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Primename, kad per mūsų laikraštį 
galite pasveikinti savo artimuosius 

vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. 

Sveikinimai

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Buvęs rajono centras Ka-
varskas - vienas mažiausių 
Lietuvos miestų. Kavarske re-
gistruota mažiau nei 600 gy-
ventojų, tačiau, jis oficialiai 
tebėra miestas. 

Ir vizualiai Kavarskas pana-
šus į miestą - didžiulė centrinė 
aikštė, išlikę smetoniniai ir so-
vietiniai namai kuria pojūtį, 
kad patekai ne į kokią skylę...

Iš Kavarsko šaiposi todėl, kad jį žino
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Smogė statuso praradimas

„Kavarsko pindos“ nuo seno 
buvo žinomos. Augau Balninkuo-
se, Molėtų rajono pakraštyje, kurie 
iki 1962-ųjų priklausė Kavarsko 
rajonui. Mūsų kaime „Kavarsko 
pindos“ buvo vienas iš labiausiai 
paplitusių vietovardinių keiks-
mažodžių. Kitas gana populiarus 
vietovardis, minimas keiksmuose, 
buvo Pagelažiai („eik tu Pagela-
žiuosna šikt“).

Savivaldybės 
kabinetų į 
darbuotojų 
namus neiškels

O gal sodinkime trešnes ir sakuras?
ARŪNAS LIOGĖ, rajono 

Tarybos narys:
 - O kur čia buvo planuojama 

tuos 1000 ąžuolų sodinti?

LNK reportaže aiškinama, kad 
Aulelių vaikų globos namai buvo 
gavę du šansus pasitaisyti, bet ir 
per trečiąjį patikrinimą rasta įvai-
rių trūkumų. Aulelių vaikų globos 
namų administracija mano, kad 
pažeidimai yra menki. Vienas iš 
pažeidimų – globotiniams buvo 
mažinami 15,20 Eur dydžio ki-
šenpinigiai. Tai buvo daroma už 
globos namų tvarkos pažeidimus.

V.Niaura „Anykštai“ aiškino, 
kad nors vaikų globos namų stei-
gėja yra Anykščių rajono savival-
dybė, tačiau įstaigą kontroliuoja 
ir Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Priežiūros departa-
mentas. Per šio departamento pa-
tikrinimą Auleliuose buvo rasti 
pažeidimai, nustatytas terminas 
iki kada juos pašalinti. „Jeigu pa-
žeidimai nebūtų pašalinti - galiotų 
licencijos sustabdymas, tačiau mes 
klaidas ištaisėme, ir vasario 5-ąją 
turėtų būti pratęstas licencijos ga-
liojimas“  - aiškino globos namų 
direktorius. Jis tikino, kad laikinas 
licencijos galiojimo sustabdymas 
jokios reikšmės įstaigos veiklai 
neturėjo. 

Šiuo metu Aulelių globos na-
muose gyvena 42 vaikai.

-ANYKŠTA

Buvo sustabdyta Aulelių 
globos namų licencija 
LNK televizija pranešė, kad Aulelių vaikų globos namams sustabdyta licencija. Tuo tarpu įstaigos 

vadovas Vaidas Niaura „Anykštai“ sakė, kad situacijos nedera dramatizuoti - netrukus licencija bus 
pratęsta. 

Aulelių vaikų globos namų direktorius Vaidas Niaura tikina, kad netrukus įstaigos veiklos licencija 
bus pratęsta.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Kaip gydai, o 
naujoji 
Anykščių 
ligonine?

Miesto centras...

Pilis. Šį antradienį Anykščių ra-
jono meras Kęstutis Tubis dalyvaus 
Šeimyniškėlių medinės pilies pro-
jekto svarstyme ir pristatyme moks-
linei archeologinei komisijai Kultū-
ros paveldo departamente Vilniuje.

Akcija. Anykščių priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos pareigūnai šių 
metų vasario – gruodžio mėn. vyk-
dys akciją ,,Gyvenkime saugiai“ 
Anykščių rajone. Akcijos metu bus 
lankomasi gyventojų būstuose, su-
teikiamos  konsultacijos ir patari-
mai gaisrinės saugos klausimais, 
atkreipiamas dėmesys į tinkamą 
kietojo kuro krosnių, dūmtraukių 
įrengimą ir naudojimą, elektros ins-
taliaciją ar kitus įrenginius, dėl ku-
rių gali kilti gaisras, paaiškinama, 
kodėl reikalingi autonominiai dūmų 
signalizatoriai.

Seminaras. Mero pavaduotojas 
Sigutis Obelevičius šią savaitę da-
lyvaus arboristų seminare Aplinkos 
ministerijoje. Arboristas yra aukštos 
kvalifikacijos specialistas, siūlantis 
augalo priežiūros sprendimus, grin-
džiamus teorinėmis ir praktinėmis 
arboristinėmis žiniomis, atsižvel-
giant į gamtos (aplinkos) apsaugos 
įstatymus ir kitus norminius regla-
mentuojančius dokumentus, daran-
čius įtaką žmogaus saugumui.

Slidininkams. Pramogų ir sporto 
kompleksas „Kalita“ savo interneti-
nėje svetainėje skelbia, kad pirma-
dienį ir antradienį slidinėjimo trasa 
neveiks, tačiau trečiadienį ketinama 
priimti slidininkus. Nakčiai iš antra-
dienio į trečiadienį prognozuojama 
minusinė temperatūra, o ir trečia-
dienį, dieną, oras pagal prognozes 
neturėtų būti šiltesnis už nulį. Pra-
ėjusį savaitgalį slidinėjimo trasa 
veikė. 

Jubiliejus. Partizanas Jonas 
Kadžionis - Bėda vakar minėjo 
90-ąjį gimtadienį. J.Kadžionį svei-
kino ir Anykščių rajono vadovai. 
J.Kadžionis partizanavo 1948-1953 
m. Nuo 1953 iki 1978 m. jis kalėjo 
Sibiro lageriuose. 

Padėka. Išspausdinti savo gera-
dariui padėką „Anykštoje“ kainuoja 
10 eurai.
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. Sausio 26 dieną apie 

17.35 val. Namuose Kavarsko 
seniūnijos Šerių kaime vyras 
(neblaivus, nustatytas 1,99 prom. 
girtumas) (g.1984 m.) smurtavo 
prieš sugyventinę (blaivi) (g. 
1985 m.) taip sukeldamas jai 
fizinį skausmą. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Įtariamasis sulai-

kytas ir uždarytas į areštinę. 

Sukčiavimas. 1994 metais gi-
męs Anykščių seniūnijos Naujo-
nių kaimo gyventojas sausio 20 
dieną  interneto portale skelbiu.
lt radęs skelbimą apie parduoda-
mą kompiuterio vaizdo plokštę 
ir susisiekęs su pardavėju į jo 
nurodytą banko sąskaitą pervedė 
pinigus, prekės iki šiol negavo, 

su pardavėju susisiekti nebegali. 
Padaryta žala 160 Eur. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Grasinimas. Sausio 27 dieną 
apie 17 val. gyvenamojo namo 
kieme Anykščių seniūnijos Bur-
biškio kaime neblaivus buvęs 
moters (g. 1980 m.) vyras (g. 
1974 m.) grasino susidoroti, 
teikdamas, kad pakars. Vyras 

sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Vagystė. Sausio 27 dieną  apie 
17.18 val. moteris (g. 1966 m.) 
grįžusi į namus Anykščiuose, 
Šaltupio gatvėje, pastebėjo, kad 
yra įsibrauta į namą, iš vidaus 
pagrobti pinigai ir aukso dirbi-
niai. Žala tikslinama. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

„Norėčiau paklausti, ar neįga-
liųjų stovėjimo vieta daugiabučių 
kieme yra legalu? Kodėl namo 
gyventojai turi iš sukauptų lėšų 
apmokėti sąskaitą už personalinę 
vietą? Vakar po pietų darbininkai 
pastatė ženklą Žiburio g. 7 namo 
kieme. Informacijos apie nutari-
mą dėl ženklo savivaldybės tin-
klalapyje neradau“, - redakcijai 
atsiųstame laiškė visą eilę klausi-
mų apie pastebėtą naujovę patei-

kė skaitytoja Jovita.
„Pateiktame klausime minimo 

Žiburio gatvės 7 daugiabučio 
namo kieme įrengta stovėjimo 
vieta nėra personalinė. Joje au-
tomobilius statyti gali asmenys, 
kurie patys vairuoja lengvuosius 
automobilius ir kuriems nusta-
tytas 0–30 procentų darbingumo 
lygis arba didelių specialiųjų po-
reikių lygis, arba turi neįgalių as-
menų automobilių statymo korte-

Daugiabučio namo kieme įrengta neįgaliesiems 
skirta stovėjimo vieta 

Anykščiuose, Žiburio gatvėje ties 7-uoju numeriu pažymėtu 
namu, įrengta neįgaliųjų stovėjimo vieta.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

„Visų pirma reikėtų pasirengti tvar-
ką. Jeigu įmanoma, galbūt tai ir galėtų 
būti, bet šiai dienai tokio dalyko ne-
svarstom“, - paklaustas, ar vilniečių 
pavyzdžiu nežada pasukti ir Anykš-
čių rajono savivaldybė, „Anykštai“ 
sakė savivaldybės administracijos 
direktorius Audronius Gališanka.

Net jei ateityje Anykščių rajo-
no savivaldybė ir sumanytų leisti  
tarnautojams dalį laiko dirbti iš 
namų, tokiomis privilegijomis ga-
lėtų pasinaudoti ne visi.

„Kad visi galėtų dirbti, tai ti-

krai čia ne. Bet galbūt atskiros 
pareigybės ir galėtų“, - svarstė 
A.Gališanka.

Paklaustas, ar pačiam atrodytų 
patrauklu dirbti iš namų, savival-
dybės administracijos direktorius 
A.Gališanka prisipažino, kad apie 
tai net negalvojantis.

„Aš tikrai ne, ką jūs kalbat. Kaip 
direktorius gali dirbti iš namų? Jo-
kiu būdu. Tas, kas užima vadovau-
jančius postus, dirbti iš namų jokiu 
būdu negali. Net neįsivaizduoju, 
kaip tai galėtų būti“, - kalbėjo 

Savivaldybės kabinetų į darbuotojų 
namus neiškels

Vilniaus miesto savivaldybės tarnautojai nuo sausio pradžios gali 
dalį laiko dirbti iš namų – po tris mėnesius truksiančio eksperi-
mento bus vertinama, ar šią tvarką taikyti nuolat. Anykščių rajono 
savivaldybėje darbo tvarkos liberalizuoti kol kas nežadama.

A.Gališanka.
Sostinės savivaldybė kol kas 

nenustatė, kiek dienų per savaitę 
darbuotojas turės būti savivaldybė-
je, kiek galės dirbti namuose. Visi 
savivaldybės tarnautojai privalės 
nuolat būti pasiekiami telefonu, 
peradresuoti į mobilųjį darbinio 
stacionaraus telefono skambučius, 
taip pat užtikrinti, kad darbo vieta 
būtų saugi, taip pat, esant reikalui, 
darbuotojas privalės atvykti per 
pusantros valandos į darbą.

Šiuo metu viešajame sektoriuje 
bent jau formaliai tokią, kai kurio-
se įmonėse įprastą darbo tvarką, 
leidžia Vidaus reikalų ministerija, 
praktikoje tai įgyvendina Europos 
socialinio fondo agentūra.

Pats Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direk-
torius Audronius Gališanka 
teigia neįsivaizduojantis, kad 
galėtų dirbti iš namų.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

lę, taip pat – asmenys, vežantys 
tuos, kuriems yra nustatytas 0-25 
procentų darbingumo lygis ar di-
delių specialiųjų poreikių lygis, 
ar sunkus neįgalumo lygis, soci-
alinės globos įstaigos, kai joms 
priklausančiomis priemonėmis 
vežami neįgalieji, Techninės pa-
galbos neįgaliesiems centro prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos ir jo teritorinių sky-
rių darbuotojai, kai šiam centrui 
priklausančiomis transporto prie-
monėmis yra teikiamos techninės 
pagalbos priemonių pristatymo 

paslaugos neįgaliesiems. Už ke-
lio ženklo „Stovėjimo vieta“ su 
papildoma lentele „Neįgalieji“ 
įrengimą sumokėta Anykščių ra-
jono savivaldybės biudžeto lėšo-
mis“, - aiškino Anykščų rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektorius Audronius Gališanka. 

Pasak A.Gališankos, Anykščių 
miesto Ramybės mikrorajono gyven-
tojui pateikus prašymą įrengti tokio 
tipo stovėjimo vietą ir visus reikia-
mus dokumentus Anykščių rajono sa-
vivaldybės saugaus eismo komisijai, 
prašymas buvo patenkintas.

Praėjusių metų gruodį Anykščių 
rajono Tarybos sprendimu, buvęs 
bibliotekos pastatas buvo įtrauk-
tas į Anykščių rajono savivaldybei 
nuosavybės teise priklausančio 
ilgalaikio nekilnojamojo turto, 
parduodamo viešame aukcione, 
sąrašą.

„Dabar yra tvarkomi žemės do-
kumentai, nes žemę parduoda Tur-
to bankas. O tada duosime pastatą 
įvertinti turto vertintojams. Šiai 
dienai vyksta procedūros“, - infor-
mavo savivaldybės Viešųjų pirki-
mų ir turto skyriaus vedėja Audro-
nė Savickienė.

Prieš trejus metus Anykščių 
rajono savivaldybė buvusį bibli-
otekos pastatą  planavo pritaikyti 
socialiniam verslui. Planuota su-
tvarkyti nenaudojamą buvusį se-

nosios bibliotekos pastatą bei jam 
priklausančią teritoriją: įrengti 
automobilių stovėjimo aikštelę, 
mažąją architektūrą, apšvietimą ir 
pan., pertvarkyti kieme esančius 
garažus, įkuriant juose amatų dirb-
tuves, prekybines ir kitas užimtu-
mą skatinančias patalpas.

2016 metais rajono Tarybai 
buvo pateikta jau kitokia buvu-
sios bibliotekos pastato sutvar-
kymo  vizija: „Planuojama atlikti 
patalpų rekonstrukciją ir sukurti 
infrastruktūrą regioninės svarbos 
novatoriškai socialinių paslaugų 
įstaigai, kurioje būtų teikiamos 
kompleksinės nestacionarios so-
cialinės paslaugos (užimtumo, 
verslumo skatinimo, sociokultū-
rinės ir kt. socialinės paslaugos) 
bei įrengti socialinę viešojo mai-

Buvusios bibliotekos pastatas 
bus parduodamas

Anykščių rajono savivaldybė apsisprendė – pastatas J.Biliūno 
gatvėje, kuriame anksčiau veikė Anykščių L. ir S. Didžiulių vie-
šoji biblioteka, savivaldybei nereikalingas ir bus parduodamas. 
Kokia jos bus pardavimo kaina – kol kas dar neaišku.

tinimo įstaigą, kurioje būtų tei-
kiamos darbinės reabilitacijos ir 
socialinės reintegracijos paslau-
gos“.

Pernai Kultūros taryba diskutavo 
apie galimybę senosios bibliotekos 
pastate įkurti Tarptautinių rašytojų 
ir vertėjų namus.

Bylinėsis. Dizaineris Juozas Stat-
kevičius kreipėsi į teismą su prašymu 
priteisti iš televizijos ir radijo laidų 
vedėjo Algio Ramanausko neturti-
nę žalą dėl vaizdo klipo, kuriame, 
dizainerio teigimu, jo atvaizdas pa-
naudotas žeminančiame kontekste. 
Kaip sakė teismo atstovė Airinė Še-
relytė-Skistymienė, ieškinį dėl teisės 
į atvaizdą ir neturtinės žalos atlygini-
mo teismas gavo gruodžio 15 dieną, 
dabar laukiama, kol A. Ramanauskas 
pateiks atsiliepimą į ieškinį. Apie 
pateiktą ginamojo ieškinį patvirtino 
ir J. Statkevičiaus advokatė Kristina 
Čeredničenkaitė. „Yra byla, yra at-
vaizdo panaudojimas žeminančiame 
kontekste, pagrindinė problema – pa-
tyčios“, – sakė advokatė.

Baudos. Seimo narys „valstietis“ 
Mindaugas Puidokas siūlo didinti 
baudas už greičio viršijimą gyve-
namosiose teritorijose. Jis pažymi, 
kad šiuo metu baudų dydis priklau-
so nuo viršytų kilometrų skaičiaus, 
tačiau neatsižvelgiama į visuomenei 
keliamą grėsmę. „Gyvenvietėse bei 
gyvenamosiose zonose, kur daugiau 
pėsčiųjų, didėja rizika, kad įvykio 
metu bus padaryta didesnė žala. Tuo 
metu užmiestyje viršijus greitį tiek 
pat kilometrų, kiek ir gyvenvietėje, 
yra tikimybė, kad patirta žala bus ma-
žesnė. Todėl šiuo įstatymo projektu 
yra siūloma diferencijuoti baudas už 
greičio viršijimą atsižvelgiant į vietą, 
kurioje viršijamas greitis“, – pataisą 
argumentuoja M. Puidokas. Pagal 
siūlymą, nustatyto greičio ne gyven-
vietėse viršijimas iki dešimties kilo-
metrų per valandą užtrauktų įspėjimą 
vairuotojams, kaip ir šiuo metu visose 
vietovėse. Tačiau toks greičio viršiji-
mas gyvenvietėse grėstų 5–15 eurų 
bauda, gyvenamojoje zonoje – 15–45 
eurų bauda.

Konkursas. Konkurse į Lietuvos 
nacionalinio operos ir baleto teatro 
(LNOBT) vadovus paraiškas yra pa-
teikę 13 kandidatų. Pati atranka vyks 
kitą savaitę, teigė Kultūros ministe-
rijos Viešųjų ryšių skyriaus vedėjas 
Arūnas Malinovskis. „Kai kurių 
paprašyta papildyti anketas, atran-
kos komisijos posėdis planuojamas 
kitą savaitę“, – sakė A. Malinovskis. 
Ankstesniame konkurse paraiškas 
buvo pateikę aštuoni asmenys, ta-
čiau spalio pabaigoje jis neįvyko, 
nes komisijos sprendimu nė vienas iš 
kandidatų neatitiko minimalių reika-
lavimų. Ankstesnį konkursą taip pat 
trikdė abejonės dėl konfidencialumo 
pažeidimų – Seimo Kultūros komi-
teto nariui konservatoriui Vytautui 
Juozapaičiui užsiminus, kad jis turi 
konfidencialios informacijos apie jo 
dalyvius, ministerija pavėlino kon-
kurso datą.

Teismui. Prokurorai teismui per-
davė baudžiamąją bylą dėl buvusių 
valstybės valomos Ignalinos atomi-
nės elektrinės (IAE) vadovų veiksmų, 
organizuojant 1,5 mln. eurų vertės 
turto pardavimo aukcioną. Generali-
nė prokuratūra pranešė, kad byla, ku-
rioje įtarimai dėl piktnaudžiavimo 
pareikšti šešiems asmenims, tarp jų 
– buvusiems IAE vadovams Dariui 
Janulevičiui ir Osvaldui Čiukšiui bei 
buvusiam komercijos skyriaus vado-
vui Laurui Pusliui, perduota Panevė-
žio apygardos teismui. Teismas taip 
pat priėmė nagrinėti viešąjį interesą 
ginančių prokurorų ieškinį, kuriuo 
prašoma negaliojančių pripažinti 
IAE organizuotą radioaktyvių varinių 
vamzdelių aukcioną ir sudarytą pirki-
mo-pardavimo sutartį. Ieškinio suma 
– 1,564 mln. eurų.

Senasis bibliotekos pastatas jau turėjo vykdyti įvairias veiklas, 
bet laikas bėga, o pastatas trūnija. 



SITUACIJAIŠ ARTI 

  
2018 m. sausio 30 d.

jame apie Karaliaus Mindaugo 
parką, bet vis kažkaip pritrūksta 
iniciatyvos ar laiko imtis veiks-
mų. Manau, kad tai padaryti pa-
vyks Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečio proga kartu visiems 
susibūrus.

Karaliaus 
Mindaugo 
parkas – 
nelaiminga vieta

SAULIUS RASALAS, rajono 
Tarybos narys:

- Man pačiam teko su tais vers-
lininkais dėl 1000 ąžuolų projekto 
vaikščioti. Dirbau tuomet Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotoju 
ir bandžiau pasakyti, kad ar čia 
tikrai viskas bus gerai su žemės 
nuosavybe, bet meras ryžtingu 
kairės rankos mostu pasakė, kad 
viskas čia bus gerai. Karaliaus 
Mindaugo parkas yra nelaimin-
ga vieta. Aš ten pats ąžuoliukus 
sodinau, ir su V.Adamkum, ir su 
partija. Ten žemė tokia, kad ąžuo-
lai neauga. Ten reikia tikriausiai 
sodinti trešnes ar sakuras.

-ANYKSTA

KOMENTARAI

spektras

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra 
pigiau, negu pirkti! 

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

„Visuose Lietuvos „Tele2“ salo-
nuose galima ne tik apžiūrėti ir iš-
bandyti išmaniuosius, įsigyti naują 
įrenginį ar paslaugą, bet ir palikti 
sugedusį telefoną bei visus su tuo 
susijusius rūpesčius. Be to, mūsų 
remonto paslaugos yra teikiamos 
visiems, ne tik „Tele2“ klientams“, 
– sakė Evaldas Viselga, „Tele2“ 
Telefonų priežiūros verslo vado-
vas.

Greita, profesionalu, patogu
Telefonui sugedus, jį tereikia 

atnešti į artimiausią savo mieste 
esantį „Tele2“ saloną, o viskuo kitu 
pasirūpina jo darbuotojai. Po 3-5 
darbo dienų tame pačiame salone 
šeimininkas jau gali atsiimti savo 

išmanųjį. Įrenginys nėra taisomas 
salone – įdėtas į specialią dėžutę, 
kurią darbuotojai sandariai už-
plombuoja, jis keliauja į sostinėje 
esantį „Telefonų priežiūros cen-
trą“.

Telefonai išpakuojami tik centre. 
Sugrupuoti pagal gamintojus, iš-
manieji patenka pas meistrus, ku-
rie, visų pirma, įvertina kiekvieno 
įrenginio būklę. Tada imasi remon-
to darbų, o jau sutaisytas telefo-
nas – yra dar kartą patikrinamas 
kito inžinieriaus.

„Nepaisant gedimo, dėl kurio 
įrenginys pas mus patenka, spe-
cialistai papildomai patikrina ryšį, 
kitus telefono jutiklius, ekrano 
jautrumą lietimui, kamerą. Visa 

Sugedo telefonas? 
Neškite jį į „Tele2“ saloną!

Šiais laikais telefonas yra nepamainomas beveik kiekviename 
mūsų žingsnyje. Ko gero, daugelis žino tą jausmą, kai išmanusis 
ima ir netikėtai sugenda. Taip nutikus, taisyklų toli ieškoti nereikia 
– sugedusį prietaisą galima atnešti į bet kurį „Tele2“ saloną.

tai darome dėl klientų – kad jie 
atgautų tobulai veikiantį telefoną. 
Jei prieš gedimą, įrenginiui galiojo 
garantija, po remonto pas mus –  ji 
išlieka, o jei tokios nebuvo – sutei-
kiame 3 mėnesių garantiją centre 
atliktiems darbams“, – pasakojo 
E. Viselga.

Dėl papildomų patikrini-
mų remontas netrunka ilgiau. 
Standartiniu atveju klientas atgau-
na savo telefoną per 3-5 darbo 
dienas nuo atidavimo taisymui, 
nesvarbu kokiame mieste begy-
ventų. Be to, kiekvienas klientas, 
pridavęs taisyti savo telefoną – 
salone gauna pakaitinį, kuriuo gali 
naudotis iki atgaus savąjį.

Sparčiai atliekamus darbus užti-
krina kvalifikuota meistrų bei logis-
tikos komanda. Kiekvienas, skir-
tingų telefonų gamintojų apmoky-
tas meistras per dieną vidutiniškai 
sutaiso apie 15-20 telefonų.

Išmaniesiems telefonams – 
dar išmanesnės technologijos

Šiuolaikiniai įrenginiai reikalau-
ja ir inovatyvios priežiūros: pačių 
naujausių technologijų, originalių 
detalių ir savo sritį išmanančių 
profesionalų. Viso to tikėtis galima 
tik iš telefonų gamintojų sertifikuo-
tų centrų. 

„Svarbu nenešti savo įrenginių 
taisyti į bevardes taisyklas. Pigiau 
nebus, o taip tvarkytam telefonui 
panaikinama garantija. Be to – nie-
kas neprisiims atsakomybės, jei 
įrenginys kitą dieną ir vėl pradės 

neveikti. Net jei atrodo, kad telefo-
nas sugedo nepataisomai arba re-
montas bus labai brangus – užsu-
kite į „Tele2“ saloną. Darbuotojai 
patars ir pasiūlys pačią geriausią 
išeitį“, – sakė E. Viselga. 

„Tele2“ Telefonų priežiūros cen-
tre galima taisyti „Samsung“, 
„Huawei“ „LG“, „Getnord“, 
„Coolpad“, „Meizu“ ir „Sony“ įren-
ginius. Garantinis ir negarantinis 
remontas čia atliekamas ne tik 
„Tele2“ pirktiems įrenginiams.

Užsak.Nr.55

Tai kažkurio 
specialisto 
aplaidumas

ALFRYDAS SAVICKAS, ra-
jono Tarybos narys:

- Nieko negirdėjau apie tą pro-
jektą sodinti 1000 ąžuolų girią. 
Bet, matyt, čia yra kažkurio spe-
cialisto aplaidumas. Iš karto buvo 
leidžiama sodinti ąžuolus, o po to 
pamatė, kad žemės ūkio paskirties 
žemė, nesutvarkytas sklypas iki 
pat galo. O tai, kad neprižiūrimas 
Karaliaus Mindaugo ąžuolynas, 
tikrai blogai vertinu. Nežinau, 
kaip ten dabar, bet jis buvo apleis-
tas. Kažkam nerūpėjo. Tą parką 
reikia atsodinti. Tai būtų unika-

lus dalykas. Bet reikia prižiūrėti. 
Aišku, parko priežiūrai reikėtų 
pinigėlių, bet jų atsirastų. Nenu-
biednėsim. O pasodinti galima ir 
talkos būdu.

Iniciatyvos turi 
būti pasvertos

ARŪNAS LIOGĖ, rajono Ta-
rybos narys:

 - O kur čia buvo planuojama 
tuos 1000 ąžuolų sodinti? Neži-
nau šitos iniciatyvos, apie ją iš-
girdau tik perskaitęs „Anykštoje“. 
Aišku, jeigu apsiskelbiama, tai 
tuos ąžuolus reikia ir pasodinti. 
Tam tinkamų vietų yra daug. Ga-
lima sodinti apleistame Karaliaus 
Mindaugo parke.

O gal sodinkime trešnes ir sakuras?
Dėl Anykščių rajono vadovų neapdairumo šalia Šeimyniškėlių 

piliakalnio nesužaliavo 1000 ąžuolų giria, kurią planuota sodinti 
kartu su Lietuvos verslo konfederacija bei Lietuvos miško savi-
ninkų asociacija. Pačiame mieste esantis Karaliaus Mindaugo 
ąžuolyno parkas, kuriame ąžuoliuką sodino pats Prezidentas Val-
das Adamkus, apleistas ir neprižiūrimas.

Kaip vertinate išankstinius pareiškimus apie būsimus projek-
tus net neišsiaiškinus, ar žemės sklypo paskirtis leidžia ten sodinti 
ąžuolus? Kaip reaguojate į tai, kad Karaliaus Mindaugo ąžuoly-
nas pačiame miesto centre pamirštas ir niekam nerūpi?

O jis ne vienai valdžiai nerū-
pi. Buvo su furoru pasodintas, o 
paskui užmirštas. Prisimenat prie 
Vorutos piliakalnio, ten taip pat 
Prezidento Valdo Adamkaus pa-
sodintas ąžuoliukas turi būti. Jie 
tokie apskurę, apleisti. Jei dabar 
kas paklaustų, kuris Prezidento 
V.Adamkaus pasodintas ąžuo-
liukas, kažin, ar kas jį parodytų? 
Manau, iniciatyvos turėtų būti pa-
svertos.

Mes apie tai 
diskutuojame

GABRIELĖ GRIAUZDAITĖ, 
rajono Tarybos narė:

- Manau, kad idėja pasodinti 
1000 ąžuolų girią yra graži.  Fak-
tas, kad pirmiausia  reikėtų išsi-
aiškinti, kur  tuos ąžuolus galima 
sodinti. Nes dabar informuojama 
visuomenė apie akciją, o iš jos 
gaunasi tik šnipštas. 1000 ąžuolų 
planuota sodinti šalia piliakalnio, 
o tai ypatinga vieta. Apie Ka-
raliaus Mindaugo parką esame 
kalbėję ir su Anykščių naujų vėjų 
bendruomene, ir su mero pava-
duotoju Sigučiu Obelevičiumi. 
Mero pavaduotojas minėjo, kad 
reikėtų tą idėją parko atgaivinti. 
Mes karts nuo karto padiskutuo-

Šuo. Kauno apylinkės teismas kau-
niečiui, palikusiam sesers šunį prie 
konteinerio, pirmadienį paskyrė 300 
eurų baudą. Devyniolikmetis pripa-
žintas kaltu, kad norėdamas atsikratyti 
nepilnametės sesers mišrūnu šunimi, 
įdėjo jį į transportavimo krepšį ir pa-
liko keturkojį prie transfarmatorinės, 
esančios šalia šiukšlių konteinerio. 
Už šuns nepriežiūrą – neregistravimą, 
neskiepijimą – nubausta ir nepilna-
metė jo šeimininkė, gavusi adminis-
tracinę nuobaudą – įspėjimą, pranešė 
teismas. Šuo be priežiūros V. Krėvės 
prospekte paliktas pirmąją 2018-ųjų 
dieną. Teisme vaikinas aiškino, kad 
sesers augintas šuo namiškiams buvo 
nusibodęs, o sesuo juo nepakankamai 
rūpinosi, tik kartą per dieną išvesdavo 
į lauką, todėl šuo tuštindavosi kamba-
ryje. Tądien, kai sesuo pasakė, kad iš 
Palangos, į kurią su kompanija buvo 
išvykusi švęsti Naujųjų Metų, sugrįš 
vėliau, jam trūko kantrybė ir jis išne-
šė šunelį į lauką. Teismas konstatavo, 
kad taip žiauriai su šuneliu pasielgęs 
M. M. padarė jį bešeimininkiu. Nors 
M. M. kaltę pripažino, dėl savo poel-
gio gailėjosi, tačiau teismas, skirda-
mas bausmę, atsižvelgė į tai, kad jis 
turi šiuo metu galiojančių administra-
cinių nuobaudų.

Bankai. Trys didžiausi Nyderlandų 
bankai pastarąją savaitę tapo virtinės 
kibernetinių atakų taikiniais – buvo 
blokuojama prieiga prie jų tinklalapių 
ir internetinės bankininkystės paslau-
gų, pirmadienį pranešė finansų ins-
titucijos. Didžiausias olandų bangas 
ING sekmadienį vakare nukentėjo 
nuo vadinamosios paskirstyto atsisa-
kymo aptarnauti (Distributed Denial 
of Service, DDoS) atakos, o trečiasis 
pagal dydį skolintojas „ABN Amro“ 
patyrė tris atakas savaitgalį ir viso 
septynias – per pastarąją savaitę. An-
trojo pagal dydį šios euro zonos šalies 
skolintojo „Rabobank“ internetinės 
bankininkystė sistema buvo užblo-
kuota pirmadienį ryte. „Patyriame 
DDoS ataką nuo 9 val. 10 min. (10 
val. 10 min. Lietuvos laiku) šį rytą 
(pirmadienį). Mūsų klientai neturi 
prieigos arba beveik negali naudotis 
internetine bankininkyste“, – sakė 
„Rabobank“ atstovė Margo van Wij-
gerden (Margo van Veigerden). „Dir-
bame, kad kiek įmanoma greičiau 
išspręstume šią problemą“, – ji sakė. 
ING, turintis apie 8 mln. privačių kli-
entų, patyrė ataką sekmadienio pava-
karę, sakoma banko tinklalapyje.

Parengta pagal 
BNS informaciją
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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. 

Anykštėnas: „Ogi namą jei nu-
sprendėte patys gyventojai renovuoti 
turi būti 60% sutikti iš 100%. Ir dar 
svarbiausia neprikišti gyventojams 
čiut ne visą namą perstatyti o svar-
biausia šildymo sistemą pertvarkyti 
kad galima reguliuoti šildymą!“

Anykštėnas: „Kai norima dau-
giabutį namą normaliai ar padoriai 
renovuoti, butų savininkams būti-
na: gerai žinoti visus renovaciją 
liečiančius reikalavimus, būti labai 
aktyviems, viską išsiaiškinti (nes 
yra daug meluojama), kokia bus 1 
kv. m. kaina (paprastai skaičiuo-
jama 3 karus didesnė), ką pasieks 
namo gyventojai renovavus namą ? 

būtinai įrengti tik tiesioginę - tikrą 
individualią šilumos apskaitą (tik ne 
tą kur yra dabar diegiama), pasiekti 
kad namo investiciniai ir techniniai 
planai būtų gerai paruošti, tik namo 
gyventojams dalyvaujant , svarbiau-
sia, kiek 20 metų reikės mokėti už 
tą namo renovaciją (jeigu tai įma-
noma sužinoti). SĖKMĖS“

Ona: „Nereikia per prievartą kišti 
tos renovacijos, tai buto pirkimas iš 
naujo. Žmonės ir taip sunkiai suduria 
galus, kai žmonės norės renovacijos 
jie patys be liepimo darys.Tegul pra-
bėga 5-7 m. matysime renovacijos 
pasekmes, tada ir nuspręsime.”

Stasė: „kas sunkiai suduria galą 

Daugiabučių renovacija: abejonių kelia darbų kokybė
Prieš keletą metų Anykščiuose kilo  pasipiktinimo banga, kad 

gyventojai esą verčiami dalyvauti daugiabučių renovacijos pro-
gramoje. Istorija galimai kartojasi. Teigiama, kad dabar dėl to 
skundžiasi Pušyno mikrorajono gyventojai. Kokius matote dau-
giabučių renovacijos programos pliusus ir minusus? Kaip patar-
tumėte spręsti iškylančias problemas, kai vieni to paties namo 
gyventojai už renovaciją, kiti – prieš, o dalyvauti renovacijos 
programoje dar „spaudžia“ savivaldybės ar jai pavaldžių įstaigų  
specialistai? Kas svarbiau – ar geri savivaldybės rodikliai įgyven-
dinant renovacijos programą ar gyventojų interesai?

su galu, tiems už renovaciją mokėti 
nereikia nei cento.”

Žurnalistai: „rašydami turėtų būti 
konkretūs. O dabar skundžiasi “Pu-
šyno gyventojai”. Jų gal keli tūks-
tančiai, o keli skundžiasi ir kodėl? 
Gaunasi, kaip su viena pažįstama. 
Sako: VISI ANYKŠČIAI su krepše-
liais eina, gal žinot, kas numirė?

Turbūt nėra nė vieno privataus 
namo savininko, kuris 30 ar 50 metų 

(tiek metų mūsų daugiabučiams) 
nebūtų dažęs ar kitaip gražinęs savo 
namo. Sumos, išleistos dažams, sto-
gams, šildymo sistemai atnaujinti ir 
t. t. per tiek metų tikrai yra įspūdin-
gos. O va kai kurie daugiabučių gy-
ventojai nori gyventi nieko neinves-
tuodami. Ir trukdo tiems, kurie nori 
turėti šiltus, sutvarkytus, estetiškus 
būstus. Kaip apginti tvarkingų žmo-
nių interesus - reikia galvoti.”

bolševikinė renovacija:„Grįžo 
Stalino -Sniečkaus laikai. Tada 
valstiečius varė į kolūkius uždė-
dami trigubai išpustas prievoles. 
Dabar daugiabučius kolūkius varo 
į renovacijas trigubai išpustomis 
kainomis.Pats girdėjau per lėkštę 
iš dabartinio Rusijos caro; davė ko-
mandą daugiabučių namų butams 
daryti individualių butų šilumos su-
naudojimo apskaitą”

Tiesa tokia: „Jeigu naujai reno-
vuositės tai patarčiau:Jeigu neturite 
name gudraus,suprantančio statybos 

darbus tai ir nepradėkite,o tai busite 
apgauti visame, kame. Taip nutike 
Šviesos 6 namu. Pilna broko,o da-
bar reikės iš savo lėšų taisyti. Jarim-
pekso darbai, o firmos nėra.”

Esmė: „Valdžios institucijos ir 
jos pavaldžios įstaigos tik agituo-
ja dalyvauti renovacijos progra-
moje, bet neužtikrina programos 
vykdymo kokybės ir atitikties są-
lygų. Visa našta uždedama gyven-
tojams (tiek finansinė tiek teisinė 
bei techninės kontrolės ir kokybės 
atitikties, tiek darbų vykdymo 
terminų). Savivaldybės adminis-
tracija net ir norėdama užtikrinti 
kontrolę, neturi žmogiškųjų resur-
sų pagal reikalingas kompetenci-
jas.

p.s. Ekspertizių iš savivaldybės 
veiklos lėšų neužsakinėja dėl dau-
giabučių renovacijos darbų ir me-
džiagų kokybės atitikties.”

-ANYKŠTA

horoskopas
AVINAS. Kitų žmonių kaprizin-

gumas, lengvabūdiškumas ne juo-
kais ves jus iš kantrybės. Arba kaip 
tik jūsų neprognozuojamas elgesys 
kitiems kels nepasitikėjimą bei ga-
dins nuotaiką. Pasistenkite nesipykti 
su kolegomis ir artimaisiais. Saugo-
kitės avarijų.

JAUTIS. Netirštinkite savų pro-
blemų. Verčiau pagalvokite apie 
tuos, kuriems iš tikrųjų nesiseka ir 
reikia pagalbos bei užuojautos. Yra 
pavojus apsigauti sudarant sutartis, 
įsigyjant didelės vertės daiktus. 

DVYNIAI. Jeigu gausite vers-
lo pasiūlymą, gerai pagalvokite, ką 

gausite ir ką galite prarasti. Daug ža-
dantys asmenys nėra labai patikimi, 
tad vertėtų susirinkti kuo daugiau 
objektyvios informacijos. Paskolos 
ėmimui ir skolinimui diena nėra pa-
lanki.

VĖŽYS. Gali stigti stabilumo dar-
be ir kitur, santarvės, mandagumo, 
komforto ir paprasčiausios tvarkos. 
Labiau pasitikėkite savimi ir nesku-
bėkite kaltinti bei kritikuoti kitų. 
Nekreipkite dėmesio į provokacijas, 
nemalonias replikas. 

LIŪTAS. Dalykiniai pokalbiai 
gali įgauti tokią keistą formą, kad 
norimų rezultatų pasiekti bus beveik 
neįmanoma. Nederėtų remtis apkal-

bomis ir užkulisinėmis intrigomis, 
darant rimtus sprendimus. Labiau 
rūpinkitės sveikata.

MERGELĖ. Svarbiausia yra ne-
provokuoti nemalonių pokalbių bei 
incidentų. Geriau seksis, jei jums pa-
vyks suderinti asmeninius interesus, 
norus su kitų žmonių, prisitaikyti ir 
šiek tiek apkarpyti savo troškimus. 

SVARSTYKLĖS. Nuotaika tu-
rėtų būti darbinga ir kiek avantiūris-
tiška. Dėl apėmusio noro rizikuoti 
galima prikrėsti kvailysčių. Venkite 
naujų pažinčių, meilės nuotykių, 
nors progų tam bus išties pakanka-
mai. Pasistenkite išvengti pavydo 
scenos. 

SKORPIONAS. Yra pavojus 
kiek susikompromituoti, jei kils no-
ras reikštis visuomenėje ar ypatin-
gų asmenų rate. Į situaciją stenkitės 
žvelgti kuo blaivesniu žvilgsniu. Ne-
kurkite klaidingų projekcijų.

ŠAULYS. Regis, padidės išlai-
dos arba būsite priversti sutvarkyti 
uždelstus finansinius reikalus, doku-
mentus, mokėti baudas ar netesybas. 
Neskolinkite ir nesiskolinkite. Ypač 
daug geranoriško dėmesio skirkite 
vaikams, saugokite juos.

OŽIARAGIS. Prieštaringa diena. 
Lengva suklysti, susidaryti ir sudary-
ti klaidingą įspūdį bei nemažai pra-
rasti. Verčiau stenkitės neprovokuoti 

pavojingų situacijų, žodžių „mūšio“, 
nesipykite su įstatymo bei mokesčių 
pareigūnais. 

VANDENIS. Pasistenkite viską 
daryti atidžiai, atsakingai, nepasi-
duoti įtartinam spaudimui, įkalbinė-
jimams. Verčiau nepradėkite svarbių 
darbų, o gautą informaciją patikrin-
kite keletą kartų. Būkite labai atsar-
gūs gatvėje. 

ŽUVYS. Padaugės išlaidų ir smul-
kių rūpesčių, susijusių su vaikais 
arba kūrybine, projektine veikla. Ti-
kriausiai suvoksite, kaip neatsakin-
gai švaistėte pinigus. Kils pagundų, 
kurios gali atnešti ne tokias pase-
kmes, kokių tikitės. Venkite aferų.

užjaučia

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

tautos balsas

Labai keistas vietinio susisie-
kimo autobusų grafikas vykstant 
iš Svėdasų į Anykščius arba iš 
Anykščių į Svėdasus. Šiuo marš-
rutu važiuoja ir vietiniai autobu-
sai, ir tarpmiestiniai. 

Vieno ir kito vežėjo autobusai 
iš stotelės išvyksta tik 5 ar 15 
min. skirtumu. Kodėl keleiviai 

autobuso turi laukti valandą, o 
paskui ta pačią kryptimi išva-
žiuoja vienas autobusas paskui 
kitą? 

Ar tvarkaraščiai sudaromi ne 
dėl keleivių patogumo? Skam-
binau į Anykščių rajono savival-
dybę, ten man buvo aiškinta, kad 
autobusų tvarkaraščių suderinti 

neįmanoma. Naujojo vietinio 
susisiekimo vežėjo tvarkaraš-
čius su savivaldybe turėjo derin-
ti Svėdasų seniūnas Valentinas 
Neniškis, bet jis nesitarė nei su 
seniūnaičiais, nei su gyvento-
jais.

Robertas GRIžAS 
nuo Svėdasų

Keistas autobusų grafikas
Vytautui ir Stasiui 
MARKILEVIČIAMS
Nuoširdžiai užjaučiame
dėl mamytės mirties.

Kavarsko medžiotojų
būrelio nariai

Aš esu garbaus amžiaus žmo-
gus ir neseniai teko kreiptis pas 
merą. Pajutau labai malonų pri-
ėmimą, išklausymą, norą padėti. 
Susidariau nuomonę, kad meras 

yra mūsų visų rinkėjų žmogus. 
Norėčiau, kad merui nebūtų 

trukdymų darbe, nes jis yra mūsų 
rajono, miesto vadovas, turintis 
savo atsakomybę prieš visus. 

Kad įgyvendinti savo esamus ir 
ateities planus, reikia ne vienos 
kadencijos, nes staigiai niekas 
nepasidaro. 

Tad linkiu merui stiprybės, sė-

kmės įgyvendinant savo numaty-
tus planus.

Antanas Čiukšys, 
Anykščiai

Kaip gera pas merą...

Žalias lokomotyvas, žali kos-
tiumai, vis dar nepasiūtos, bet tiek 
išsvajotos uniforminės kepurės ir 
vešlios barzdos. Tiesiog nuosta-
biai šiems vyrams auga. Žinoma, 
kai kur jau ir šviesesnis, amžiumi 
paženklintas plaukelis prasimuša, 
bet jos radikaliai tamsios. Kaip 
kadaise mūsų Aukštaitijos kalny-
nuose gyvenusių, pilis piliakalnių 

kalnuose valdžiusių kunigaikščių.
Kai kam jie pasirodo kaip į šven-

tinį maskaradą besiruošiantys, tik 
dar kitokias, žalios miško unifor-
mas dėvintys Kalėdų seneliai, o 
gal kaip piktieji pasakų nykštukai.

Dar kitiems, kaip į Lietuvą pa-
dirbėti atvykę iš neramių kraštų iš-
vykę čečėnai ar dagestaniečiai. Juo 
labiau, kad jie tokie tylūs, nuolat 

Lietuviai barzdočiai dūmoja... Raimondas GUOBIS

Siauruko mašinistai, anykštėnai Algis Burba ir Renaldas Pe-
tronis Lietuvos šimtmetį pasitinka originaliai - tarsi senovės ku-
nigaikščiai užsiaugino vešlias, tamsaus plauko barzdas. Keleiviai 
stebisi - ar nebus čia kokie tolimesnių kraštų kalniečiai, gal čečė-
nai, o gal...

Siauruko mašinistai - aukštėliau įsitaisęs Algis bei jo padėjėjas 
Renaldas Lietuvos šimtmetį sutinka užsiauginę šventiškas, ku-
nigaikštiškas barzdas.                                         Autoriaus nuotr.

vaikšto kartu, tarsi dvyniai ar krau-
jo broliai - aplinkinius tamsiomis 
akimis tik nužvelgia...

Ne ne, jie mūsiškiai, Algis ir Re-
naldas. Žmonės ramūs, išlaikyti, 
kas teisybė, kas gera ir kas bloga 
suvokiantys. Tos barzdos iš tiesų 
visai nebloga dovana  į šimtmečio 
metus bežengiančiai Lietuvai. Gal 
dar sumanys kunigaikščių drabu-
žiais tautinės, nepriklausomybės 
švenčių proga apsirengti. Ir bus 
jie kunigaikščiai tikriausi. Gal 
Kęstutis su Vytautu, o gal kokia 
nors kita istorinių kunigaikščių 
dvejybė.
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(Atkelta iš 1 p.)
Šiais laikas Kavarskas, regis, 

visiems, kas nori pasityčioti, yra 
ant liežuvio galo. „Kaip galima 
gyvento tokioje šiknos skylėje, 
kaip Kavarskas!“ -  skamba nau-
jo lietuviško filmo reklamoje. Gal 
prieš dvidešimt metų televizijoje 
aktorius Rolandas Kazlas išpopu-
liarino krepšinio komandas „Ka-
varsko Kupiškis“ ir „Kupiškio 
Kavarskas“. Vargu, ar rasi žmogų, 
kuris nėra matęs Giedriaus Arba-
čiausko vaizdo klipo („Ar tu dar 
meni, kai buvom jauni. Kai su 
„Jawa“ Kavarsku važiavom, ar tu 
dar meni“.). Na, ir Kavarsko Ka-
tinas Kavarską populiarino. Aišku, 
dėl to katino populiarumo buvo 
iratsitiktinumo, na, žurnalistas 
būtų parašęs, kad katinas šaltinio 
baseinėlyje nuskendo (parašė – 
„nusiskandino“) - tiek dėmesio tas 
katinas, o tuo pačiu ir Kavarskas, 
nebūtų sulaukęs.

Dar Kavarskas minėtas KGB 
kontekste - miestelyje gyveno 
KGB Anykščių poskyrio viršinin-
kas Vasilijus Čikiliovas, o „Anykš-
tai“ prieš keletą metų vardinant 
buvusius šio „organo“ bendradar-
bius, patikimų asmenų sąraše ap-
tikome Kavarsko seniūno Algirdo 
Gansiniausko pavardę. Vėliau su 
juo dėl to sąrašo „Anykšta“ ilgai 
bylinėjosi ir, žinoma, spaudoje 
buvo aprašomos bylos peripetijos 
ir vėl viešai skambėjo Kavarsko 
vardas.

Gali būti, kad seni juokeliai pro-
vokuoja naujus juokelius. Tačiau, 
atsimenu, jog gal prieš trisdešimt 
metų mano Balninkuose, dar ma-
žesniame kaime nei Kavarskas, 
buvo sakoma: „Na, tikras Kavars-
kas, arba visiškas Kavarskas”.

Kodėl Kavarskas ant liežuvio 
galo tiems, kas nori pasišaipyti?  
Muziejininkas Tautvydas Kontri-
mavičius mano, kad problema - ra-
jono centro statuso panaikinimas. 

1950-1962 metais Kavarskas buvo 
rajono centru. Ir tada Kavarskas 
neišaugo į didmiestį, bet buvo šis 
tas. Turėjo Kavarskas valdžios or-
ganus, net laikraščio „Komunizmo 
vėliava“ redakciją. Miestas buvo 
plačiai žinomas, o praradus rajono 
centro statusą žinomumas išliko, 
tačiau Kavarskas tapo skyle. Na, 
Kavarskas niekuo neprastesnis už 
Viešintas, Kurklius ar kokius Tau-
jėnus. Tačiau, Kavarskas žinomes-
nis, garsesnis ir jo vardas dažniau 
minimas ironiškuose kontekstuo-
se.

Kavarske yra dirbęs vienas gar-
siausių šalies disidentų, monsin-
joras Alfonasas Svarinskas.Jam 
tuometinė valdžia niekaip nerado 
būdų leisti įrengti partizanų at-
minimo memorialą. O dabarti-
nis Kavarsko kunigas dr.Nerijus 
Vyšniauskas perėmęs Kavarsko, 
Kurklių ir Užunevėžių parapijas 
„Facebook“-e  paskelbė, kad jo 
pirmtakas (taip pat juk kunigas), 
buvęs labai netvarkingas ir jam 
ilgai reikėjo kuopti kleboniją ir  
bažnyčią.Paskui kavarskiečiai ėmė 
skųstis, jog yra išguiti iš parapijos 
namų, kuriuos patys įrenginėjo.  

Kovų keliais

Praėjusią savaitę nusprendžiau 
praeiti senų kovų keliais. Darbą 
Kavarske pradėjau nuo koldūnų 
valgymo. Priminsiu, kad Kavarsko 
Katino vienu iš krikštatėvių laiky-
tinas žmogus, kuris pavalgęs kol-
dūnų (buvo reklamuojama, kad jie 
verdami šventame Kavarsko šalti-
nio vandenyje), nuėjo prie šaltinio 
ir jo baseinėlyje rado nuskendusį 
katiną. Pasipiktinęs žmogus pa-
skambino į „Anykštos“ redakciją, 
o mes nuvykę į tragedijos vietą 
konstatavome katino mirties šalti-
nyje faktą.  

Žinoma, kad koldūnų virimas 
šaltinio vandenyje buvo tik vie-

Iš Kavarsko šaiposi todėl, kad jį žino

šieji ryšiai, tačiau koldūninės sa-
vininkui bei Kavarsko seniūnui 
A.Gansiniauskui situacija buvusi 
kebli - nei seniūną kavinės savi-
ninkui keikti už šaltinio nepriežiū-
rą, nei aiškinti, kad kavinėje „Šal-
tinis“ naudojamas paprasčiausias 
vandentiekio vanduo.  

Šį kartą aplankęs    A.Gansiniausko 
kavinę, joje radau patį seniūną 
(buvo pietų metas). Jis valgė tirš-
tą kopūstienę ir žurnalistą pakvie-
tė prisėsti prie jo stalo. Seniūno 
valgoma kopūstienė atrodė labai 
skaniai. Užsisakiau sriubą ir dar 
legendinių koldūnų. Gavęs „bliū-
dą“ koldūnų, dar perklausiau, ar 
tik man tokią didelę porciją atnešė, 
ar ir mažiau mylimi kavinės lanky-
tojai tiek pat gauna. „Na ir paklau-
sei!“ - pyktelėjo A.Gansiniauskas.  

Prie kito stalelio maitinosi trys 
moterys ir vyras. Ketvertukas va-
žiavo pro šalį, sustojo pavalgyti. 
Svečiai dėstė, kad apie Kavarsko 
koldūnus sužinojo tik po Andriaus 
Užkalnio publikacijos „Delfyje“ 
ir dabar visuomet, kai važiuoja 
pro šalį, sustoja pavalgyti. Sve-
čiai dar ir išsinešimui po kilogra-
mą šaldytų koldūnų nusipirko. 
A.Gansiniauskas tikino, kad jo 
kavinės mažyčiai koldūnai yra tik 
rankų darbo, kad visai rankų dar-
bo, tešla kočėlu kočiojama, pirštais 
koldūniukai lipdami.

Už sriubą ir koldūnus sumokė-
jau 6 eurus 20 centų. Nepigu... Ka-
vinės menių - trumpas: koldūnai, 
cepelinai, kelių rūšių kepsniai, ke-
lios salotos. Brangiausias kepsnys, 
regis, 9 eurai. Alaus butelis - iki 2 
eurų.

Tarybiniais metais Kavarsko res-
toranui vadovavęs A.Gansiniauskas 
savąją užeigą įsteigė prieš 25-erius 
metus. Pirminė įstaigos koncepcija 
išliko iki šiol. Vietiniams pagerti į 
ją eiti yra brangu. O po A.Užkalnio 
reklamos pajudėjus turistams, pa-
našu, kad brangoka joje valgyti ne 

tik kavarskiečiams, bet ir anykštė-
nams.

Su seniūnu aptarėme ir Kavars-
ko įvaizdžio problemą. „Žiūrėkit 
paprasčiau“ - pasiūliau. „Žiūrėk, 
kad gudrus paprasčiau, kai žmonės 
jaučiasi įžeisti, jog Kavarską vie-
šai šiknos skyle vadina“ - emocin-
gai kalbėjo seniūnas. 

Apėjau užrakintus parapijos na-
mus. Paskui mačiau, kaip tų namų 
link nuvažiavo katafalkas. „Kaž-
kas Kavarske vėl padėjo šaukštą“ 
– prisiminiau, regis, Ievos Simo-
naitytė romane išskaitytą frazę. 

Pastovėjau prie šaltinio. Ten 
sunku susikaupus pagerbti nusi-
skandinusį katiną, šypseną kelia 
atbulo amfiteatro principu išri-
kiuoti stacionarūs suolai - kuo to-
lesni suolas nuo lauko scenos, tuo 
jis žemiau stovi.

Bandžiau aplankyti „Šaltinio“ 
konkurentus, pagrindinėje miesto 
gatvėje įsikūrusį „Maisto barą“. 
Bet tas nedirbo. Šalia stovėjusių 
vyrų paklausiau apie šią įstaigą, 
sakė, ten duoda krevečių ir kitų jū-
ros gėrybių. „Čia A.Gansiniausko 
konkurentai?“ - paklausiau. Vyrai 
nusijuokė. Kodėl jie juokėsi, ne-
supratau.

Radau Kavarske dar vieną mai-
tinimo įstaigą. Parduotuvėje, šalia 
posūkio į Levaniškį, veikia baras. 
Ant prekystalio stovi padėklas - 
ant padėklo keli prasukti alkoholio 
buteliai. Parduotuvės užkaboryje 
po 13 valandos girdėjosi triukš-
mas. Nors tai savo esme turėjo būti 
kelių geriančių vyrų pašnekesys 
apie gyvenimą, bet stadija jau ta, 
kai visi tuo pat metu šneka ir nie-
kas neklauso.

Kavarsko gatvėse kurį laiką 
žmonių nesimatė. Paskui pasipylė 
mokiniai. Regis, išskirtinis Kavars-
ko paauglių bruožas - einant gatve 
groti telefonais. Panašiai, kaip mes 
aštuoniasdešimtaisiais po kaimą 
nešiojomės kasetinius „magus“.    

Priminsiu, kad Kavarsko moky-
kla - Anykščių valdžios išminties 
pavyzdys. Ir čia neironizuoju. Mat, 
kai baigėsi vidurinių mokyklų 
akreditacija gimnazijų statusui, 
Kavarsko vidurinę reikėjo naikin-
ti, bet buvo rastas saliamoniškas 
sprendimas. Kavarsko mokyklos 
11 ir 12 klasės priskirtos J.Biliūno 
gimnazijai, yra šios gimnazijos 
vidurinio ugdymo skyrius, o 1-10 
klasių mokiniai mokosi Kavarsko 
pagrindinėje mokykloje daugia-
funkciame centre. Šiemet 11 ir 12 
klasėse iš viso mokosi 27 mokiniai. 
Kitais metais - mokinių paskuti-
nėse klasėse bus daugiau. Pasak 
Kavarsko pagrindinės mokyklos 
daugiafunkcio centro direktorės 
Loretos Daugėlienės, į atestatų 
įteikimo abiturientams šventę ren-
kasi visas miestas, ne tik abituri-
entų giminės ir kiti suinteresuoti 
asmenys.

Ką norėsi, tą atrasi...

Genė Leitienė gimė šalia Ka-
varsko. Kavarske baigusi viduri-
nę, išvyko studijuoti, po studijų 
grįžo į savo miestą mokytojauti. 
G.Leitienė 25-erius metus buvo 
Kavarsko vidurinės mokyklos di-
rektore, prieš tai dirbo direktoriaus 
pavaduotoja, mokytoja. 

„Kodėl nepabėgote iš Kavars-
ko?“ - paklausėme. „Man Kavars-
kas labai gera vieta gyventi - ma-
žas miestelis ir geri žmonės. Gerų 
žmonių ir vaikai geri? Manau, ir 
šiuo, ir kitais požiūrių kampais - ką 
norėsi, tą ir rasi. Aš myliu Kavars-
ką, man čia patinka. Jeigu žmogus 
yra problemų ieškotojas, jis jų vi-
sada ras, nesvarbu kur begyventų“. 
- kalbėjo buvusi Kavarsko moky-
klos direktorė, dabar jau pensinin-
kė G.Leitienė.

Pasak G.Leitienės, Kavarskui 
daug naudos davė kunigai Alfon-
sas Svarinskas ir Norbertas Mar-
tinkus. Abu jie, nors Kavarske 
dirbo būdami skirtingo amžiaus, 
mokėjo rasti kalbą su mokiniais ir 
miestelio jaunimu. Gražių žodžių 
ji negailėjo ir dabartiniam kunigui 
dr.N.Vyšniauskui. Pasak moky-
tojos, šio kunigo pamokslai labai 
gilūs ir nuoširdūs.      

Atvažiuojant nuo Kurklių, nuo 
kalno iki tilto per Šventąją, leidiesi 
bruku, akmenimis grįstu keliu. Ga-
lima įsivaizduoti, kaip bruku dar-
dėdavo geležimis kaustyti vežimo 
ratai. Barška ir mašinos važiuoda-
mos šiuo keliu. Bet perfrazuojant 
kelias kartas išmokiusią G.Leitienę, 
kelionę į Kavarską galime vertinti 
kaip kančią, bet galima džiaugtis, 
kad Anykščių rajone paliktas toks 
infrastruktūrinio paveldo ruožas... 
Bet, gal ir su seniūno nuoskaudo-
mis tas pats - gali Kavarsko mi-
nėjimą nepagarbia forma vertinti 
kaip įžeidimą, tačiau gali įžvelgti 
miesto reklamą ir tuo didžiuotis.    

Iš kavinės „Šaltinis“ žmonės kartais išeina nešini šaldytų koldū-
nų maišeliais.

Kavarsko užtvanka...
Vidmanto ŠMIGElSkO nuotr.

Linksmieji Kavarsko suoliukai...Už šaltinio - Kavarsko parapijos namai ir jokio 
katino!

Kavarsko seniūnas Algirdas 
Gansiniauskas sako, kad ka-
varskiečiai skaudžiai priima 
pasišaipymus iš miestelio.

Buvusi Kavarsko vidurinės 
mokyklos direktorė Genė 
Leitienė visą gyvenimą pra-
leido Kavarske, ji išmokė ke-
lias kavarskiečių kartas.
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specialistas pataria

Leonas ALIOSENKA

(Pradžia – „Anykštoje“, Nr.3, 
2018-01-06)

Praeitoje „Anykštoje“ patei-
kiau daug skaičių.Tie skaičiai ne-
gailestingi! Jie bado akis Anykš-
čių ligoninės vadovams. Jie duria 
pirštu ir į steigėją – Anykščių 
rajono savivaldybės tarybą, į jos 
narius ir klausia: kur buvote jūs, 
steigėjai? Kodėl leidote? Kodėl 
nekontroliavote? 

Tačiau yra ir kiti dalykai. Prieš 
keletą metų vienas jaunas Pane-
vėžio gyventojas, dirbęs firmoje 
vadybininku ir daug važinėjęs po 
rajonų parduotuves, gal pervar-
go, gal jo tarnybinė mašinėlė ne-
buvo geriausiomis padangomis 
apmauta, kelyje Svėdasai – Ža-
lioji nuslydo nuo kelio, vertėsi, 
apsidaužė, bet liko gyvas. Blai-
vus, neapsinarkotinęs. Policija, 
greitoji, techninė pagalba atvyks-
ta greitai. Nukentėjusįjį atveža į 
Anykščių ligoninės priėmimą, 
kuriame jis kenčia ir laukia gy-
dytojo, laukia rentgeno, dvi va-
landas laukia nuskausminimo. 
Pasiskambina savo draugui, irgi 
vadybininkui, žinodamas, kad 
jo dėdė esu aš, buvęs Anykščių 
gydytojas, buvęs meras, dabar 
Vyriausybės atstovas Panevėžio 
apskrityje. Tas jo draugas nulekia 
į Anykščius, aplanko nukentėjusį 
ligoninėje, pamato kas dedasi, 
kaip ligoninės medikai rūpinasi 
žmogumi po avarijos ir skambi-
na man, prašo padėti. Gal net tą 
nukentėjusį pervežti į Panevėžį 
– Anykščiai dar numarins. Iš-
klausau ir tepasakau: Negali taip 
būti! Išsiaiškinsiu. Nebepasako-
siu kam prisiskambinau ir su kuo 
apie ką kalbėjausi, bet padėjo. 
Ratas staigiai pradėjo suktis, at-
sirado ir daktaras, ir rentgenas, ir 
nuskausminantys vaistai. Sužei-
dimai praplauti, sutvarstyti. Ir į 
skyrių operatyviai paguldomas. 
Nesakysiu kas ten kam pamela-
vo, kad tas panevėžietis yra Ale-
sionkos giminė, bet tiek mano 
skambutis, tiek šitas „šventas 
melas“ suveikė! Viskas baigėsi 
gerai. Visa pagalba ir toliau buvo 
teikiama taip, kaip ir turi būti 
naujoje, prabangioje ligoninėje: 
europiniu lygiu. Lege artis!- taip 
pasakytų senovės lotynai. Na o 
jeigu nebūtų tada buvę to „gimi-
naičio“, to Alesionkos...? Vežkite 
mane į Ukmergę? Į Panevėžį? 

Prieš kelis metus pažįstamo 
anykštėno mama grįžo iš Nor-
vegijos, nes jau kelintas mė-
nuo kaip jautėsi prastai. Laikėsi 
temperatūra (subfebrili ir paky-
lanti), svaigo galva, akyse tava-
ruodavo, eidama pasverdėdavo, 
strigo pusiausvyra, silpnėjo at-
mintis. Gyveno kaime. Jos seni 
tėvai vieną dieną pranešė sūnui, 
kad su motina nebegerai darosi, 
vis jai blogėja, net tarpais lyg 
nusišneka ir t.t.. Nuveža sūnus 
mamą pas šeimos gyd. Lionę Gi-
žinskienę. Ta išklauso, skubiai 

Kaip gydai, o naujoji 
Anykščių ligonine?

skiria tyrimus, mato kaip ligonė 
silpsta ir supranta, kad į namus 
jos paleisti negalima. Diagnozės 
ji nenustato, bet įtaria ligą, kuria 
pati serga – auglį smegenyse. Pa-
našūs simptomai! Gydytoja susi-
skambina su nervų ligų skyriaus 
vedėja, išsako susirūpinimą, kad 
gali būti smegenų auglys, kad 
reikia skubiai atlikti kompiuteri-
nę tomografiją ir hospitalizuoti, 
nes ligonės būklė akyse blogėja. 
Ačiū jau a.a. gydytojai Lionei 
Gižinskienei. Ji padarė viską, ką 
galėjo. Ligonė paguldoma į ner-
vų ligų skyrių. Diagnozė nepa-
aiškėja. Paimami tyrimai. Krau-
jyje ryškiai padidėjęs leukocitų 
skaičius. Pradeda lašinti skys-
čius į veną. Kompiuterinę tomo-
grafiją atliks rytoj. Atliko. Ap-
rašantis mokslų daktaras atvyks 
įvertinti bei aprašyti tik po poros 
dienų. Vietiniai specialistai jokio 
auglio smegenyse neranda. Tą 
patį patvirtins ir atvykęs moks-
lų daktaras. Laikas eina, o dia-
gnozė tebėra neaiški! Skysčius į 
veną lašina, o nuo ko? Ligonės 
būklė tik blogėja. Ji pradeda pra-
radinėti sąmonę, nebeatpažįsta 
net sūnaus. Štai tada sūnus ir 
paskambina man susijaudinęs: 
mama miršta. Anykščiai ją nu-
marins! Prašo pagalbos kaip 
nors pervežti mamą į Panevėžio 
Respublikinę ligoninę, kur tikrai 
kitas lygis. Pažadu išsiaiškinti. 
Susisiekiu su ligonine. Taip, nie-
kas neaišku, būklė blogėja, gali 
įvykti ir mirtis. Tada susisiekiu 
su Panevėžio ligoninės vadovais, 
kalbu su Nervų ligų skyriaus ve-
dėja, pasakoju apie esamą situa-
ciją ir apie pervežimą į Panevėžį. 
Specialistai susisiekia su Nervų 
skyriumi Anykščiuose, kalbasi, 
aiškinasi ir nurodo nedelsiant at-
likti nugaros smegenų punkciją. 
Budintis gydytojas tą procedūrą 
atlikti moka, atlieka. Vežti ligo-
nės į Panevėžį negalima. Gali 
pakeliui numirti. Ištyrus nugaros 
smegenų punktatą aiškėja dia-
gnozė. Panevėžio specialistė at-
vyko ir konsultavo ligonę, gerai 
apžiūrėjo. Ne tik refleksus, bet 
ir odą. O odoje vietomis plin-
tančios chroninės migruojančios 
eritemos liekanos, blankios, jų 
fone matyti buvę erkių įsisiurbi-
mo vietos. Užleista Laimo liga!!! 
Boreliozė. Sukėlėjas (spirocheta 
- Borrelia burgdorferi sensu lato) 
jau nugaros smegenų skystyje ir 
perėjęs per galvos smegenų bar-
jerą. Ligonės būklė todėl ir bu-
vusi labai sunki. Galėjo nebesu-
laukti reikiamo gydymo. Iš karto 
paskiriami tinkami vaistai. Atsi-
gavo mama, ir sūnų atpažino, ir 
gimines. Pasveiko. Prieš trejetą 
metų ji atšoko sūnaus vestuvė-
se, jau anūkėlė per du metukus 
persirito. Dabar viskas gerai. O 
jeigu nebūčiau į šią istoriją anuo-
met įtrauktas aš? Jei Panevėžio 
nebūčiau pajungęs? Kaip kartais 
svarbu atsidurti reikiamu laiku ir 
reikiamoje vietoje! Bet ne ma-
žiau svarbu, kad tik aukšto lygio, 
patyrę specialistai, dirbtų ligoni-
nės stacionaruose, kad ligoniai 
jais pasitikėtų. Tada nebėgs į ki-
tas ligonines ligai užpuolus.

Tačiau ne viskas visada baigia-
si laimingai. Papasakosiu apie 
vieną jauną, nuo vaikystės po 

galvos traumos (avarija) epilep-
sija sergantį vaikiną, antros gru-
pės invalidą, kurį, važiuodamas į 
Vilnių, pakelėje anksti rytą  paė-
miau ir  pavėžėjau iki Ukmergės. 
Išsipasakojo apie savo vargus, 
apie priepuolius, apie pastoviai 
skiriamą vaistą Finlepsiną, apie 
gydytojų melą, kad ligonių kasa 
jam geresnių vaistų nekompen-
suoja. Kai pagalvoji, matyt, taip 
jau Aukščiausiasis sutvarkė, 
kad tas ligonis susistabdė mane 
- Valstybinės ligonių kasos Gy-
dymo ir ekspertizės skyriaus 
vedėją, kuriam apie savo bėdas 
papasakojo! Įsiutau ant medikų! 
Jų nebėra gyvųjų tarpe, todėl ir 
pavardžių neparašysiu. Kaip tai 
nekompensuojame?! Daviau žodį 
sau ir tam vyriokui, kad padėsiu. 
Ir žodį ištęsėjau. Vilniaus aukš-
to lygio epileptologų konsulta-
cijos, stacionarinis ištyrimas, o 
po to Valakampių reabilitacijos 
centras davė teigiamus rezulta-
tus. Pakeistas gydymas. Vaistai 
kompensuojami! Rezultatai aky-
se gerėja. Sulėtėja ir palengvėja 
epilepsiniai priepuoliai. Tame 
centre, nežiūrint tam tikro deby-
lumo laipsnio, kuris būna sergant 
epilepsija nuo vaikystės, vaiki-
nas išmoksta dirbti kompiuteriu! 
Ėjo metai ir vieną dieną skambi-
na man jis ir sako, kad kažkaip 
skauda dantį. Guzelis atsiradęs 
šalia. Ir jau savaitę nepraeina. O 
prieš tai stomatologė sutvarkiusi 
jam visus dantis. Ką rovė – išro-
vė, ką plombavo – užplombavo. 
O čia gi sveikas krūminis dan-
tis! Patariu ką daryti, pasikalbu 
su gydytoja. Ji padaro rentgeno 
nuotrauką. Dantis sveikas. Ne-
didelis ribotas patamsėjimas 
(guzelis) matyti. Nusiunčia pas 
chirurgą. 

Va čia ir prasideda įdomiau-
sia pasakojimo dalis! Chirurgas, 
pats skyriaus vedėjas, nutaria, 
kad ten formuojasi pūlinukas, net 
nepadaręs kraujo tyrimo leukoci-
tams nustatyti, skiria antibiotiką 
savaitei. Po savaitės guzelis jau 
didesnis, paskauda, nejudrus. 
Aiškiai ne limfmazgis. Tada sky-
riaus vedėjas, su dar vienu jaunu 
chirurgu, abu vietos politikai, 
nutaria operuoti: prapjauti tą 
guzą ir išleisti pūlius. Kaip tarę, 
taip ir padarę. Nuskausmino ir 
rėžė skalpeliu per tą guzioką. O 
pūlių tai nėra! Dar pamakalavo 
skalpeliu – o pūlių vis vien nei 
lašo. Nustebo. Sutvarstė, pratęsė 
antibiotiką ir... eik namo. O tas 
guziokas pradėjo augti, labiau 
skaudėti. Skambina ligonis man. 
Paliepiu paimti rentgeno nuo-
trauką iš stomatologės, atsivežti 
skirtus vaistus ir atvažiuoti. Jau 
priešpiet berniokas atlekia pake-
leivinga mašinėle pavėžėtas. Ir 
štai ką aš matau: pažandėje žiojė-
ja žaizda. Nepūliuoja! Net pūlių 
kvapo nėra. Bintas kiek kruvinas. 
Kraštai kraterio formos. Į akis 
krenta tai, kad nei pažandės, nei 
kaklo limfmazgiai nepadidinti. 
Esant infekcijai jie būtų kitokie. 
Pažiūriu į rentgeno nuotrauką ir 
negeras jausmas nusmelkia. Ar 
tik ne vėžys? Skambinu tam ope-
ravusiam skyriaus vedėjui, išsa-
kiau viską, ką galvoju, pareika-
lavau nedelsiant rašyti siuntimą 
į Vilnių arba Kauną. Autobusas 

greitai parveža į Anykščius vai-
kiną, siuntimas nedelsiant išra-
šomas. Ligonis pasirenka Kauno 
klinikas, nes Kaune gyvena jo 
brolis su šeima, bus kam nuvežti, 
padėti, aplankyti. 

Savo trisdešimtąjį gimtadienį 
vaikinas sutiko jau Kauno klinikų 
operacinėje. Nuo tos dienos jam 
liko gyventi maždaug keturi mė-
nesiai. Anykščių chirurgai pei-
liu makalavo per ypatingai retą, 
mirtinai pavojingą vėžį – epite-
liosarkomą. Kaip man išaiškino 
operavę gydytojai ir profesorius, 
tas nemokšiškas makalavimas 
sukėlė staigų augimą, plitimą. 
„Užpykdė vėžiuką“. Jokio gydy-
mo šiai epiteliosarkomos formai 
pasaulyje nėra! Jei su ta rentgeno 
nuotrauka ligonis būtų iš karto 
atsiųstas į klinikas, jei laiku pro-
fesionaliai būtų atlikta totalinė 
to auglio ir aplinkinių audinių 
rezekcija, kol buvo tik pati pra-
džia, gal ir būtų vaikinas likęs 
gyvas. Dabar pasipilsiančios me-
tastazės, ateis neišvengiama mir-
tis. Ypatingai retas ir piktybinis 
šitas vėžys! Kauno medikai tą 
tiesą pasakė ir broliui, ir motinai.
Toliau gal nebepasakosiu. Sunku 
prisiminti. Aš gi tik svetimas 
žmogus, bet kai kitam žmogui 
padedi, kai sėkmingai pagloboji 
keletą metų, kai tavimi pasitiki, 
kai žiūri kaip į tėvą ir staiga ši-
tokia mirtis – yra be galo sunku. 
Lyg savo vaiką laidotumei! Ir 
nieko tu negali pakeisti. Prieš 
pat mirtį, jau silpstantis, prie jo 
lovos budėjusiai motinai jis pa-
sakęs: „Mama, kad tu žinotumei, 
kaip aš noriu gyventi!“ Pasakė ir 
užgeso. Nieko aš tiems Anykščių 
chirurgams nesakiau. O mirusio-
jo mama kito skyriaus vedėjai, to 
operavusio chirurgo žmonai, pa-
klausiusiai apie sūnų ir jo dantį, 
išrėžė aštriai.

-Nebėra mano Aidelio. Vėžys 
sugraužė. Tavo vyras mano sūnų 
papjovė!- apsiverkė motina, nu-
sisuko ir nuėjo. Taip širdį už-
skaudo – neišlaikiau,- pasiguodė  
man ji.Toks yra motinos skaus-
mas.

Šiam kartui tiek, skaitytojau. 
Jei lyginti su sportu, tai ir čia 
kaip krepšinyje. Yra Anykščių 
lygio krepšininkai, yra Lietuvos 
lygoje pajėgūs žaisti, yra tie, 
kurie pakyla iki Europos lygio 
viršūnių ir yra tie, kurie NBA 
žvaigždyne švyti. Arba teatrai... 
Daug jų Lietuvoje buvo, o va at-
ėjo talentingas režisierius Juozas 
Miltinis ir provinciniame Pane-
vėžyje sušvito tokio lygio tea-
tras, kad iš tolimiausios tolybės į 
spektaklius važiuodavo žiūrovai. 
Neliko J.Miltinio, D.Banionio, 
L.Blėdžio ir teatras prigeso... 
Nesublizgėjo ir naujoji Anykš-
čių ligoninė. O kodėl? Ogi gal 
todėl, kad  kaip tu berengtumei 
baudžiauninkę ponios apdarais, 
kokius karolius beužkabintumei, 
kokius žemčiūgų žiedus ant pirš-
tų beužmautumei, dvaro panaite 
vis vien jos nepadarysi. Todėl, 
kad mąstymas niekaip ne tas. Už-
strigo vietiniame provinciniame 
lygyje ir konkurencinėje sveika-
tos paslaugų rinkoje gerokai ir 
stabiliai kitiems pralaimi. Pasi-
šnekėsime kitąkart ir apie tai.

(Bus daugiau)

Užpuolikus gali 
išgąsdinti 
garsus riksmas

Anykščių VPK primena 
apie praėjusią savaitę vykusį 
apiplėšimą dar visai „padoro-
riu“ laiku. Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisari-
ato Anykščių rajono policijos 
komisariato Veiklos skyriaus 
vyriausioji tyrėja Rūta AVI-
ŽAITĖ, paklausta, ką mes 
patys galime padaryti dėl savo 
saugumo gatvėje, kalbėjo:

- Praėjusią savaitę Anykščiuo-
se, Gėlių g., apie 19 valandą prie 
moters, iš nugaros pribėgo nepa-
žįstamas vyras, uždengė burną ir 
pripurškęs į akis dujų, iš rankos 
ištraukė rankinę ir pabėgo. Ran-
kinėje buvo piniginė su nemaža 
suma pinigų, asmens tapatybės ir 
banko mokėjimo kortelės, mobi-
liojo ryšio telefonas ir kiti daiktai. 
Tai buvo pavienis atvejis, tokių 
nusikaltimų Anykščiuose daugiau 
nebuvo nei šiais, nei praėjusiais 
metais. Siekdami išsiaiškinti šį 
įvykį, policijos pareigūnai aktyviai 
dirba. Pareigūnams svarbi kiekvie-
na informacija, todėl gyventojus, 
kurie galbūt kažką matė ar girdėjo, 
prašome paskambinti telefonu  (8- 
381) 50620 Veiklos skyriaus virši-
ninkei Aušrai Staškevičienei.

Plėšikai dažniausiai pasirenka 
tas vietas, kurios yra prasčiau ap-
šviestos, kuriose mažiau vaikšto 
žmonių. Plėšikų užpulti žmonės 
patiria stresą, todėl nesugeba net 
garsiai šaukti, kviestis pagalbos.  
Pareigūnai pataria užpuolimo 
metu, jei tik yra galimybė, gar-
siai rėkti, kas dažniausiai atbaido 
užpuoliką, kuris nepageidauja pa-
šalinių dėmesio. Kartais žmonės 
užpuolami tarpuvartėse, kiemuo-
se, laiptinėse, net liftuose. Reikė-
tų įsidėmėti keletą taisyklių, kaip 
elgtis tamsiu paros metu: visada 
stenkitės išvengti nuošalesnių vie-
tų; grįždami namo apsidairykite, ar 
niekas neseka iš paskos; jei įėjote 
į neapšviestą vietovę, būkite pasi-
ruošę bet kokiam netikėtumui. 

Taip pat policijos pareigūnai pa-
taria, turint su savimi didesnę pini-
gų sumą, laikyti ją ne vienoje vie-
toje, o išskirstyti dalimis - kažkiek 
pinigų laikyti vidinėje drabužių 
kišenėje, kad netekus, pavyzdžiui 
rankinės, žmogus patirtų ma-
žiau nuostolių. Pareigūnai pataria 
tamsiu paros metu nesinešioti su 
savimi brangių daiktų bei didelių 
pinigų sumų, papuošalų, o jei jau 
taip atsitiko, kad žmogus turi grįž-
ti namo su didele pinigų suma, tai 
saugiau būtų pasinaudoti taksi pas-
laugomis.

-ANYKŠTA
Jeigu turite klausimų, kuriuos 

norite adresuoti specialistui, siųs-
kite el.paštu daiva.g@anyksta.
lt arba skambinkite tel. (8-673) 
11320.
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Įmonei Pnevėžyje reikalingi gyvu-
lių skerdikai, mėsos išpjaustytojas, 
vairuotojas - ekspeditorius.

Tel. (8-656) 49074.

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.

BRANGIAI 
PERKAME MIŠKĄ

visoje Lietuvoje.
Ivertiname miško kainą.

Tel. (8-681) 60552.

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

Perku pienines 
veršingas telyčias. 
Skambinti tel. (8-655) 44667.

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

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

Tel. (8-604) 84051. 

Brangiai - mišką. Išsikirtimui 
arba su žeme. Geras atsiskaity-
mas! 

Tel. (8-600) 63820.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir iš-
sikirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702. 

Automobiliai

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

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

Įmonė - automobilius, autobu-
sus, visureigius. Atsiskaito iš kar-
to, sutvarko dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius.

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

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

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

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

Senus, traumuotus arklius ir ki-
tus galvijus. Išsiveža patys.

Tel.: (8-641) 03389, 
(8-613) 95120.

Automobiliai

VW GOLF 4 (1,9 TDI, tvarkingas, 
kaina 1 100 Eur). 

Detaliau tel. (8-611) 27129.

Kuras

Įvairias lapuočių malkas. Veža 
kaldėmis, skaldytas iki 9 erdv. m., 
miškavežiu 30 erdv. m. 

Tel. (8-604) 12810.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas, tri-
metrėmis.

 Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-619) 67120.

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.

Dovanoja

Geros būklės šarvo duris.
Tel. (8-605) 07142.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Meistras gamina laiptus ir visų 
tipų baldus, su drožybos elemen-
tais iš kietmedžio.

Tel. (8-615) 45845. 

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

Tel. (8-612) 36705.

Gamina ir montuoja indėklus, 
pristatomus kaminus. Valo kami-
nus. Naudoja 0,5 - 0,8 mm nerū-
dijančio plieno skardą. 

Tel. (8-656) 24531.

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

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

Elzė POCIŪTĖ, gimusi 01 23
Nora SMALSKAITĖ, gimusi 01 10
Vakaris KATINAS, gimęs 01 19

Portretas

Iš nuotraukos  UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai), 

darome portretus  laidotuvėms
 (iki A4 formato).

 Nuotraukos su  rėmeliais  kaina – 15 eurų.
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anekdotas
sausio 30-31 d. pilnatis.
mėnulis

šiandien

sausio 31 d.

vasario 1 d.

vasario 2 d.

Hiacinta, Jacinta, Martyna, 
Milgaudas, Banguolė, Ipolitas, 
Liudvika, Liuda, Martė.

vardadieniai

Liudvika, Marcelė, Skirman-
tas, Budvilė, Luiza, Skirmantė.

Pijonijus, Gytautas, Eidvilė, 
Ignotas, Brigita.

Rytys, Vandenė, Valdemaras, 
Kandidas, Rytis, Valdonė, Valdas, 
Orintas, Orinta.

oras

-1

3

MOZAIKA

sprintas

Naktis. 5 val. ryto. Suskamba 
telefono skambutis. Taip garsiai 
skamba, kad net nervina! Vyras 
pasikelia iš lovos, pakelia ragelį ir 
girdi:

– Ar čia numeris 22-92-69?
– Ką jūs?!! Aš išvis neturiu te-

lefono!

***

Kartą Petriukas klausia tėčio:
– Tėti, kur yra Egiptas?
– Klausk mamos, ji visada kaž-

kur kažką nukiša!

***

Vyras po darbo vakarėlio rodo 
žmonai nuotraukas..

– Kas čia tokia? -klausia žmona
– Aii, čia viršininko meilužė.
– O šita?
– Šita kolegos meilužė..
– Šita kas per viena? – nenu-

rimsta žmona
– Na..čia sargo meilužė.
– Hmm, o ši?
– Na brangioji..čia mano mei-

lužė..- susinepatogines pasakė vy-
ras.

Žmona į jį atsisuko linksmu vei-
du ir sušuko:

– YES! Duok penkis, mūsų gra-
žiausia!

***

Mokytoja pradinukams liepė pa-
pasakoti apie tai, kas, jų nuomone, 
brangiausia. Arūnas papasakojo 
apie tėvo BMW, Rūta – apie ma-
mos vėrinį. Atėjo Valentino eilė. 
Šis pareiškė:

– Mėnesinės!
Mokytoja:
– Valentinuk, galvok ką kalbi… 

Ar bent žinai, kas tai yra?
– Ne, nežinau… Bet tai turbūt 

labai brangu, nes kai vakar vyriau-
sia sesuo pasakė, kad nėra mėne-
sinių, mama nualpo, tėvą ištiko 
infarktas, o kaimynas nusišovė!

Išgelbėjo ant Himalajų 
viršukalnės įstrigusią 
prancūzę

Grupė elitinių Lenkijos alpi-
nistų išgelbėjo ant Nanga Par-
bato viršukalnės Pakistane stri-
gusią prancūzę per itin rizikingą 
misiją, tačiau pareigūnai paskel-
bė atšaukiantys antrojo dingusio 
alpinisto paieškas.

Grupė gelbėtojų, padedant Pa-
kistano kariškiams, šeštadienio 
popietę rado prancūzę Elisabeth 
Revol (Elizabet Revol) apie 6 
km aukštyje ir pradėjo leisti su 
ja į 4 850 m aukštyje esančią 
pirmąją stovyklą, bet nesugebė-
jo pasiekti aukščiau įstrigusio 
lenko Tomaszo Mackiewicziaus 
(Tomašo Mackevičiaus).

8 126 metrų aukščio Nanga 
Parbatas, viena aukščiausių pa-
saulio viršukalnių, yra pramin-
tas „kalnu žudiku“, nes žūsta 
itin daug į jį mėginančių įkopti 
alpinistų.

„Deja, Tomaszo išgelbėti ne-
įmanoma – dėl orų ir aukščio 
gelbėtojų gyvybėms kiltų mil-
žiniškas pavojus“, – vienoje iš 
savo „Facebook“ žinučių rašė E. 
Revol draugas Ludovicas Giam-
biasi (Liudovikas Žiambjazi).
„sprendimas baisus ir skausmin-
gas“, – pridūrė jis.

Gelbėjimo misijoje dalyvavo 
keturi alpinistai, nuskraidinti 
Pakistano kariuomenės sraigtas-
parniais iš K2 – antrosios aukš-
čiausios pasaulyje viršukalnės 
– bazinės stovyklos.E. Revol 
„patyrė nušalimų ir dalinį sniego 
aklumą“, sakė ekspediciją į K2 
padėjusios organizuoti kompani-
jos „Jasmine Tours“ atstovas As-
gharas Ali Porikas (Ašgaras Ali 
Porikas). Šios gelbėjimo pastan-
gos neturi precedento alpinizmo 
istorijoje: komanda nusileido 
1 200 metrų visiškoje tamsoje, 
pavojingu maršrutu, nesinaudo-
dami pritvirtintu lynu.

Gelbėjimo misija buvo orga-
nizuota, kai penktadienį vienas 
alpinistas per žiūronus pastebėjo 
E. Revol, mėginančią nusileisti 
žemyn, o T. Mackiewiczius atro-
dė įstengiantis tik ropoti.

Daugiau kaip 30 alpinistų 
žuvo mėgindami įkopti į Nanga 
Parbatą, esantį šiaurės Pakis-

tane, kol 1953 metais devintoji 
aukščiausia pasaulio viršukalnė 
buvo galiausiai įveikta. Pernai 
liepą mėgindami įkopti į šį kal-
ną dingo ir veikiausiai žuvo du 
alpinistai iš Ispanijos ir Argen-
tinos.

Rusijos Urale rastas retas 
1,6 kg smaragdas

Rusijos Uralo kalnuose esan-
čioje kasykloje rastas didžiulis, 
1,6 kg sveriantis smaragdas, 
pirmadienį pranešė Sverdlovsko 
srities gubernatoriaus biuras.

Pusiau skaidraus smaragdo 
ilgis – 14 cm, plotis – 7 centi-
metrai. Pagal preliminarius eks-
pertų vertinimus, tokio kristalo 
vertė – daugiau kaip 4 mln. ru-
blių (57,5 tūkst. eurų). Bran-
gakmenis rastas Malyševo ka-
sykloje, valdomoje bendrovės 
„Kaliningradskyj jantarnyj kom-
binat“. „Unikalus kristalas buvo 
rastas šachtos štreke. Iš sienos 
kyšančią drūzą pastebėjo briga-
dininkas ir vyriausiojo geologo 
pavaduotojas“, – sakoma ben-
drovės pranešime spaudai.

Izraelyje paviešintas įrašas 
su premjero žmonos pykčio
proveržiu

Izraelyje paviešintas garso įra-
šas, kaip Benjamino Netanyahu 
(Benjamino Netanjahaus) žmona 
piktinasi jai nepatikusia žinute 
laikraštyje, tapo nauju galvos 
skausmu problemų persekioja-
mam šalies premjerui. Įraše gir-
dėti, kaip Sara Netanyahu (Sara 
Netanjahu) reiškia nepasiten-
kinimą savo patarėjui tuo, kad 
laikraščio paskalų skiltyje pa-
skelbtoje žinutėje apie ją nepa-
minėtas jos įgytas išsilavinimas. 
„Esu įgijusi iš-si-la-vi-ni-mą! 
Esu psi-cho-lo-gė! Bakalaurė! 
Magistrė!“ – piktai sako premje-
ro žmona. 

2009 metais darytą garso įrašą 
pirmas paskelbė naujienų tin-
klalapis „Walla“, o netrukus jį 
buvo galima išgirsti per daugelį 
didžiųjų Izraelio televizijos ka-
nalų.

Žiniasklaida praneša, kad S. 
Netanyahu supykdė 44 žodžių 
žinutė, kurioje buvo rašoma, kad 

premjero žmona sutiko pagelbėti 
viename mokyklos lėšų rinkimo 
renginyje, tačiau nebuvo pami-
nėta, kad yra psichologė.

Lenkijoje karvė ganosi 
laisvėje su stumbrų banda

Lenkijoje iš ūkio pabėgusi karvė 
jau tris mėnesius klajoja su stum-
brų banda.Žaloji buvo pastebėta 
sekanti paskui stumbrus,laukuose 
šalia Belovežo girios.

Lenkijos mokslų akademijos 
Žinduolių tyrimų instituto direk-
torius Rafalas Kowalczykas (Ra-
falas Kovalčikas), kuriam pavyko 
nufotografuoti šį neįprastą reginį, 
naujienų agentūrai „Associated 
Press“ sakė, kad karvė, regis, yra 
sveika, o tai rodo, kad jai pavyksta 
rasti maisto. Pasak specialisto, kar-
vę, matyt, gelbsti limuzinų veislei 
būdingas tankus kailis ir nešalta 
žiema. Jei žaloji susiporuotų su 
stumbru ir pastotų, ji tikriausiai 
nugaištų gimdydama, nes mišrū-
nas būtų didesnis už įprastą kar-
vės veršelį.Gimęs mišrus veršelis 
galėtų užteršti nedidelės Lenkijos 
stumbrų populiacijos genofondą. 

Vokiečių vyskupai atmeta 
pasiūlymą pakeisti 
„Tėve mūsų“

Vokietijos katalikų vyskupai 
sako aptarę popiežiaus Pranciš-
kaus pasiūlymą šiek tiek pakeisti 
maldos „Tėve mūsų“ vertimą, bet 
paliks jį nepakeistą.

Prancūzija neseniai savo verti-
me frazę „nevesk mūsų į pagundą“ 
pakeitė fraze „neleisk, kad būtume 
gundomi“. Pranciškaus nuomone, 
tokia formuluotė yra geresnė. Itali-
jos televizijai TV2000 jis praėjusį 
mėnesį sakė, kad tėvas niekuomet 
nestumtų sūnaus į nuodėmę ir kad 
„į pagundą stumia Šėtonas“.

Tačiau Vokietijos vyskupų kon-
ferencija ketvirtadienį nurodė, jog 
esama rimtų „filosofinių, egzege-
tinių, liturginių ir, ne mažiau svar-
bu, ekumeninių“ priežasčių palikti 
maldą nepakeistą. Neseniai Pran-
ciškus suteikė vyskupų konferenci-
joms didesnę laisvę verčiant litur-
ginius tekstus. Anksčiau Vatikanas 
šį procesą buvo centralizavęs.

Prancūzų parlamentarams 
uždrausta nešioti religinius 
simbolius

Prancūzijos parlamentas pagal 

naują „neutralų“ aprangos kodą 
uždraudė savo nariams nešioti bet 
kokius religinius simbolius.

Taisyklė įvesta kilus pasipiktini-
mui dėl vieno deputato, parlamente 
pasirodžiusio su futbolininko marš-
kinėliais, bet religinių simbolių 
paminėjimas naujojoje taisyklėje 
greit prikaustė pagrindinį dėmesį. 
Parlamento pirmininkas Francois 
de Rugy (Fransua de Rugi) teisi-
no priemones ir sakė, kad jos ati-
tinka 2004 metų įstatymą, kuriuo 
moksleiviams ir mokytojams buvo 
uždrausta nešioti pastebimus reli-
ginius simbolius.

Kritikai įstatymą laikė nukreiptu 
pirmiausia prieš musulmonus, nes 
buvo uždraustos skaros ir hidžabai, 
tačiau priemonės apima ir žydiškas 
kepurėles. Moksleiviams, moky-
tojams, dabar ir parlamentarams, 
leidžiama nešioti ant kaklo mažus 
krikščioniškus kryželius. Žydams 
leidžiama nešioti Dovydo žvaigž-
dę, o musulmonams – Hamsos 
amuletus. Kai kurie politikai pri-
taria, kad religinių simbolių drau-
dimas būtų taikomas ir universite-
tams, net – darbo vietoms. 

Vilniuje eksponuojamas 
Gedimino laiškas

Ketvirtadienį Vilniaus paveikslų 
galerijoje atidaroma paroda, kurio-
je eksponuojamas Lietuvos didžio-
jo kunigaikščio Gedimino laiškas, 
parašytas 1323 metų sausio 25 die-
ną. Šiuo laišku krikščionys pirkliai, 
kariai, amatininkai, žemdirbiai ir 
dvasininkai iš viso pasaulio, ypač 
Liubeko, Štralzundo, Brėmeno, 
Magdeburgo ir Kelno miestiečiai, 
kviečiami atvykti ir apsigyventi 
Lietuvoje.

„Šis laiškas itin svarbus, nes tai 
pirmasis rašytinis šaltinis, kuria-
me paminėtas Vilnius. Parodoje 
eksponuojamas Gedimino laiškas 
lotynų kalba, atvežtas iš Latvijos 
valstybinio istorijos archyvo Ry-
goje“, – teigiama galerijos prane-
šime. Pasak parodos kuratoriaus 
Remigijaus Černiaus, tai nėra pa-
čio Gedimino laiško originalas, tai 
nuorašas, darytas tais pačiais 1323 
metais. „Laiško originalo nėra ma-
tęs nė vienas istorikas. Matyt, jis 
nėra išlikęs. Tačiau tuomet galio-
jo tokia sistema, kad gavęs laišką, 
miestas turėjo padaryti jo nuorašą 
ir pakabinti ant bažnyčios durų, 
kad su juo susipažintų miestiečiai, 
o originalą išsiųsti toliau“, – BNS 
pasakojo R. Černius.

Krepšinis. RKL B divizio-
ne rungtyniaujantis Anykščių 
„KKSC-Elmis“ šeštadienį išvy-
koje 70-94   nusileido Rokiškio 
„Feniksui“. Žygimantas Žiukas 
anykštėnams pelnė 17, Tautvydas 
Jodelis ir Justas Guobužas - po 10 
taškų. Antrąsias RKL rungtynes 
sužaidė ŽŪK „Ažuožerių sultys“ 

direktorius Regimantas Butvydas. 
38-erių metų LKL bei JAV stu-
dentų lygos patirties turintis „cen-
tras“ įmetė 8 taškus ir atkovojo 8 
kamuolius. Rokiškio komandoje 
fenomenaliai sužaidė dvimetrinis 
Ignas Juškevičius įmetęs 23 taš-
kus, atkovojęs 15 kamuolių, iš-
provokavęs 10 varžovų pražangų 
ir surinkęs 46 efektyvumo balus. 
Anykščių „KKSC-Elmis“ RKL B 

diviziono B pogrupyje įsitvirtina 
lentelės dugne. Tarp 12 koman-
dų anykštėnai kartu su Lietuvos 
kurčiųjų rinktine dalinasi 11-12 
vietomis (2 pergalės, 13 pralaimė-
jimų).

Slidinėjimas. Anykščių KKSC 
slidininkai Madonoje dalyvavo 
atvirame Latvijos slidinėjimo 
čempionate. Sprinto rungtyje vyrų 

grupėje antrą vietą iškovojo Jau-
nius Drūsys, jaunių gr. Paulius 
Januškevičius finišavo ketvirtas, 
Fausta Repečkaitė – trečia, jaunu-
čių gr. Edvinas Šimonutis – antras. 
10 km klasikiniu stiliumi Jaunius 
finišavo aštuntas, Paulius – jaunių 
gr. antras, 5 km Edvinas – pirmas, 
Fausta – antra. 2 km distancijoje 
Eglė Savickaitė iškovojo septintą 
vietą.


