamos tik Kur-
kliuose, „Vilties namuose“.

Pristatyme neišvengta ir aki-
brokštų. Anykščių krašto laikraščio 
„Šilelis“ redaktorė Dalina Rupins-
kienė Priklausomybių ligų specia-
listų asociacijos vadovų pasiteira-
vo, ar jie minimas prriklausomybių 
ligas „yra išgyvenę iš vidaus“.Aso-
ciacijos vadovą G.Jurevičių toks 
D.Rupinskienės klausimas gerokai 
išmušė iš vėžių ir jis jį  pavadino 
akivaizdžiai neetišku.
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labai jaučiasi. Litas sulygintas su 
euru. Gal ir buvo klaida, kad įvedė 
eurą. Mūsų nuomonės dėl to niekas 
ir neklausė.

Svarbiausia – 
gera sveikata

IRENA GRAŽECKIENĖ, Lietu-
vos pensininkų draugijos „Bočiai“ 
Anykščių skyriaus pirmininkė:

 - Puiki žinia. Visko užtenka, tik 
sveikatos trūksta. Vaikai dar padeda. 
Nieko nesispaudžiu, ką sugalvoju, 
tą ir perku. Turiu du sūnus, jie man 
ir mašiną remontuoja, kuro pripila, 
už telefonus moka. Jeigu vaikai ne-
padėtų, čia jau kitas klausimas. Man 
gerai.

-ANYKŠTA
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komentarai

spektras Į atžalas orientuotam 
verslui sunku

Anykščiuose, Dariaus ir Girėno 
gatvėje, atidarytas vaikų žaidi-
mų kambarys „Anykštukas“ duris 
užvėrė vos pradėjęs veiklą. So-
cialiniame tinkle „Facebook“ vis 
dar galima rasti vaikų žaidimų 
kambario kontaktus, tačiau pa-
skambinus nurodytu telefonu 
atsiliepęs vyras informavo, kad 
veikla nebevykdoma jau pusmetį. 
„Ne tai, kad nepavyko. Aš užsii-
mu šiek tiek kitokiu verslu, buvo 
pabandymas toks, bet kadangi pa-
siūlė gerai pinigų už įrangą visą... 
Pavyko tai, kas turėjo pavykti“, - 
„Anykštai“ sakė verslininkas Da-
lius Drumsta.

Pašnekovas sakė, kad Anykščių 
mieste yra pakankamai vaikų, kad 
vaikų žaidimų kambaryje lankyto-
jų netruktų.

„Anykščiuose yra apie 1000 ar net 
truputį daugiau vaikų. Visada vers-
lui niša yra, tik verslą reikia daryti 

protingai“, - aiškino D.Drumsta. 
Vaikų žaidimų kambaryje anykš-
tėnų atžaloms buvo sudarytos są-
lygos ne tik smagiai ir turiningai 
praleisti laiką. Čia planuota reng-
ti krikštynų, gimtadienių ir kitas 
šventes.

J.Biliūno gatvėje vaikų žaidi-
mų kambarys „Nemo“ veikia jau 
metus. Čia dirbanti Dainora Tan-
kevičienė net neslėpė, kad verslas 
gyvuoja sunkiai.

„Šią savaitę vaikų žaidimų kam-
baryje apsilankė vos vienas vai-
kas“, - prisipažino pašnekovė.

Vaikų žaidimų kambaryje valan-
da pramogų mažiesiems kainuoja 
pustrečio euro, o už penkis eurus 
vaikai čia gali žaisti nors ir visą 
dieną. Kaip ir uždarytame vaikų 
kambaryje Dariaus ir Girėno ga-
tvėje, čia siūloma atšvęsti ir vai-
kiškas šventes.

-ANYKŠTA

Vienu metu Anykščiuose buvo atidaryti net du vaikų žaidimų 
kambariai. Vienas iš jų duris jau užvėrė, kito savininkai sakė, 
kad tokį verslą mūsų mieste plėtoti ypač sudėtinga.

Vaikų žaidimų kambaryje „Nemo“ mažųjų anykštėnų laukia 
daugybę įdomių atrakcionų.

Valdžia gelbėja 
„Sodrą“, o ne 
žmones

ALVYDA VERIKIENĖ, 
Anykščių rajono dirbančiųjų 
profesinės sąjungos „Solidaru-
mas” pirmininkė:

- (Juokiasi) Jeigu 20 Eur prie 
pensijos prideda, ką gi aš už juos 
galiu nupirkti? Man tas pensijų 
didinimas kelia tik šypseną. Iš 
viso, pensijų sistema yra labai 
blogai parengta. Dabar vėl ma-
čiau parengtą naują skaičiavimą. 
Gelbėja „Sodrą“, bet negelbėja 
žmonių. Žinoma, ta sistema pa-
rengta ankstesnių valdžių, bet 
dabartinė ją galėtų truputį pako-
reguoti. Aišku, kaimo žmonėms, 
kurie nedirba, pensijų didinimas 
yra gerai. Aš, pavyzdžiui, pati esu 
priversta uždarbiauti po truputį, 
nes labai sunku iš vienos pensijos 

susimokėti už butą ir kitus mo-
kesčius. O dėl kainų galima pasi-
juokti – kainos prieinamos, tik ne 
visiems ir ne visos...

Mažiausia
pensija turėtų 
būti 400 Eur

REGINA ZORGEVIČIENĖ, 
„Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės 
vaikų dienos centro vadovė:

- Šiaip, apsidžiaugiau, nes man 
pensija padidėjo 21 Eur. Aš tokią 
sumą sumokėjau už telefoną, tai 
skaitau, kad man tai papildomos 
pajamos. Labai dar nieko nepir-
kau, apart mokesčių, tai su au-
gančiomis kainomis po Naujųjų 
metų nesusidūriau. Norėtųsi, kad 
pensijos didėtų. Jei minimalus 
atlyginimas yra 400 Eur, tai gal 
tokio dydžio ir pensija turėtų būti 
mažiausia? Aš jau nekalbu apie 

Didėjančios pensijos ir džiugina, ir kelia šypseną
„Sodrai“ pradėjus mokėti indeksuotas pensijas, jos bus didesnės 

beveik 7 proc. Skaičiuojama, kad dėl to pensininkai, priklausomai 
nuo darbo stažo, gaus nuo 10 iki 20 Eur didesnes pensijas.

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ar juos pradžiugino žinia apie 
didėjančias pensijas? Klausėme, ar tokia suma padidėjusi pensija 
pagerins jų gyvenimą?

stažą, bet kažkokia minimali pen-
sija galėtų būti irgi.

Gyvename 
pagal savo 
galimybes

NIJOLĖ RADUŠIENĖ, anykš-
tėnė:

- Gausiu 17 Eur didesnę pensiją. 
Tų pinigų užteks vieną kartą nueiti į 
prekybos centrą nusipirkti maisto. Po 
truputį prie pensijos valdžia prideda, 
o ir dar žada didinti. Manau, kad tai 
yra neblogai. Mes buvome įpratę prie 
mažų algų, o dabar būdami pensinin-
kais, gyvename pagal savo galimy-
bes. Daržovių patys užsiauginame. 
Kažkaip verčiamės. O kainų augimas 

Nuskendo. Savaitgalį ugniage-
siams ne kartą teko skubėti prie 
užšalusių vandens telkinių ir iš jų 
traukti žmones. Šeštadienį, Vil-
niaus rajone, Daržininkų kaime, 
iš Nemėžos upės, už 4 metrų nuo 
kranto, buvo ištrauktas 48-erių 
skenduolis. Vilniaus rajone, Tači-
lavo viensėdyje, Taučiliškių ežere, 
įlūžo ir skendo žmogus. Ugniage-
siai, panaudoję gelbėjimo roges, 
vyrą ištraukė į krantą ir perdavė 
medikams. Dar vienas 68-erių 
vyras įlūžo taip pat Vilniaus ra-
jone, Tuščiaulių kaime esančiame 
Gėlos ežere. Jis buvo ištrauktas iš 
vandens iki atvykstant ugniage-
siams. Ugniagesių gelbėtojų pa-
galbos šeštadienį prireikė ir Kel-
mės rajone, Palšių kaime. Jiems iš 
ledo gniaužtų teko ištraukti 4 kva-
dratinių metrų baloje įšalusį vyro 
kūną. Apie vidurdienį sekmadienį 
Tauragės rajone, Visbarų kaime, 
tvenkinyje, apie 50 metrų nuo 
kranto, nuskendo vyras. Ugnia-
gesiai valtimi pasiekė properšą, 
iškėlė nuskendusio 58-erių metų 
vyro kūną.

Statistika. Šiemet šalies keliuo-
se dirbantys policijos pareigūnai 
išaiškino 210 neblaivių vairuo-
tojų, beveik pusei jų – 115 – nu-
statytas daugiau nei 1,5 promilės 
girtumas. Šiems vairuotojams 
gresia baudžiamoji atsakomy-
bė. 28 neblaivūs vairuotojai net 
neturėjo teisės vairuoti, du vai-
ruotojai neblaivūs įkliuvo antrą 
kartą per metus, skelbia Lietuvos 
kelių policijos tarnyba. Per dvi 
savaites nustatyta 60 pavojingo 
ir chuliganiško vairavimo atvejų, 
545 atvejai, kuomet vairuotojai 
naudojosi mobiliojo ryšio prie-
mone rankomis. Už atšvaitų ne-
segėjimą ir šviesą atspindinčių 
elementų nedėvėjimą nubausti 99 
pėstieji. Pareigūnai nustatė 1437 
pėsčiųjų ir dviratininkų padarytų 
Kelių eismo taisyklių pažeidimų. 
204 dviratininkai buvo neblaivūs, 
83 girtumas viršijo 1,5 promilės. 
Šiemet šalies keliuose įvyko 125 
eismo įvykiai, kuriuose sužeisti 
135 žmonės, 10 žmonių žuvo. Ne-
blaivūs eismo dalyviai sukėlė 12 
avarijų, sužeista 11 žmonių. Vie-
name įvykyje dėl neblaivaus vai-
ruotojo kaltės žuvo žmogus. Per 
dvi savaites įvyko 555 techniniai 
eismo įvykiai, 46 šių eismo įvykių 
dalyviai buvo neblaivūs.

Užsipuolė. Rusijos užsienio rei-
kalų ministras Sergejus Lavrovas 
metinėje spaudos konferencijoje 
pirmadienį užsipuolė JAV, kaltin-
damas jas skelbiant ultimatumus 
ir nepripažįstant „atsirandančio 
daugiapolio pasaulio tikrovės“. 
Spaudos konferencijoje S. Lav-
rovas atsakinėjo į klausimus apie 
Siriją, Ukrainą, Korėjos pusia-
salį ir kitus pasaulinius reikalus. 
Apibendrindamas diplomatinius 
2017 metus, jis sakė, kad jie už-
sienio politikos požiūriu nebuvo 
lengvi. „Deja, mūsų kolegos ame-
rikiečiai ir jų sąjungininkai vis 
dar nori dirbti remdamiesi vien 
ultimatumų skelbimu ir nenori 
klausytis kitų pasaulio politikos 
centrų nuomonių“, – sakė jis, kai 
jo buvo paklausta apie JAV prezi-
dento Donaldo Trumpo poziciją 
dėl susitarimo su Iranu. „Iš tikrųjų 
jie nenori pripažinti atsirandančio 
daugiapolio pasaulio tikrovės“, – 
sakė S. Lavrovas.

Parengta pagal 
Bns informaciją
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AkIRATIS

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. 

„Be žiniasklaidos priemonių, 
jeigu galima. Mes pristatysime 
biudžeto jau galutinį variantą. 
Kaip mes mušamės, baramės jums 
matyti nereikia“, - priežastis, kodėl 
toliau seniūnų sueiga vyks už už-
darų durų, paaiškino savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotojas Ramūnas Blazarėnas.

Baranausko ir A. Vienuolio-Žu-
kausko memorialinio muziejaus 
kuratorius Tautvydas kontrimavi-
čius seniūnų sueigoje kalbėjo apie 
savanorių atminimo įamžinimą. 
Rajone yra 425 savanoriai, kuriuos 
būtų galima įamžinti atminimo 
lentose. Tai norima padaryti Lie-
tuvos valstybės atkūrimo šimtme-

čiui. Atminimo lentas planuojama 
įrengti bažnyčių išorinėse švento-
riaus sienose. Akmenines lentas, 
ant kurių bus įamžintos savanorių 
pavardės, už rajono biudžeto pi-
nigus pirks Anykščių rajono savi-
valdybė, jų norima įsigyti apie 19. 
Kiek tai galėtų kainuoti, sueigos 
metu neįvardinta.

Kalbėta ir apie problemą – anks-
čiau buvę valsčiai dabar nesutampa 
su seniūnijų ribomis, todėl seniū-
nams kartu su gyventojais palikta 
apsispręsti, ar savanorius įamžinti 
pagal gimimo vietą, ar pagal tai, 
kur jie vėliau gyveno ir veikė.

Anykščių rajono savivaldybė prieš 
artėjančią Vasario 16-ąją, Lietuvos 

valstybės atkūrimo dieną, nusipirko 
1 kilometrą trispalvės juostos.

Savivaldybės vyriausioji speci-
alistė kultūrai ir turizmui Audronė 
Pajarskienė  seniūnų sueigoje sakė, 
kad šios juostos bus naudojamos ra-
jone vyksiančiai trispalvėmis pražy-
dusių medžių akcijai. Tokia akcija 
rengiama prisimenat Laisvės kovų 
dalyvių puoselėtą tradiciją naktį iš 
vasario 15 į 16 - ąją medžiuose iš-
kelti trispalves. Ši akcija bus vienas 
iš daugelio Lietuvos valstybės atkū-
rimo šimtmečiui skirtų renginių.

Savivaldybės nupirktos trispal-
vės juostos išdalintos seniūnams, 
dalis jų pasilikta puošti Anykščių 
miesto medžiams. Kažkam iš se-
niūnų pasiteiravus, ar savivaldy-
bė nežada skirti komunalininkų 
technikos, kad tas juostas būtų 
galima pakabinti ant medžių, tuoj 
pat sureagavo savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Audronius 
Gališanka, pareiškęs, kad apie tai, 

kas reikalauja papildomų lėšų, net 
negali būti kalbų...

Savivaldybės vyriausioji spe-
cialistė kultūrai ir turizmui 
A.Pajarskienė taip pat papasakojo 
ir apie kitas Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmečiui sumanytas vei-
klas. Planuojama sukurti interak-
tyvų žemėlapį „Veidai ir vardai“, 
kuriame šalia vietovardžių foto-
grafijose kviečiami įsiamžinti visų 
rajono vietovių gyventojai. 

Taip pat atskleista, kad vasario 
16-ąją į rajoną atvyks dešimties 
užsienio šalių, su kuriomis bendra-
darbiauja savivaldybė, delegacijos, 
kurios pristatys savo kultūrines pro-
gramas mieste ir kaimuose. Jas pla-
nuojama apgyvendinti seniūnijose.

Išduota ir paslaptis, kokią dovaną 
Anykščiams žada padovanoti balta-
rusiai iš Klecko. Į Anykščius jie šie-
met atgabens 1,5 m aukščio ir tokio 
paties pločio angelo skulptūrą.

Mero pavaduotojas Sigutis Obe-

Apie problemas seniūnų sueigoje 
kalbėta už uždarų durų
Praėjusią savaitę žiniasklaidos atstovams Anykščių rajono sa-

vivaldybėje buvo leista dalyvauti tik dalyje seniūnų sueigos. Atė-
jus metui pasisakymams bei diskusijoms apie 2018 metų rajono 
biudžeto projektą, komunalinio ūkio problemas, žurnalistai buvo 
paprašyti savivaldybės posėdžių salę palikti.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

levičius seniūnų sueigoje pasakojo 
apie programą „Globali Lietuva“. 
„Globalios Lietuvos“ programa 
startavo 2012 metais.

„Pagrindinė jos idėja: esame vie-
na Lietuvos tauta ir kiekvienas mo-
tyvuotas lietuvis ar su Lietuva save 
siejantis asmuo yra svarbus ir rei-
kalingas Lietuvai, nesvarbu, kur jis 
dirbtų ir gyventų, kiekvienas savo 
žiniomis, idėjomis ir patirtimi gali 
prisidėti prie valstybės ir visuomenės 
pažangos“, - apie programos tikslus 
skelbia Užsienio reikalų ministerija.

Priminsime, kad vien pernai iš 
Anykščių rajono į užsienį emigravo 
536 gyventojai. Emigracijos mas-
tai rajone, lyginant su 2016 metais, 
išaugo – prieš dvejus metus rajoną 
į užsienio šalis iškeitė 373 gyven-
tojai. Taigi, seniūnams netiesiogiai 
duotas nurodymas susisiekti ir už-
megzti ryšius su emigravusiais se-
niūnijų gyventojais ir kartu su jais 
dirbti vardan Lietuvos.

S.Obelevičius sueigoje pastebė-
jo, kad suregistravus visus po už-
sienio šalis išsibarsčiusius anykštė-
nus, Anykščių rajono savivaldybei 
gali net pavykti galų gale susirasti 
vyriausiąjį architektą, esą tiems 
žmonėms tik beliktų pasiūlyti su-
dalyvauti konkurse.

Siūlo keliauti į SPA

Baseino lankytoja R. Paulauskai-
tė laiške „Anykštai“ skundėsi ir ba-
seino paslaugų kokybe, ir aplinka. 
„Dienos metu po pietų atvažiuoju 
paplaukioti baseine ir perku bilietą 
vienai arba dviem valandom į ba-
seiną su prasta aplinka: šilto van-
dens dušuose apie tryliktą valandą 
nėra, statybų garsai nuolatiniai su 

metalo pjaustymais, nuolatinis tvar-
kymasis plaukimo salėje, rūbinėje 
tenka derėtis ar bus žetonas prida-
vus paltą, todėl atrodo nepatikimai 
saugumas, o plaukimas-poilsis lyg 
ir ne sveikatos oazėje, daugybė er-
zinančių veiksmų, kurių kokybė ne-
atitinka aukšto lygio organizuojamo 
rekreacinio plaukimo laisvalaikio, 
pinigai 4,30 eur. Pakankamai dideli 
už 2 val.bendrame, nekeičiamame 
vandenyje, t.y. vos patenkinamos 

kokybės serviso paslaugos basei-
ne. O konkurentų neturi regione, 
nėra kito pasirinkimo! Mano klau-
simas, ar įmanoma savavališkai, 
įžūliai pakeisti dienos viešai skelbtą 
kainininką, pakelti kainas iki aš-
tuonių eurų dienos metu vienam 
asmeniui šv. Kalėdų proga? Ar to-
kios staigmenos tenkina Anykščių 
savivaldos kultūrinį lygmenį? Kai 
vienaip rašo, o konkrečiai prašo 
kitaip... pelnas ir šv.Kalėdų proga... 

Piktinasi baseino noru užsidirbti ne nuolaidos  klientei, o dvigubas 
pelnas religinių švenčių metu...
koks ateityje dienos baseino nuo 
13val. iki 17val. kainininkas? Ar 
bus privaloma pirkti nereikalingas 
pirtis? Kodėl savaitgalių dienomis 
nėra bilietų tik į baseiną? Prašau 
patikslinti šiuos labai svarbius klau-
simus Anykščių savivaldoje. Direk-
torės baseine nėra, tik užrakintos 
durys, sutrukdysiu Jus, „Anykš-
tos“ rajono laikraščio redakcija“ 
-  „Anykštai“ rašė R.Paulauskaitė. 
Tuo tarpu S.Veršelienė aiškino, kad 
pirčių veikimo grafiką baseinas de-

rina prie klientų srautų. „Na man 
sudėtinga komentuoti - iš tiesų, 
turbūt visi baseino darbuotojai yra 
sulaukę priekaištų iš laiško autorės, 
net gelbėtojai. Kartais tuos priekaiš-
tus klientė išreiškia ir, sakykim, ne 
visai korektiškai. Tiesiog nežinau, 
ką daryti. Jei jai nepatinka basei-
nas, mes rekomendavome išbandyti 
Anykščių SPA - ten neabejotinai 
aukštesnis lygis. Darbuotojams pa-
sakiau, jog jei ant jų klientai nepa-
grįstai kels balsą - kviestų policiją“. 
-  kalbėjo VšĮ „Sveikatos oazė“ di-
rektorė.   

ir kvailam aišku: „Slepia savo 
neįgalumą. Kokias problemas iš-
sprendė? Autobusų kainos pakilo, 
šiukšlės pabrango, ligoninę užda-
ro, jokie projektai nevyksta, pilia-
kalnis suniokotas, žadėtos pilies 
nėra, savivaldybėn prikišo senių 
mentų. Na dar pripirko už mūsų pi-
nigus trispalvių virvių. Klausimas, 
kada bus karas. Nematau nei vieno 
darbo vardan žmogaus.”

Anykštos žurnalistams: „Jeigu 
kita kartą jus varys iš posėdžių, tai 
jūs niekur neikit, kol policija jūsų 
neišsiveš, o jei išsiveš ar Tubis per 
duris išgrūs, tai jūs viską filmuokit, 
viską viešinkit, kad nuskambėtu-
mėte per nacionalinę žiniasklaidą. 
Juk mes gyvename demokratinėje 
santvarkoje ir žmonės turi žinoti, 
ką rezga valdžia, viskas turi būti 
vieša, juk dabar ne komunizmas 
ar koks tai fašizmas. Tad nepasi-

duokite, Anykštos žurnalistai, ne-
sižeminkit ir kovokit iki galo, kol 
pastatysit valdžią į savo vietą”.

Taigi: „Šiandien kruvinosios 
Sausio 13 - tos metinės. Tokį rytą 
mūsų tautos sūnūs ir dukros gulėjo 
sutraiškyti tankų. Iš Anykščių, nuo 
kultūrnamio, „pazikais“ prie Sei-
mo važiavo žmonės ginti Lietuvos. 
Važiavo paprasti „vyninės“ darbi-
ninkai ir nekėlė klausimo, ar grįš. 

Ar dabar, kai siautėja valdžiaž-
mogiai, kai už savivaldybės durų 
slepia ką kalba apie mūsų visų 
gyvenimus, gerbūvį, kai plėšomi 
žurnalai dėl išspausdinto degtinės 
butelio, kai tūkstančiai žmonių 
išgyvena tik dėka maisto paketų, 
ar važiuotų žmonės stovėti prieš 
tankus?

Čia klausimas. Kaip mes taip 
nusivažiavome, kad mūsų išlaiko-
mi valdžiažmogiai taip tyčiojasi iš 

Skaitytojai: „ Ne žurnalistus iš seniūnų 
sueigos išmetė. Tai, mus, anykštėnus išmetė“

Ketvirtadienį žiniasklaidos atstovams Anykščių rajono savi-
valdybėje buvo leista dalyvauti tik dalyje seniūnų sueigos. Atė-
jus metui pasisakymams bei diskusijoms apie 2018 metų rajo-
no biudžeto projektą, komunalinio ūkio problemas, žurnalistai 
buvo paprašyti savivaldybės posėdžių salę palikti. Praėjusių 
metų gruodį Anykščių rajono savivaldybė „Anykštai“ atsisakė 
įvardinti jau paaiškėjusių kandidatų į Anykščių miesto seniū-
naičius pavardes, kol ši informacija nebuvo pateikta savival-
dybės interneto svetainėje ir kitose žiniasklaidos priemonėse. 
Kaip vertinate tokius rajono valdžios veiksmus? Ko jais siekia-
ma? Kodėl dalį informacijos apie savivaldos gyvenimo aktualijas 
nuo visuomenės siekiama nuslėpti?

mūsų, iš mūsų teisės žinoti, iš vie-
šumo. Laikas pasakyti tubistams: 
jukš kiaulės nuo lovio! Tai mes 
mokame už jūsų naujas mašinas, 
už jūsų keliones po Kinijas neva 
Anykščių reikalais. O jūs spjau-
dote žmogui į veidą nepagarbą ir 
aroganciją.”

Juozas: „Pasiryžęs dirbti Vals-
tybės tarnyboje asmuo turi supras-
ti, jog kaip ir jo įstaiga, jis tampa 
viešu asmeniu. Visuomenė išlaiky-
dama tarnautoją, nori, kad ne tik 
darbas būtų atliekamas kokybiškai, 
bet ir jis būtų matomas ir skaidrus. 
Atsisakydamas žiniasklaidos atsto-
vui teikti informaciją toks asmuo 
pažeidžia ne vieną teisės aktą. Tu 
gali nemėgti vieno ar kito žurnalis-
to, bet privalai, pabrėžiu- privalai 
su juo bendrauti. Man vis kirba 
nuodėminga mintis, jog rajono pa-
reigūnai nelabai žino savo pareigų 

viešinti aktualią informaciją rajo-
no gyventojams ir kas nemažiau 
svarbu- kaip elgtis bendraujant su 
žiniasklaidos atstovais... Kitaip 
kaip galima paaiškinti, jog nebe 
pirmi rajono vadovai vis lipa ant 
to paties grėblio...“

Esmė: „Visa esmė tame, kad 
aktyvi visuomenės dalis, kuri dar 
turi tam tikrą supratimą, yra suvar-
žyta vietos biurokratų ir politinių 
įtakų pinklėse. Nė vienas nedrįsta 
viešai pareikšti atviros nuomonės, 
priminti valstybės tarnautojams jų 
pareigų.

Tokia grandininė, uždarų durų 
veikimo, sistema vis stiprinama. 
Seniūnų sueigų posėdžiai, kurių 

darbotvarkėje nėra numatyta kon-
fidencialių klausimų svarstymo, 
vykdomi uždarai, kultūros tarybos, 
patariančiosios organizacijos, ku-
rios sprendimais vadovaujasi savi-
valdybės taryba ir meras, vykdomi 
uždari. Asmuo išrenkamas į savi-
valdos atstovus- seniūnaičius, nu-
sistatantis sau palankius visuome-
ninės organizacijos uždarus darbo 
posėdžius. Savivaldybės struktū-
roje, aukščiausio vadovo- mero 
patarėjo pareigybiniai nuostatai 
neskelbiami (ypatinga slapta parei-
gybė). Savivaldybės institucijos, 
atsakingos už ekstremalių situacijų 
ir visuomenės sveikatos priežiūrą 
slepia užregistruotus visuomenei 
pavojingus, užkrečiamųjų ligų 
atvejus ir kt. ir t.t. Savivaldybės ta-
rybos nariams tai nesimato ir tokių 
klausimų svarstymas bei pažeidi-
mų prevencija neinicijuojama. Ar 
nepanašu, kaip buvo prie okupaci-
nės valdymo sistemos?“

Gaila: „Paklausykite visi Lais-
vės premijos laureatės anykštėnės 
disidentės vienuolės kalbos pasa-
kytos šiandien atsiimant Laisvės 
premiją Seime. Paklausykite ir 
slėpkitės po lapais. Didelė gėda 
mums, anykštėnams, kad leidžia-
mės niekinami tų, kuriuos išrinko-
me ir kuriuos savo pinigais išlaiko-
me. Tai ne žurnalistus iš seniūnų 
sueigos išmetė. Tai mus, anykštė-
nus, išmetė.“

-ANYKŠTA

Šios kadencijos rajono valdžia, kaip ne kuri kita, posėdžiaudama 
bei priimdama svarbius sprendimus vengia viešumo.



  

2018 m. sausio 16 d.PASTOGė

(Atkelta iš 1 p.) Medžio skulptūra primena 
kraštietį rašytoją

Pamalaišio vakarinėje dalyje, 
Degsnių – Drobčiūnų kelio pietva-
karinėje pusėje stūkso anykštėno 
tautodailininko Jono Tvardausko 
sukurta išraiškinga medžio skulptūra 
su iškaltu užrašu: „Čia, Pamalaišio 
kaime, 1911 m. sausio 30 d. gimė 
rašytojas, vertėjas Stepas Zobarskas. 
Mirė 1984.VI.9.” Iš trijų ąžuolo dalių 
sukomponuotas stogastulpis įamžino 
S. Zobarsko populiarios apsakymų 
knygos „Ganyklų vaikai“ personažus 
ir buvo atidengtas bei pašventintas 
1991 metų sausio 30-ąją, Svėdasų 
krašte iškilmingai minint rašytojo gi-
mimo 80-ąsias metines.

1940-aisiais metais, vengdamas 
gręsiančios  tremties rašytojas Stepas 
Zobarskas kartu su žmona Matilda 
ir dukrele Nijole pasitraukė į Vokie-
tiją. Čia gyveno įvairiose vietovėse, 
nesibodėdamas jokio darbo, triūsė 
fabrikuose, o Tiubingene veikusioje 
lietuviškoje leidykloje „Patria” išlei-
do keletą savo knygų. 1948-aisiais 
atsidūrė JAV, kur pasinėrė į įvairia-
pusišką veiklą, kartu neužmiršdamas 
ir kūrybos. Savo iniciatyva ir lėšomis 
1961 m. Niujorke įsteigė knygų lei-
dyklą „Manyand Books“, kurioje net 
daugiau kaip du dešimtmečius leido 
lietuvių autorių kūrinių vertimus an-
glų bei kitomis kalbomis, nemažai 
knygų išvertė ir pats Stepas Zobars-
kas.

Mirė jis Niujorke, 1984-ųjų va-
sarą. Ten ir atgulė amžinojo poilsio 

Pamalaišys: kaimas, kuriame 
nėra nei vieno gyventojo

Buvo vienintelė gyventoja

1923 metais surašant gyventojus, 
Pamalaišyje buvo priskaičiuojama 
24 sodybos su 88 gyventojais. Ko-
lūkmečiu  čia vis dar stūksojo kelio-
lika sodybų, o būrelis jų gyventojų 
darbavosi tuometiniame kolūkyje, 
kuris nuolat buvo stambinamas ir 
kaitaliojo pavadinimus (buvo „Jau-
noji gvardija”, „Naujas gyvenimas”, 
„Aušra”, o kolūkinės eros pabaigos 
sulaukė 1992 m. turėdamas Daujo-
čių pavadinimą). Melioracijos metu 
vienkiemiai buvo masiškai sunaikin-
ti, gyventojai išsikėlė iš Pamalaišio: 
kas į Svėdasus, kas į Daujočius ar 
Netikiškius. Kadaise buvusius  vien-
sėdžius dabar primena tiktai plačiuo-
se laukuose užsilikę vieniši medžiai, 
krūmokšnių gojeliai. 

Ilgą laiką Pamalaišyje buvo te-
likusi tiktai vienintelė gyventoja– 
garbaus amžiaus sulaukusi Vanda 
Raugalienė.

Ji čionai atitekėjo iš netolimo 
Degsnių kaimo ir apsigyveno savo 
vyro Boleslovo Raugalės namuose. 
Melioruojant laukus buvo užsimota 
nugriauti ir jų sodybą, tačiau Boles-
lovui šiaip ne taip pavyko išsaugoti 
jo senelių ir tėvų rankomis statytus, 
išpuoselėtus trobesius, atsilaikyti 
prieš kolūkinės valdžios užmačias. 
Jau senokai atgulė amžinojo poilsio 
Svėdasų kapinėse Boleslovas, o jo 
žmonelė dar guviai sukiojosi po na-
mus. 

Tuometiniame kolūkyje net tris 

dešimtmečius jai teko sunkiai dar-
buotis gyvulininkystėje – buvo kar-
vių melžėja, teko ir veršius, ir kiaules 
šerti. Na, o sulaukusi solidaus am-
žiaus triūsė apie savo sodybą, daržus 
ir...saugojo prisiminimus apie Pama-
laišį bei čia gyvenusius žmones. 

Ne vieną dešimtmetį ši energinga 
moteriškė pati vairavo  nuosavą au-
tomobilį, kurį nusipirko už sunkiu 
prakaitu uždirbtus ir sutaupytus pi-
nigėlius. Savąjį „žiguliuką“ jį labai 
rūpestingai prižiūrėjo, puoselėjo ir 
tiktai visai neseniai, jau gilioje se-
natvėje ir kamuojama ligų, nustojo 
vairuoti. 

Ne kartą, lankantis Pamalaišyje, 
teko buvoti Vandos Raugalienės 
troboje, klausytis jos įdomių prisi-
minimų, nuoširdžių pasakojimų. Jos 
vyro Boleslovo brolis Jonas Raugalė 
buvo pamalaišiečio  rašytojo Stepo 
Zobarsko vaikystės draugas, juos 
abu likimas suvedė ir Amerikoje. 
Kai Stepas su šeima ten nukeliavo, 
Jonas Raugalė jau buvo įsitvirtinęs, 
todėl rašytojo šeimai padėdavo, abu 
kraštiečiai nuoširdžiai bendraudavo. 
Tad, rašytuose broliui į Pamalaišį 
laiškuose, Jonas Raugalė nepamirš-
davo užsiminti ir apie Zobarskų 
šeimą. Apie tai vis pasakodavo V. 
Raugalienė. Tikėjausi su šia sodiete 
susitikti ir 2016-ųjų liepos pabaigoje, 
kai vėl važinėjau po kaimą. Tačiau 
trobos durys tądien buvo užrakintos 
ir niekas jų svetingai, kaip ankščiau, 
nebepravėrė. O po kurio laiko suži-
nojau liūdną žinią, kad senolė Vanda 
Raugalienė iškeliavo Amžinybėn...

šalia jau anksčiau mirusios žmonos 
Matildos, o vėliau šalia abiejų tėvų 
buvo palaidota ir jų dukra Nijolė Zo-
barskas...

Paminklas ir vėl tarsi naujas

Pastaruoju metu rašytojo gimtinę 
ženklinęs stogastulpis atrodė gana 
varganai, nes medieną buvo smar-
kiai pažeidę kenkėjai, drėgmė, saulės 
šviesa, korozija. O pati masyvi skulp-
tūra iš pamatų gerokai pasviro ir bet 
kuriuo metu galėjo nuvirsti. Laiku 
gelbėti šį paminklą ėmėsi Anykščių 
rajono savivaldybės administracija 
kartu su Svėdasų seniūnija. Paskel-
bus viešąjį pirkimą laimėjo vilniečio 
Alfonso Šaulio individuali įmonė 
„Alfonso Šaulio dirbtuvė“, kurios 
savininkas–polichromuoto medžio 
restauratorius–ekspertas Alfonsas 
Šaulys parengė paminklo restauravi-
mo–konservavimo darbų programą, 
pagal kurią šis meno kūrinys buvo 
prikeltas naujam gyvenimui. 

Buvo pasitelktas anykštėnas me-
džio drožėjas tautodailininkas Rober-
tas Matiukas. Ir štai, 2017-ųjų vasarą 
Stepo Zobarsko gimtinėje esantis sto-
gastulpis atgimė ir dabar atrodo kaip 
naujas.

Pamalaišio pavadinimui lemta 
išlikti, tiktai...

Rašytojo, knygų leidėjo, vertėjo 
Stepo Zobarsko dėka jo kūryboje vi-
siems laikams įamžintas, išgarsintas 
Pamalaišio sodžiaus pavadinimas. 
Jam lemta išlikti ir ateityje, nors Pa-
malaišyje ir nebeliko gyventojų.  

Nors pakeliui link šio garsaus žmo-
gaus gimtinės nėra įrengta jokių ro-
dyklių, nors vietomis vieškelis gana 
prastas, duobėtas, su telkšančiomis 
balomis, pasižiūrėti meniškos me-
džio skulptūros, pasivaikščioti Stepo 
Zobarsko Tėviškės žeme norinčių 
atsiranda.  

Paminklo aplinką prižiūri, tvarko, 
nušienauja žolę Svėdasų seniūnija. 
Aplinkui esančią žemę, kurį kadaise 
priklausė Zobarskų šeimai, dirba ūki-
ninkai iš Netikiškių kaimo. Tačiau, 
reikia pasakyti, kad rašytojo gimti-
nėje ūkininkaujantys sodiečiai galėtų 
būti rūpestingesni, tvarkingesni. Ti-
krai nemaloniai nuteikia piktžolynai, 
vešiantys tai vienoje, tai kitoje vietoje 
aplinkui laukuose. 

Visai stogastulpio kaimynystėje 
pakelėje auga krūmokšniai. Kažko-
kie nevalyvi kaimiečiai į tuos krūmus 
privežė akmenų, medžių šakų, atvil-
ko net supuvusius šieno ir šiaudų ru-
lonus. Tarsi visoms toms „gėrybėms“ 
sukrauti  nebūtų plačiuose laukuose 
aplinkui kitos vietos. Rašytojas prisi-
menamas muziejuje

Nemažai  Stepo Zobarsko knygų 

2017 metų vasarą 
S.Zobarsko Tėviškę žen-
klinanti medžio skulptūra 
buvo restauruota, konser-
vuota ir „prikelta“ naujam 
gyvenimui.

Vytauto BAGDONO nuotr.

galima pamatyti Kunigiškių I kaime 
veikiančiame Svėdasų krašto (Vaiž-
ganto) muziejuje, kur veikia ir šiam 
kūrėjui skirta ekspozicija. 

Šio rašytojo kūryba nuo jaunystės 
dienų neparastai domėjosi dabar jau 
šviesios atminties kunigas– jėzuitų 
vienuolis Jonas Kastytis Matulionis 
SJ , kilęs iš Kupiškio krašto– Šmonių. 
Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę 
jis rūpinosi, kad leidyklos pakartoti-
nai išleistų Stepo Zobarsko knygas, 
kurios daugeliui skaitytojų net buvo 
nežinomos, nes slaptai laikytos bi-
bliotekų „specfonduose“ arba ka-
daise išleistos užsienyje ir į Lietuvą 
net nepakliuvusios. Šio kunigo dėka 
„dienos šviesą“ vėl išvydo kai kurios 
S.Zobarsko novelės, apysakos, kny-
gos vaikams ir jaunimui. 

  Muziejui šio rašytojo nuotraukų, 
laiškų bei kitokių relikvijų padova-
nojo ir anykštėnas Mykolas Tunkevi-
čius, kuriam teko kurį laiką gyvenant 
JAV susipažinti su Raugalių šeima, 
kuri bendravo su Zobarskais, turėjo 
išsaugojusi apie rašytoją ir jo arti-
muosius nuotraukų, laiškų, knygų, 
spaudos iškarpų. Tad Raugalės kai 
ką atidavė ir M. Tunkevičiui, kuris 
padovanojo muziejui. 

2010-ųjų rudenį muziejuje apsi-
lankė Aldona Raugalienė iš JAV Ko-
nektikuto valstijos, kuri padovanojo 
Stepo Zobarsko nuotraukų, knygų, 
laiškų. Būtent ponios Aldonos vy-
ras Jonas (miręs 2008 metais) buvo 
kilęs iš to paties Pamalaišio kaimo, 
gerai pažinojo Stepą Zobarską, su 
juo draugavo. Toji draugystė, užsi-
mezgusi Pamalaišyje, juos lydėjo ir 
Amerikoje... 

Rašytojo Stepo Zobarsko motina Karolina Zo-
barskienė (sėdi su lazdele) kartu su ja globoju-
sia kaimyne Elena Balaišiene Pamalaišyje. 

Stepas Zobarskas su dukra Nijole ir žmona 
Matilda apie 1949 metus, kai šeima apsigyve-
no Jungtinėse Amerikos Valstijose.

horoskopas
AVINAS. Metas bus nelengvas ne 

tik dėl didelio darbo krūvio, bet ir dėl 
kitų žmonių valdingumo, spaudimo. 
Nuveiksite nemažai, bet vakarais gali 
pasireikšti nervinio streso padariniai.

JAUTIS. Jums gali kilti rūpesčių 
per nepažįstamus žmones, užsienie-
čius arba dėl kelionės. Jeigu laikote 
egzaminą, ruošiate mokslinį darbą 
ar publikaciją, pasistenkite elgtis są-
žiningai, nes už nelegalius veiksmus 
teks atsakyti.

DVYNIAI. Galite gauti nekokią 

žinią apie savo draugą, pažįstamą. 
Arba kils keblumų dėl nebaigto pro-
jekto, klaidingos finansinės ataskai-
tos, nesumokėtų įmokų, negrąžintos 
skolos ar kt.

VĖŽYS. Kitų žmonių reiklumas, 
valdingumas jums kels įtampą. No-
rėsis įrodyti, kad nesate prastesni. Iš 
dalies jums seksis, bet galite įgyti pa-
vojingų priešų, oponentų. Vakarai bus 
nervingi.

LIŪTAS. Būsite labai darbštūs, 
gal net iki fanatizmo. Deja, geri ke-
tinimai nebūtinai bus gerai įvertinti 
ir duos norimų rezultatų. Nepalanki 

savaitė sveikatai. Venkite mitybos 
eksperimentų, atsargiai kelyje. 

MERGELĖ. Jums seksis pri-
kaustyti kitų dėmesį, pristatant savo 
idėją, projektą ar kitokią veiklą. Ta-
čiau kažkas gali kelti nerimą, galbūt 
finansinė avantiūra, rizikingos inves-
ticijos ar kt. Saugokite nuo pavojų 
vaikus.

SVARSTYKLĖS. Jus gali slėgti 
situacija namuose, šeimoje. Verslas 
ar kita veikla leis šiek tiek užsimiršti, 
bet vakarai nežada ramybės. Artimas 
žmogus tikriausiai sukels rimtų pro-
blemų.

SKORPIONAS. Veikiausiai jūs 
jausitės padėties valdovais. Jūsų klau-
sys, jus gerbs. Visgi vakare tykos nu-
sivylimas artimu žmogumi, sveikatos 
sutrikimas, avarinė situacija ar kt. 
Galvokite, ką kalbate ir ką darote.

ŠAULYS. Jūsų noras labiau pra-
sigyventi, daug uždirbti, gal net neį-
prastas godumas skatins griebtis tokių 
verslo būdų ar pajamų šaltinio varian-
tų, kurie primena rizikingas aferas.

OŽIARAGIS. Imsite vadeles į 
savo pasitikinčias rankas ir bandysite 
viskam vadovauti, viską kontroliuoti. 
Su gera komanda galite daug nuveik-

ti. Visgi kai kuriems žmonėms atro-
dysite nepakenčiami. Neprovokuoki-
te barnių namuose.

VANDENIS. Būsite linkę neap-
skaičiuoti savo jėgų ir galimybių, tiek 
dirbdami, tiek vadovaudami kitiems, 
tiek vartodami svaigalus ar vaistus. 
Lengva padaryti klaidų, pakenkti sau 
ir aplinkiniams.

ŽUVYS. Svarbiausia ir įdomiausia 
jums šiandien bus bendrauti su kitais 
bei jausti kolektyvo palaikymą. Tarp 
tų, kuriuos laikote bendraminčiais, 
yra asmuo, kuris nelinki jums gero ir 
mielai pakištų koją. 
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Atšvaitas - 
būtinas 
tamsiuoju metu

Asmuo tamsiu paros metu 
net ir kirsdamas apšviestą 
gatvę, bet dėvėdamas tamsius 
drabužius, rizikuoja savo gy-
vybe. 

Pasak Anykščių rajono PK 
vyriausiosios tyrėjos Rūtos 
AVIŽAITĖS, tik atšvaitas 
arba šviesą atspindinti lieme-
nė gali išgelbėti gyvybę arba 
bent jau išvengti piniginių 
baudų.

- Tamsiuoju paros metu taip 
reikalingus atšvaitus, galima įsi-
gyti prekybos centruose, pašto 
skyriuose. Noriu atkreipti dėme-
sį, kad atšvaitas turi būti sertifi-
kuotas. Tai ne mūsų, pareigūnų, 
problema, o prekybininkų – jie 
turėtų rūpintis, kad į rinką patek-
tų tik kokybiški atšvaitai. 

Pareigūnai, artėjant tamsiajam 
metų laikotarpiui, taip pat vykdo 
įvairias akcijas – atšvaitus dalija 
moksleiviams, senjorams, kartais 
tiesiog gatvėje sustabdytiems 
praeiviams.

Tačiau neužtenka įsigyti at-
švaitą – jį reikia žinoti, kaip tei-
singai nešioti. Pavyzdžiui, jeigu 
žmogus eina kairia kelio puse, 
o eismas vyksta dešine, tai bent 
vieną atšvaitą jis turėtų būti pri-
sisegęs ant dešinės rankos – kiek 
aukščiau riešo, ir ant dešinės ko-
jos – kiek aukščiau kelio. Svar-
bu, kad atšvaitai būtų automobi-
lio žibinto aukštyje. 

Labai gerai, kai vaikams yra 
nuperkamos kuprinės, prie kurių 
atšvaitai pritvirtinti ne tik prie 
diržų ant vaiko kuprinės, bet ir 
nugaroje. Trumpai tariant – kuo 
daugiau atšvaitų, tuo geriau.

Tiksliai nežinant, kuriose vieto-
se juos tvirtinti, atkreipkit dėmesį, 
kuriose vietose atšvaitus nešioja 
specialiųjų tarnybų pareigūnai.

Labai puiku, kai užmiesčio 
keliais einantys asmenys dėvi 
liemenes, jos tikrai iš tolo yra 
matomos. Siūlyčiau ir mieste 
žmonėms tokias dėvėti.

Asmenys, nedėvintys atšvai-
tų, yra baudžiami. Bauda siekia 
nuo 20 iki 40 eurų. Pareigūnai be 
reikalo nebaudžia – jie rūpinasi 
jūsų saugumu. Išrašydami pažei-
dimo protokolą, pareigūnas kar-
tu su juo įteikia ir atšvaitą, kad 
žmogaus daigiau negalėtų teisin-
tis, jog nežinojo, kur galima jį 
nusipirkti. 

Jeigu turite klausimų, ku-
riuos norite adresuoti specialis-
tui, siųskite el.paštu daiva.g@
anyksta.lt arba skambinkite tel. 
(8-673) 11320. 

-ANYKŠTA

specialistas pataria

Leonas ALESIONKA

Jei laukei skaitytojau, kad 
šiandieną parašysiu kas bus su 
Anykščių ligonine, pasmerksiu ją 
ar pagirsiu, teks nusivilti. Leisiu 
sau,  kaip kokiame šou, patampyti 
tau nervus ir pradėsiu iš labai toli. 
Buvau jau gal koks šeštokas, kai 
po pietų suskaudo pilvą. Negi pir-
mas kartas, kad kreiptumei dėme-
sį. Praeis! Bet nepraėjo. Skausmas 
stiprėjo, perėjo į dešinę pusę. Ma-
mos duota Analgino ar Pentalgino 
tabletė leido užmigti, bet paryčiui 
skausmas prabudino, tapo stiprus. 
Tėvas nuėjo į greitąją iškviesti gy-
dytoją. Per tą laiką man taip stipriai 
suskaudo, kad atrodo lyg kažkas 
plyšo ir skausmas atlėgo. Pamata-
vo temperatūrą – 37,5 laipsniai. Po 
devynių atvažiavo greitoji ir atvežė 
„garsų“ tais laikais chirurgą, sky-
riaus vedėją. Daktaras nustatė tik 
ką trūkusį apendicitą, teks operuo-
ti. Nerašysiu to gydytojo pavardės, 
gyvųjų tarpe jo senai nebėra… 
Nuveža mane į  ligoninę buvusioje 
klebonijoje ir prasideda operacija. 
Nematau, bet jaučiu, kaip tepa man 
pilvą skysčiu (jodu), matau, kaip 
iš butelio pila į švirkštą kažkokį 
vaistą ir man į tą skaudančią vietą 
leidžia. O tada daktaras rėžia peiliu 
ir aš... sužviegiu iš skausmo! Mane 
subara, liepia nejudėti ir rėžia vėl, o 
aš jau drąskausi ir klykiu gelbėkit. 
Seselė mane užstoja, griežtai dak-
tarui pasako: skauda gi vaikui! Rei-
kia duoti narkozę. „Na ir duok, kad 
taip nori“ – suburba daktaras. Man 
uždeda tokią kaukę ir liepia giliai 
kvėpuoti. Užmiegu. Tą eterio kva-
pą atsimenu visą savo gyvenimą. 
Prabundu ir jaučiu, kaip man už-
siuvinėja paskutines siūles įdėdami 
kažkokį dreną, tepa klijais (kleolu) 
ir uždeda tvarstį. Operacija baigta. 

Kai mane lankė tėvai ir klausinė-
jo apie operaciją, aš jiems ir papa-
sakojau kas ir kaip buvo. O tėvas 
pažinojo operacinės vyr.seserį. Tai 
ji liepusi skirti man narkozę! Ir 
paaiškėja štai kokia tiesa. Tas „gar-
susis“ Anykščių chirurgas, kaip 
visada prieš operaciją “įkalęs” sti-
kliuką spirito ir tokioje būklėje ėjęs 
operuoti! Visi Anykščiai žinojo šitą 
daktaro pomėgį, bet toleravo. Gal 
po savaitės ištraukė man tą dreną 
– guminį vamzdelį ir išrašė iš ligo-
ninės. Vėliau poliklinikoje ištraukė 
siūlus. Dreno vietoje atsivėrė anga 
ir pradėjo pūliuoti. Pilvą vis pa-
skaudėdavo. Gėriau antibiotikus, 

Provincijos ligoninių žlugimo kelias
sulfanilamidą. Virš pusantro mėne-
sio žaizdą aš pats kas dieną tvars-
čiau, keičiau su pincetu setonus 
toje žaizdoje. Pats! Vaikas! Nenu-
miriau, išsikapsčiau. Tačiau nuo to 
laiko negerbiu ir nepateisinu girto 
mediko. Tokių  nekenčiu! O likimas 
atvedė mane į Vilniaus universiteto 
Medicinos fakultetą. Pasirinkau 
gydytojo kelią. Anykščių ligoninė-
je atlikau ir med.sesers praktiką, ir 
felčeriu teko per vasaros atostogas 
padirbėti greitojoje. Įdomi ir nau-
dinga man buvo tokia praktika, dar 
ir dabar nemažai prisimenu. Per tą 
laiką klebonijos pastato nebeliko, 
nuo jo žemyn į slėnį nusileido baltų 
plytų mūras, pagerėjo sąlygos atsi-
rado daugiau vietos. Atvyko nauji 
gydytojai. Po Universiteto baigimo 
dirbti pagal paskyrimą pradėjau 
Ukmergės ligoninėje. Poliklinikoje 
ir odos – veneros ligų stacionare. 
Nauji pastatai, geros darbo sąly-
gos, šilta aplinka. Gal per pusmetį 
atsirado ligonių pripažinimas, švie-
sūs planai ir perspektyvos ateičiai. 
Bet žmogus planuoja – likimas 
koreguoja! Insultas kirto vieną pa-
vakarę motinai ir, naktį kaimyno 
parvežtas, mamos balso jau nebe-
išgirdau. Sąmonės mama nebeatga-
vo, o pavakare mirė. Praradau patį 
brangiausią man žmogų. Išsilavi-
nusį, protingą, didelį autoritetą sū-
nui. Taip jau išėjo, kad tuo metu iš 
Anykščių į Alytų išvyko gyventi ir 
dirbti mano specialybės gydytojas 
ir liko laisva vieta. Reikėjo važiuoti 
namo. Šitaip 1975 metais pradėjau 
dirbti Anykščiuose. Gydytojų trū-
ko. Taigi, tekdavo naktimis budėti 
ligoninėje, teikti pagalbą paguldy-
tiems, priimti greitosios atvežtus 
ligonius, siūti žaizdas, tvarstyti 
– žodžiu būti ir gydytoju, ir kitų 
kolegų, budėjusių pagal grafikus 
namie, koordinatoriumi. Atsakai už 
visą ligoninę.

Kartą atsitiko taip… Greitoji jau 
vėlai atvežė pilvo skausmus ken-
čiančią moterį: temperatūra, pilvas 
įtemptas kaip būgnas, kenčia vargšė 
jau antrą parą. Trūkusio apendicito 
ir jau įsismaginusio peritonito klini-
ka. Laborantė padaro reikiamus ty-
rimus, jie mano diagnozę tik patvir-
tina. Laukti ryto negalima. Nurodau 
atvežti budinčius namie operacinės 
darbuotojus, ruošti operaciją. Bu-
dintis chirurgas tą naktį – ogi pats 
vyr. gydytojas! Atveža, chirurgas 
ruošiasi operacijai. Pas mane atei-
na operacinės seselė ir išsigandusi 
sako, kad chirurgas girtutėlis, sver-
di, bet ruošiasi operuoti. O atsakin-
gas tą naktį už visą ligoninę esu aš. 
Ką daryti? Ateinu ir pamatau girtą 
šefą. Kalbinu, o tam visai liežuvis 
pinasi, tikrai vos ant kojų laikosi. 
Nors tu vožk į girtą snukį!

-Daktare, jūs girtas, neoperuosi-
te! Aš jus nušalinu nuo operacijos. 
Eikite į greitąją, vairuotojas jus 
namo parveš,- lediniu balsu prii-
mu sprendimą. „Kaip drįsti!? Tu su 
kuo kalbi?!”- jis bando šakotis, bet 
paklūsta. Operacijos neatšaukiu. 
Žadinu kitą chirurgą, gyd.Romual-
dą  Maksvytį. Jis nepiktai paklau-

sia ar turiu proto vidurnaktį žmogų 
žadinti, palinki man visokiais bū-
dais nusisukti sprandą, bet staigiai 
keliasi, lipa į greitąją ir atvažiuoja. 
Įvertinęs ligonės būklę, supranta, 
kad operuoti reikia nedelsiant. Ope-
ruoja. Viskas baigiasi laimingai. 
„Tave šefas suės”- tepasako man 
R.Maksvytis.  Bandė. Nesuėdė. 
Šefo girtavimai buvo vieša paslap-
tis rajono partijai ir valdžiai. Antrą 
kartą aš jį girtą išvijau iš kabineto 
jau naujojoje poliklinikoje, kurioje 
su personalu montavome baldus, 
valėmės, tvarkėmės, ruošėmės 
dirbti. Išėjo. Tokia mano asmeninė 
patirtis. Galėčiau dar ir toliau pasa-
koti, bet gal šį kartą pakaks. 

O kaip kituose rajonuose? Nebe 
TSRS, o laisvos Lietuvos laikais 
kaip? Ogi taip: „Vidudienį į dar-
bą važiavęs Kauno rajono GMPS 
vyriausiasis gydytojas Algirdas 
Šepetys, iš automobilio ropštėsi 
sunkiai. Keliai linko ne nuo pečius 
slegiančio 65 metų amžius, bet dėl 
pietaujant padauginto alkoholio. 
Iki sunkaus girtumo laipsnio (2,51 
promilės) trūko vos šešių šimtųjų 
dalių... „Ne šiandien, vakar gė-
riau. Gal čia koks užsakymas prieš 
mane“, - dairydamasis kuo (tarny-
binis automobilis buvo paimtas ir 
nugabentas į specialią saugojimo 
aikštelę) ir kaip greičiau nukakti 
į  savo darbo kabinetą, jame užsi-
rakinus ramiai pamąstyti ir sveika-
tą pataisyti, be triukšmo pasirašė 
užpildytą administracinės teisės 
pažeidimo protokolą vyriausiasis 
gydytojas.“

„Kitaip elgėsi taip pat į vidutinio 
girtumo kategoriją (1,96 promilės) 
įkaušęs Molėtų ligoninės chirurgas 
Dainius Sukackas. ketindamas 
operuoti pacientą, jis neįstengė net 
nuskausminamųjų vaistų suleisti, 
tačiau procedūriniame kabinete 
sukelti peštynes su nuo operaci-
jos jį bandžiusiu sulaikyti kolega 
energijos nepritrūko. Incidentą 
sustabdė iškviesti policijos parei-
gūnai. Gal kad jaunesnis, tik 44 
gimtadienius atšventęs, gal įsivaiz-
davęs save ant baltų arklių skrai-
dantį, ar dėl kitų priežasčių, net iš 
operacinės atgabentas ir policijos 
laikinojo sulaikymo kameroje už-
darytas, daktarėlis jautėsi ereliu. 
Iš kameros sklido ne tik spaudai 
netinkami išsireiškimai, gąsdini-
mai, grasinimai, kitoks pareigūnų 
„auklėjimas“, bet ir ... dvokas nuo 
ten pat chirurgo atliktų gamtinių 
reikalų.“ Taip 2008 m. kovo 12 
rašo žurnalistas Šarūnas Preikšas, 
jį cituoju. O toliau – dar gražiau: 
„ negražiai tiesiogine ir perkeltine 
prasme prisidirbęs, chirurgas D. 
Sukackas ieško darbo. Trauktų į 
Utenos apskrities ligoninę, bet ten 
jau dirbo. Administracija, kolegos, 
ligoniai žino ir nepamiršo jo ver-
gavimo alkoholiui, kitų silpnybių 
ir „žygdarbių“. Gal bedarbis chi-
rurgas pasibels ten, kur jį mažiau 
pažįsta – į Zarasų ligoninę. Žino, 
kad ir joje su chirurgais striuka. 
Molėtų ligoninėje pats kartu dirbo 
su budinčiuoju chirurgu Audroniu 

Barisevičiu, už besaikį ir neprotin-
gą alkoholio vartojimą netekusiu 
Zarasų ligoninės vyriausiojo gydy-
tojo kėdės. Atleidus A.Barisevičių, 
Zarasų ligoninėje buvo likęs vienui 
vienas chirurgas. „Keletą mėnesių 
chirurgijos skyriuje „plėšiausi“ 
vienas. Operavau, konsultavau  li-
gonius, budėjau naktimis. Buvau 
labai pervargęs. Dievas saugojo, 
kad neįvyko kokia nelaimė“, - ko-
miškai graudžią situaciją prisiminė 
ilgametis chirurgijos skyriaus  ve-
dėjas, dabar Zarasų ligoninės vy-
riausiasis gydytojas (jau a.a.) Leo-
nardas Bernatonis. Kai virš galvos 
pakibo grėsmingas Damoklo kar-
das – įdarbinti daugiau chirurgų 
arba uždaryti chirurgijos skyrių, 
pavyko prikalbinti talkinti chirurgą 
iš Šalčininkų. „Geriau jo neprisi-
minti. Negana to, kad jis buvo vos 
ne pensinio amžiaus, mieste girtas 
įsivėlė į peštynes, nukentėjo, reikė-
jo patį gydyti, negalėjo dirbti. Teko 
atsisveikinti“. Provincijoje trūksta 
beveik visų specialybių gydytojų. 
„Esame laimingi, kad gyvename 
palyginti netoli nuo Vilniaus. Iš jo į 
mūsų ligoninę budėjimams atvyks-
ta du trečdaliai budinčiųjų gydy-
tojų“, - atviravo Molėtų ligoninės 
direktorius V. Saugūnas. „Mes per-
sonalu esame turtingesni, bet ir į 
mūsų ligoninę anesteziologai važi-
nėja iš Utenos ir Kauno. Du kartus 
savaitėje atvyksta LOR specialistė, 
budėti atvažinėja kiti gydytojai. 
Mums trūksta apie trečdalį gydy-
tojų, - neslėpė ir Zarasų ligoninės 
vadovas. – Būtų mano valia, už-
drausčiau gydytojų pirkimą, jų vi-
liojimą iš vienos gydymo įstaigos 
į kitą. Laimi turtingesni, tie, kurie 
medikui gali pasiūlyti didesnį dar-
bo užmokestį.“

„Medicinos įstaigose išskėstomis 
rankomis sutinkamas kiekvienas 
specialistas. Tarp jų lengvai įsidar-
bina ir iš kitų gydymo įstaigų dėl al-
koholio vartojimo darbe „šalių su-
sitarimu“ išprašyti medikai. Pasak 
apskrities gydytojo, tokių skaičiai 
yra nemaži ir sudaro pagrindinę me-
dicinos įstaigų personalo kaitos dalį 
kiekvienoje įstaigoje. Migruojančią 
personalo dalį daugiausiai sudaro 
tie, kurie ankstesnėse darbovietėse 
„prisidirba“, tampa nepageidauja-
mais. „Neturime kuo pakeisti darbe 
girtaujančių medikų. Turime arba 
juos atleisti, priimdami kitus, arba 
atsisakyti jų teikiamos paslaugos - 
uždaryti medicinos įstaigos skyrius. 
Nuo skyrių panaikinimo gyvento-
jams lengviau nebūna, susirgimai 
dėl to jų neaplenkia. Esame privers-
ti suktis tame pačiame rate, tikėtis 
mažai tikėtino - jaunų specialistų. 
Jie į provinciją nesiveržia, jos ven-
gia ne tik dėl menkų atlyginimų, 
bet ir dėl girtų medikų nusmukdyto 
pasitikėjimo medicinos įstaigomis, 
gydytojais ir jų autoritetu“, – kalbė-
jo buvęs Utenos apskrities gydyto-
jas Kęstutis Pangonis. Tokia padėtis 
ne tik Utenos apskrityje. 

Ar reikia mums tokių „ligoni-
nių“? O kaip Anykščiuose? Pakal-
bėsime apie tai vėliau.

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

tautos balsas

„Anykštoje“ būna nemažai kri-
tikos rajono valdžiai. Valdžią, ži-
noma, reikia kritikuoti, bet meras 
Kęstutis Tubis gerai dirba. 

Jūs rašote, kad jis tą iš darbo 
atleido, aną atleido. Tai nubaudė 

kažką. Kaip kitaip su šitais veltė-
džiais valdininkais susitvarkysi. 
Man atrodo, vadovas turi tvirtai 
valdyti. Nenoriu minėti istorinių 
asmenybių pavardžių, nes būsiu 
apšauktas komunistu ar fašistu. 

Bet pagalvokit patys ir prisiminkit, 
kas istorijoje buvo svarbesni - ar 
tie, kurie nuolaidžiavo blogiui, ar 
vis dėlto tie, kurie buvo griežti.   

Povilas iš Viešintų

Meras Kęstutis Tubis gerai dirba
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01**518 200 Eur, 02**885 200 Eur, 02**492 200 Eur, 05**889 200 Eur, 00**170 200 Eur, 0564796 2000 Eur, 0489392 2000 Eur, 
0109477 2000 Eur, 0162867 2000 Eur, 0116839 2000 Eur, 0578853 2000 Eur, 0439571 2000 Eur, 0499928 2000 Eur, 0147517 
2000 Eur, 0422015 2000 Eur, 0139065 2000 Eur, 0524764 2000 Eur, 035*314 300 Eur, 001*975 300 Eur, 038*095 300 Eur, 
013*590 300 Eur, 0331152 3000 Eur, 0069841 3000 Eur, 056*007 500 Eur, 040*814 500 Eur, 032*327 500 Eur, 003*745 500 
Eur, 0646000 5000 Eur, 0278729 5000 Eur, 0350170 Automobilis “Hyundai i20”, 0504241 Automobilis “Nissan Pulsar”, 042*067 
Pakvietimas į TV studiją, 011*550 Pakvietimas į TV studiją, 045*756 Pakvietimas į TV studiją, 044*488 Pakvietimas į TV studiją

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.

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.

Brangiai superkame 
MIŠKus 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Išnuomojamos 242 kv. m 
ploto komercinės patalpos 
tinkančios prekybai. 

Patalpos miesto centre, 
adresu Ladigos g. 13, 1 aukš-
tas.

Nuomos kaina sutartinė.
Kontaktinis tel. 
(8-686) 63402, 
(8-381) 59142, 51587.

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų 
vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2018 m. sausio 18 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.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 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 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Mišką su žeme arba išsikirsti ir 
įvairius rąstus. Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715. 

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel.: (8-609) 31414,
(8-663) 58871.

Įmonė - automobilius, autobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvar-
ko dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius, nevažiuojančius au-
tomobilius, mikroautobusus, visurei-
gius.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. 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.

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Kita

Ieško senų medinių pastatų nugrio-
vimui. Reikalingos senos pilkos len-
tos, brusai, gegnės. 

Tel. (8-600) 22872.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų remontas, mūrijimas, 
skardinimas. Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai. Skarda 0,6 
-0,8 mm storio. Stogų dengimas. 
Patirtis 20 m.

Tel. (8-612) 36705.

Automobiliai

Techniškai tvarkingą BMW 530, 
benzinas, 3l, 170 kw, TA iki 2019-12. 
Kaina 1900 Eur. Galima derėtis.

Tel. (8-686) 04913.

Kuras

Malkas - beržines, alksnines. 3 
metrų ilgio rąsteliais. Po 30 metrų 
veža su miškavežiu. Brangiai perka 
mišką.

Tel. (8-619) 67120.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Visų rūšių lapuočių malkas. Veža 
įvairiais kiekiais.

Tel. (8-604) 12810.

siūlo darbą
UAB „Diksta” nuolatiniam dar-

bui reikalingos (-i) siuvėjos (-ai) ir 
lygintoja(-as).

Tel.: (8-381) 52364, 
(8-381) 51457.

UAB “CESTA” firminėje mė-
sos gaminių parduotuvėje 
Vilniaus g. 1, Anykščiuose 
reikalingas (-a) pardavė-
jas (-a) - kasininkas (-ė). 
Darbas slenkančiu grafiku: 4 
darbo dienos ir 4 poilsio die-
nos. Darbo patirtis prekybos 
srityje - pageidautina. 

Kreiptis telefonu 
(8-620) 42754.

Jaunius PETRIKONIS, gimęs 01 02

Elija VALANČIŪNAITĖ, gimusi 01 03

Gamina ir montuoja indėklus, pri-
statomus kaminus. Valo kaminus. 
Naudoja 0,5 - 0,8 mm nerūdijančio 
plieno skardą. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Kita

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles ir subproduktų rinki-
nius. Greitai atveža. 

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

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, 
įvairius pašarinius miltus, sėlenas. 
Atveža.

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

, 
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„Tradiciškai sausis – išparda-
vimų metas. Todėl sutaupyti no-
rintys klientai būtent dabar gali 
sumedžioti jų pamėgtiems įren-
giniams taikomas geras nuolai-
das“, – sakė Vaida Burnickienė, 
„Tele2“ prekybos vadovė.

Išmanieji iki 8,5 eur/mėn!
Suskubę pasinaudoti išparda-

vimu, dabar telefoną „Huawei 
P9 lite 2017“ gali įsigyti 43 proc. 
pigiau. Prašmatnių linijų išma-
nusis, turintis net 5,2 colių FHD 
ekraną, sumokėjus pradinę 31 
Eur įmoką ir pasirašius 24 mėn. 
sutartį, kainuos vos 5,75 Eur/
mėn. (kaina be sutarties – 299 
Eur).

Populiariųjų telefonų „Sam-
sung“ gerbėjai „Tele2“ salonuo-

se ir internetinėje parduotuvėje 
www.tele2.lt gali rinktis net iš 
dviejų pasiūlymų. 

Vienas jų – elegantiškasis 
„Samsung A3“. Sumokėjus pra-
dinę 55 Eur įmoką ir pasirašius 
24 mėn. sutartį, šis telefonas 
tekainuos 6 Eur/mėn. (kaina be 
sutarties – 299 Eur).

Ieškantiems išmaniojo su dar 
didesne ekrano įstrižaine, siū-
loma rinktis „Samsung A5“. Mat 
dabar šį telefoną galima įsigyti 
daugiau nei 30 proc. pigiau: su-
mokėjus pradinę 55 Eur įmoką 
ir pasirašius 24 mėn. sutartį, jis 
kainuos tik 8,5 Eur/mėn. (kaina 
be sutarties – 389 Eur).

svarbiausioms akimirkoms – 
geriausia kokybė  

„Tele2“ išpardavimas – telefonai nuo 6 Eur/mėn.
sausį prekybos centruose tradiciškai prasidėjo didieji metų iš-

pardavimai. Akcijų karštinė neaplenkė ir „Tele2“ – operatoriaus sa-
lonuose bei internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt išmaniuosius 
telefonus galima įsigyti kone perpus pigiau.

Fotografuoti mėgstančiųjų sim-
patijas užkariavusius „Sony“ te-
lefonus „Tele2“ dabar siūlo įsi-
gyti itin patraukliomis kainomis. 
Pavyzdžiui, „Sony Xperia XZ1“, 
sumokėjus pradinę 81 Eur įmo-
ką ir pasirašius 24 mėn. sutartį, 
kainuos vos 17 Eur/mėn. (kaina 
be sutarties – 699 Eur).

Norintieji tokios pačios koky-
bės nuotraukų, tačiau kompak-
tiškesnio aparato – gali rinktis 
„Sony Xperia XZ1 Compact“. 
Sumokėjus pradinę 95 Eur įmo-
ką ir pasirašius 24 mėn. sutartį, 
šis išmanusis tekainuos 16 Eur/
mėn. (kaina be sutarties – 599 
Eur).

Telefonų dėklai – net trečda-
liu pigiau!

Į „Tele2“ saloną šiuo metu ver-
ta užsukti ir norintiems papuoš-
ti savo išmanųjį nauju dėklu. 
Dabar visuose operatoriaus sa-
lonuose Lietuvoje jiems taikoma 

net 30 proc. nuolaida – tereikia 
išsirinkti iš gausybės spalvų ir 
stilių. 

Išpardavimo pasiūlymų laikas 
ir įrenginių kiekis – riboti.

Užsak. Nr.55

Biatlonas. Vokietijoje vykstan-
čiose Pasaulio biatlono taurės penk-
tojo etapo vyrų 20 km asmeninėse 
lenktynėse 25-erių metų  anykštė-
nas Vytautas Strolia  užėmė 79-ąją 
vietą. Tomas Kaukėnas finišavo 
62-as. karolis Dombrovskis liko 
83-ias. Lenktynėse dalyvavo 107 
biatlonininkai. Bendroje Pasaulio 
taurės įskaitoje iš lietuvių vienin-
telis V. Strolia turi taškų. Su 3 taš-

kais jis užima 85-ąją vietą tarp 87 
klasifikuotų biatlonininkų.

Krepšinis I.  Sausio 13-14 die-
nomis sužaistas penktasis Anykš-
čių rajono krepšinio pirmenybių 
turas. Rezultatai: „Energetinė 
statyba“ – „Patriotai“ -  38 – 72, 
„Svėdasai“  – „Troškūnai“ -  81 
– 68, „Švietimas“ – „Cosmos“ 74 
– 83, „Taifūnas“ – „Kavarskas“ - 
87 – 75, „Traupis“ –  KKSC - 59 

– 79. Po penkių turų pirmauja vi-
sas rungtynes laimėję „Svėdasai“, 
„Cosmos“ ir „Taifūnas“ turi po 
keturias pergales, „Švietimas“, 
„Troškūnai“ ir KKSC - po 3, „Ka-
varskas“ -2, „Patriotai“ - 1, „Trau-
pis“ ir „E.Statyba“ pergalių neiš-
kovojo.   

Krepšinis II. RKL B divizio-
no B pogrupyje rungtyniaujantis 
Anykščių „KKSC- Elmis“ savait-

galį pralaimėjo abi žaistas rungty-
nes. Penktadienį anykštėnai 64-68 
nusileido Vilniaus „Lietuvos rytas 
– 2“ ekipai, šeštadienį 57-68 pra-
laimėjo KK „Kupiškis“ ekipai. 
Penktadienį Ignas Raščius ir Tau-
tvydas Jodelis pelnė po 14 taškų, 
šeštadienį T.Jodelis įmetė 19 taškų. 
Po 13 žaistų rungtynių  Anykščių 
„KKSC- Elmis“ turi 2 pergales ir 
RKL B diviziono B pogrupyje tarp 
12 komandų užima 11-ąją vietą. 

Lasote rastas milžiniškas 
deimantas

Jis didesnis nei golfo kamuoliukas 
ir yra kone neįkainojamas: vienoje 
kasykloje Lesote rastas 910 kara-
tų nešlifuotas deimantas. Londono 
biržoje kotiruojama kalnakasybos 
įmonė „Gem Diamonds“ pirmadienį 
pranešė, kad tai veikiausiai penktas 
didžiausias kada nors rastas deiman-
tas. Akmuo yra „ypatingos kokybės“, 
jos dydis maždaug tarp golfo ir teniso 
kamuoliuko. Pateiktais duomenimis, 
deimantas rastas kasykloje Lesoto 
šiaurėje - mažytėje, kalnuotoje ir 
Pietų Afrikos supamoje karalystė-
je. „Gem Diamonds“ kompanijai 
priklauso 70 proc. kasyklos Maluti 
kalnuose akcijų, Lesoto vyriausybei 
- 30 proc. Didžiausias iki šiol doku-
mentuotas deimantas 1905 metais 
buvo rastas Kulinane Pietų Afrikoje. 
3 106 karatų akmuo buvos suskaldy-
tas ir nuo tada priklauso britų karūnos 
brangakmeniams. Antras didžiausias 
kada nors rastas nešlifuotas deiman-
tas - 1 109 karatų „Lesedi La Rona“ 
(„Mūsų šviesa“) rugsėjį parduotas už 
53 mln. JAV dolerių. 

Prancūzijos prezidentas 
pritaria, kad prancūziškas 
batonas turi būti įtrauktas 
į UNESCO nematerialaus 
kultūros paveldo sąrašą

Prancūziškas batonas „bagetė“ tu-
rėtų būti įtrauktas į UNESCO Žmo-
nijos nematerialaus kultūros paveldo 
sąrašą kaip kultūros vertybė, teigė 
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis 
Macronas, informuoja BBC.

Tokiu pareiškimu E. Macronas 
pareiškė paramą šio tikslo siekian-
čiai Prancūzijos nacionalinei kepėjų 
asociacijai. Kepėjus įkvėpė Italijos 
sėkmė su neapolietiška pica.

UNESCO siekia apsaugoti tradici-
jas nuo globalizacijos. 

Saudo Arabijoje duris atvėrė
pirmasis automobilių salonas
vien tik moterims

Saudo Arabijos Džidos mieste du-
ris atvėrė pirmasis automobilių salo-
nas vien tik moterims. Čia dailiosios 
lyties atstovės galės išsirinkti tinkamą 
automobilį istoriniam momentui - po 
penkių mėnesių jos pirmą kartą ofi-
cialiai galės sėsti už vairo, skelbia 
žiniasklaida.

Salone klientėms patarimus žarstys 
tik moterys pardavėjos. Jos atsakys ir 
į finansavimo klausimus. Labai kon-
servatyvioje karalystėje rugsėjo gale 
buvo atšauktas draudimas moterims 
vairuoti automobilį, prieš kurį žmo-
gaus teisių aktyvistės kovojo daugiau 
kaip tris dešimtmečius. Nuo birželio 
moterys galės vairuoti automobilius, 
įskaitant sunkvežimius, taip pat mo-
tociklus. Iki tol bus ruošiamasi mili-
jonams naujų eismo dalyvių.

Leidimas vairuoti moterims yra 
kronprinco Mohammedo bin Salma-
no vykdomos modernizavimo pro-
gramos „Vizija 2030“ dalis. Šalies 
moterims jau leista ir lankytis futbolo 
stadionuose. Nuo kovo joms nebus 
draudžiama eiti į kino teatrą. Moterys 
musulmoniškoje karalystėje turi daug 
ribojimų. Pavyzdžiui, šeimos narys 
vyras - paprastai tėvas, sutuoktinis ar 
brolis - čia turi duoti moteriai leidimą 
studijuoti ar keliauti. 

Karalienė Elžbieta įvardijo 
savo karūnos trūkumus

Karalienė Elžbieta II atskleidė, kad 
imperatoriškoji karūna, kurią ji dėvė-
jo per savo karūnavimą 1953 metais, 
yra „labai sunki“. Britų stoties BBC 
dokumentiniame filme, kuris bus 
parodytas sekmadienį, monarchė 
pasakoja apie sunkumus nešiojant 
deimantais sagstytą karūną. „Būnant 
su ja, negalima žiūrėti į žemyn, kad 
perskaitytum kalbą“, - teigia ji me-

džiagoje, kurios ištraukos paskelbtos 
iš anksto. „Jei taip darytum, susi-
laužytum sprandą arba ji (karūna) 
nukristų“, - kalbėjo karalienė, kuri 
birželį minės 65-ąjį savo karūnavimo 
jubiliejų. Taigi karūnos turi trūkumų, 
pridūrė regentė, „tačiau jos yra gana 
svarbios“. Imperatoriškoji karūna 
buvo pagaminta XIX amžiuje. Kara-
lienė dėvėjo ją per savo karūnavimą 
1953-aisiais ir užsideda ją per daugu-
mą kasmetinių ceremonijų, skirtų pra-
dėti Didžiosios Britanijos parlamento 
sesiją. Karūna po Elžbietos II tėvo 
Jurgio VI mirties buvo pritaikyta tuo-
met 27-erių princesei. „Ji dabar daug 
mažesnė, tiesa?“ - teigia ji filme.

Jau pirmadienį paskelbtoje ištrau-
koje karalienė taip pat skundėsi dėl 
nepatogios karališkos karietos. Važia-
vimas į karūnavimo ceremoniją buvo 
„siaubingas“, - teigė ji.

 
D. Trumpas pranešė, kad JAV
tiekia Norvegijai lėktuvus
F-52, nors jie egzistuoja 
tik kompiuteriniame žaidime

JAV prezidentas Donaldas Trum-
pas padarė klaidą, kai, kalbėdamas 
apie karinės technikos tiekimą Nor-
vegijai, pareiškė, kad ši šalis gauna 
amerikietiškų lėktuvų F-52, praneša 
laikraštis „The Washington Post“.

„Lapkričio mėnesį mes pradėjo 
tiekti pirmuosius lėktuvus F-52 ir 
F-35“, - cituoja leidinys Baltųjų rūmų 
šeimininką. Lėktuvai F-52 „skraido“ 
tik mokslinės fantastikos žanro kom-
piuteriniame žaidime „Call of Duty: 
Advanced Warfare“, kurio veiksmas 
rutuliojasi 2054-2061 metais.

Kaip pažymi „The Washington 
Post“, iš visko sprendžiant, D. Trum-
pas supainiojo lėktuvų modelį su jų 
skaičiumi, kadangi buvo kalbama 
apie 52 amerikietiškų naikintuvų pri-
statymą Norvegijai. 

Archeologai Egipte aptiko
dviejų daugiau kaip 4 400
metų senumo pastatų liekanas

Archeologai Egipte aptiko dvie-
jų daugiau kaip 4 400 metų senumo 

pastatų liekanas. Statinių, kuriais 
naudojosi kalnakasiai, likučiai rasti 
Tal Edfu regione į šiaurę nuo Asuano, 
ketvirtadienį pranešė Senienų minis-
terija. 

Paskelbtais duomenimis, vienas 
pastatų yra iš penktosios dinastijos 
faraono Džetkarės laikų. Ši valdė 
Egiptą nuo 2381 iki 2353 metų prieš 
Kristų. 

Antrasis pastatas statytas valdant 
šeštajai dinastijai (2323-2135 prieš 
Kristų). Abu pastatai, kurie naudoti 
kaip administraciniai pastatai, turėjo 
daug patalpų, jie iki šiol pakankamai 
neištyrinėti, agentūrai AFP sakė Se-
nienų ministerijos atstovas. Kalnaka-
siai tada Arabijos dykumoje ieškojo 
aukso, vario ir brangakmenių.

Archeologai pastatuose rado daug 
antspaudų ir susirašinėjimo doku-
mentų tarp pareigūnų ir faraono.

Egiptas neseniai uždegė žalią švie-
są keliems archeologiniams projek-
tams. Su tuo siejamos naujų atradi-
mų, kurie į šalį vėl pritrauktų daugiau 
turistų, viltys. 

Šveicarija uždraudė virti 
omarus gyvus

Šveicarijos vyriausybė uždraudė 
virti gyvus omarus, baiminantis, kad 
jie gali jausti skausmą, informuoja 
„Euronews“.

Įstatymą, kuriame nurodoma, kad 
gyvi omarai ir vėžiai privalo būti 
apsvaiginami prieš įmetant juos į 
verdantį vandenį, trečiadienį priėmė 
Šveicarijos federalinė taryba. Draudi-
mas įsigalios kovo 1-ąją.

„Gyvi vėžiagyviai, įskaitant ir oma-
rą, nebegali būti gabenami su ledu 
arba lediniame vandenyje. Vandens 
gyvūnai visada privalo būti laikomi 
natūralioje jų aplinkoje. Vėžiagyviai 
dabar turi būti apsvaiginami prieš 
juos nužudant“, - nurodoma naujame 
įstatyme.

Remiantis Šveicarijos transliuoto-
jo RTS pranešimais, juos apsvaiginti 
bus galima elektros šoku. Mokslinin-
kai teigia, kad jūrų vėžiagyviai gali 
jausti skausmą, kai yra verdami gyvi 
iki mirties.

Susitinka du arkliai.
– YHAHA, -sveikinasi pirma-

sis.
– Mūūū, – atšauna kitas.
– Kas čia dabar? – nustemba ar-

klys.
– Mokausi ušsienio kalbos, – nu-

ramina antrasis.

***

Pardavėja klausia mergaitės:
– Tau tikrai mama liepė nupirkti 

4 kilogramus saldainių ir 200 gra-
mų bulvių?

***

Ateina Petriukas į mokyklą. Mo-
kytoja klausia:

– Petriuk, kiek bus 2 kart 2?
Petriukas atsako:
– 53 milijonai.
– Ne, Petriuk, – sako mokytoja.
– Tada antradienis.
– Ne, Petriuk, turi paskutinį šan-

są pasakyti teisingai.
– Gerai, tada 4.
– Iš kur tu žinai? – klausia mo-

kytoja. – Mes dar to nesimokėm.
– Ai, tai yra labai paprasta, – at-

sakė Petriukas. – Iš 53 milijonų at-
ėmiau antradienį ir gavau keturis.

***

Žentas su uošve sėdi kambary-
je, žiūri teliką, kalbasi. Uošvienė 
sako:

– Ech, trumpas tas gyvenimas, 
vat pagyvenau tik biškelį ir jau 
mirti laikas…

– Laikas, laikas, – pritaria žen-
tas.


