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70-ieji leidimo metai

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

http://www.anyksta.lt

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
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Du rajono
Tarybos nariai ligoninėje

Vaidutis ZLATKUS, Darbo
partijos narys: „Ir įranga ne
pigi, ir jos eksploatavimas kainuos. Bet ar geriau pinigus ištaškyti?“

3 psl.

2 psl.
šiupinys
Pilis. Šiandien, gegužės 15-ąją, Šeimyniškėlių piliakalnis pasipuoš „gyvąja pilimi“. Ją čia trumpam pastatys
Anykščių miesto mokyklų pradinių
klasių mokiniai. Kai moksleivių čia
susiburs kone 400, ant Šeimyniškėlių
piliakalnio ims augti „gyvoji Voruta“
– rankomis susikibę jaunieji anykštėnai nuo 10 val. 30 min. iki 11 val. gyvąja grandine apsups XIII a. viduryje
čia stovėjusios pilies kontūrą.
Italijoje. UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis
savo atostogų sąskaitą vyko į Italiją,
į Padovos mieste esančią DAB siurblių gamyklą. V.Vaičiulis domėjosi
naujausiomis technologijomis ir jų
pritaikymo galimybėmis Anykščių
šilumos ūkyje.  
Maroke. Jono Buziliausko vadovaujami Anykščių kultūros centro
artistai vieši Maroke. Šioje Afrikos
šalyje vyksta mėgėjų teatrų festivalis,
į kurį pakviesti ir anykštėnai.
Vakancijos. Vyksta pretendentų į
Kavarsko seniūnus bei savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus
vedėjus dokumentų priėmimas. Į
Kavarsko seniūnus jau registravosi
keli pretendentai, tuo tarpu vadovauti rajono švietimui norinčių kol kas
nėra. Laikinoji Švietimo skyriaus vedėja Nijolė Pranckevičienė konkurse
greičiausiai nedalyvaus - ją nuolatine
vedėja buvo galima paskirti ir be konkurso.

Skiemonyse
tuščių sodybų
beveik nelikę

Vieniems televizorius prasminga,
kitiems - beprasmiškiausia investicija

5 psl.

Besiblaškantiems tarp kelių medicinos
įstaigų – svarbus perspėjimas robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Vis dažniau pacientams iškyla klausimų, ar medicinos įstaigose teisėtai už kai kuriuos tyrimus pacientų prašoma susimokėti. Taip nutiko ir vienam Anykščių ligoninės pacientui, kuris
redakcijai atsiųstame laiške prašė išsiaiškinti, ar iš pensinio
amžiaus gyventojų teisėtai prašoma atverti pinigines už jų gydymą. Pacientui už kraujo tyrimą teko susimokėti dėl to, kad
jam gydytojo konsultacija ir tyrimai buvo atlikti skirtingose
gydymo įstaigose.
„Sunegalavo pensinio amžiaus
žmogaus širdis, todėl kreipėmės į
Anykščių ligoninės registracijos
skyrių dėl prisiregistravimo pas
kardiologę L.Prabišienę. Ši gydytoja į Anykščių ligoninę dirbti
atvyksta iš Ukmergės. Patekti pas
kardiologą Anykščių ligoninėje
skubiai sudėtinga, užtrunka daug
laiko, todėl susisiekėme su pačia gydytoja L.Prabišiene ir savo
transportu nuvykome į Ukmergės
polikliniką, kur mus puikiausiai
priėmė. Atvykus į Anykščių ligoninę už kraujo tyrimus teko sumokėti 11 Eur ir 51 ct. Norime sužinoti,
ar teisingai Anykščių ligoninėje

imama rinkliava už kraujo tyrimą.
Jeigu tai teisinga, tada pritariame
Anykščių ligoninės naikinimui ir
tolimesniam rajono pacientų gydymuisi aplinkiniuose miestuose.
Vyr. slaugytoja Alma Pilkauskaitė
paaiškino, kad kraujo tyrimus reikėjo pasidaryti Ukmergėje, tuomet
už juos mokėti nebūtų reikėję. Prašome žiniasklaidos pasidomėti, ar
teisingai apiplėšinėjami pensininkai už gydymą nepriklausomoje
Lietuvoje. Šis žmogaus vizitas į
Ukmergę gydymuisi savo transportu nepaskutinis. Iš anksto dėkojame!” - buvo rašoma redakcijai
atsiųstame laiške.

Anykščių ligoninės vyr.gydytojas Dalis Vaiginas teigia, kad
pacientams už ką ir dėl kokių priežasčių gali tekti
susimokėti, išaiškinama ligoninės procedūrų kabinete.

Generolo Kazio Ladigos kovų keliais

Laužai. Ugniagesiai gelbėtojai
pastaruoju metu dažnai praneša apie
iškvietimus užgesinti atvirose teritorijose degančių laužų. Skiemonių
seniūnijoje, Pašilių kaime, atviroje
teritorijoje degusį laužą ugniagesiai
gesino ir sekmadienį. Kaip „Anykštai“ sakė Anykščių priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius Slavinskas, ugniagesiai, jei laužai
dega be priežiūros, juos gesina, jokios
laužų kūrenimo taisyklės nesikeitė.
Šokiai. Gegužės 19–20 dienomis
Anykščiuose vyks tarptautinis šokių čempionatas „Lithuanian Spring
Cup 2018“, kuriame dalyvauti norą
jau pareiškė per tūkstantį Latvijos,
Estijos, Baltarusijos, Anglijos, Moldovos, Rusijos ir, žinoma, Lietuvos
šokėjų.

Pagarbos ekspedicijos dalyviai įsiamžino prie paminklo Lietuvos savanoriams Didžiakaimyje.

4 psl.

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienio rytą Didžiakaimio kaime (Kurklių sen.) prie
paminklo savanoriui Povilui
Pilkai ir visiems žuvusiems
už Lietuvos laisvę atvykę Vilniaus Anykštėnų Sambūrio
organizuotos Pagarbos ekspedicijos, keliaujančios Nepriklausomybės kovų vado,
vėliau generolo Kazio Ladigos
vadovautų savanorių mūšių
keliu, dalyviai prisiminė istorinius mūšius, Didžiakaimyje
buvusią savanorių vadavietę,
gėlėmis ir žvakutės liepsna pagerbė žuvusiųjų
atminimą.

3 psl.
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Du rajono Tarybos nariai - ligoninėje

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Panevėžio ligoninėje po širdies infarkto atsigaunantis Anykščių
rajono tarybos narys, nepartinis Alfrydas Savickas sako, kad gegužės 11-ąją gali laikyti savo antruoju gimtadieniu. Politikas tik
per stebuklą liko gyvas.
Vyras nakvojo kolektyviniame
sode vienas. Paryčiais jis atsikėlė
ir išėjo į lauko tualetą. A.Savickas
„Anykštai“ sakė, jog lauke pajutęs, kad jam skubiai reikia medikų
pagalbos. Neįtikėtina, tačiau apie
pusę penktos ryto pro šalį važiavo
automobilis. „Susistabdžiau, sakau:
vežkit į ligoninę, mirštu“ - pasakojo
A.Savickas. Politikas sakė net nežinąs, kas tas geradarys, nuvežęs jį į
ligoninę.
Anykščių medikai skubiai iškvietė reanimobilį iš Panevėžio. Šio
miesto ligoninėje A.Savickui buvo
atlikta operacija. Politikas kalbėjo,

jog iki šiol problemų dėl širdies neturėjęs, tačiau šis, pirmasis infarktas
buvęs labai stiprus. „Medikai sako,
jog jei bent dešimt minučių būčiau
pradelsęs - mano gyvybės nebebūtų
išgelbėję“ - dėstė A.Savickas.
Anykščių ligoninėje jau kelinta
diena guli kitas Anykščių rajono
tarybos narys, socialdemokratas
Vilius Juodelis. Tiesa, jo bėdos
gerokai mažesnės - V.Juodelis į ligoninę pateko dėl tarpšonkaulinių
nervų uždegimo. „Pjoviau malkas,
matyt, perputė vėjas ir taip surakino
nugarą, kad negalėjau net pajudėti“
- kalbėjo V.Juodelis.

Anykščių rajono Tarybos nariai 64-erių Vilius Juodelis iš 63ejų Alfrydas Savickas tuo pat metu atsidūrė medikų globoje.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Šeimyniškių kaimas dūsta nuo dulkių

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių seniūnijos Šeimyniškių kaimo gyventojas Antanas
Mikeška visą savo sodybą jau baigia apkaišioti eglišakiais. Šalia
žvyrkelio gyvenantis garbaus amžiaus vyras teigia, kad tai bent
truputį padeda apsisaugoti nuo dulkių debesų, kurios sukyla per
kaimą nuolat lekiant automobiliams.
Į „Anykštos“ redakciją užsukęs
A.Mikeška pasakojo, kad problemos
dėl dulkių kilo tuomet, kai verslą ėmė
plėtoti Ažuožeriuose obuolių sultis
spaudžiantys verslininkai. Dabar esą
per Šeimyniškių kaimą besidriekiantį
maždaug kilometro žvyrkelį nuolat
zuja automobiliai, paskui save paliekantys debesis dulkių.
A.Mikeška svajoja, kad artimu laiku kelias per Šeimyniškių kaimą būtų
asfaltuotas, tačiau mato ir kitą išeitį.
Vyras sakė, kad automobilių eismą
būtų galima nukreipti kitais keliais.
Pasak A.Mikeškos, yra bent du keliai,
kuriais obuolių spaudyklas vairuoto-

jai galėtų pasiekti ir neužsukdami į
Šeimyniškių kaimą. Vienas jų – per
Ažuožerius.
Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajarskas sakė, kad kritikos iš
gyventojų dėl seniūnijos kelių išgirsta
net ir tada, kai jie yra tvarkomi.
„Kada būna negreideriuotas kelias,
tada kritikuoja seniūną, kad duobės.
O kai išgreideriuoja, tada po kelių
dieną skambina ir sako: „Seniūne,
labai blogai, visi laksto dabar, labai
dulka“, - pasakojo E.Pajarskas.
Susiduriantiems su panašiomis problemomis, kaip A.Mikeška, Anykščių seniūnijos seniūnas E.Pajarskas

Šeimyniškių kaimo gyventojas Antanas Mikeška pasakojo, kad
automobilių eismas kaimo žvyrkeliu ypač išaugo Ažuožeriuose
verslininkams pradėjus spausti obuolių sultis. Autoriaus nuotr.
turėjo ir patarimą.
„Patariu kreiptis per bendruomenę
į savivaldybės Saugaus eismo komisiją. Vieno žmogaus nuomonė nėra
panacėja. Reikia daugiau nuomonių“,

Karštasis siauruko savaitgalis
Praėjusį savaitgalį Anykščių siaurasis geležinkelis šventė sezono pradžią. Per atidarymo šventės fiestą buvo pavežiota keli šimtai žmonių.

„Mes nuolat važinėjame dviračiais, todėl pasinaudojome unikalia proga pasivažinėjimą suderinti su kelione siauruku ir Anykščių krašto pažinimu“ - sako smagiai nusiteikę panevėžiečiai
Kornelijus, Sonata, Emilija, Lina.
Autoriaus nuotr.

Temidės svarstyklės
Šeimyniškai. 2018-05-11 apie
19 val. Elmininkų kaime, Elmos
gatvėje, tarp sūnaus (nustatytas
2,90 prom. girtumas) (g. 1983 m.)
ir jo tėvo (nustatytas 2,57 prom.
girtumas) (g. 1956 m.) kilo žodinis konfliktas, kurio metu sūnus
sumušė tėvą, sukeldamas fizinį
skausmą. Vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įlindo. 2018-05-12 gautas moters (g. 1942 m.) pareiškimas, kad

laikotarpiu nuo 2018-05-06 iki
2018-05-12, Andrioniškio seniūnijos, Daugulių kaime, Daugulių
gatvėje, išdaužus namo lango stiklą, iš viduje esančios piniginės
dingo grynieji pinigai - 200 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Dingo. 2018-05-12 apie 20.30
val. iš namų, esančių Viešintų seniūnijos, Antalinos kaime, Antalinos gatvėje išėjo moteris (g. 1939
m.), kuri iki šiol negrįžo. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Smurtas I. 2018-05-13 20 val.

Raimondas GUOBIS

Šeštadienį dar prieš vidurdienį į
Anykščius atidundėjo didžiulis, net
aštuonių vagonų traukinys iš Panevėžio - pirmoji unikaliojo ciklo „Siaurukas plius dviratis“ kelionė šiemet.
Daugiau negu du šimtai smagiai nusiteikusių dviratininkų trumpai stabtelėję stotyje pasileido mūsų keliais
ir takeliais Niūronių, Anykščių šilelio
ir kitų grožybių link. Anykštėniškas
dviratininkų vojažas užtruko daugiau
negu penkias valandas, kol vėl sugrįžę į stotį neišdildomų įspūdžių ir
džiaugsmų kupini sėdo į traukinuką
ir smagiai išdundėjo atgal, į Aukštaitijos sostine vadinamą Panevėžį.
Daugiau negu penkiasdešimt keliautojų beveik tuo pat metu, pirmuoju reguliariu reisu šiemet tarp
mirgančių beržų besidriekiančiais
bėgiais, saulės nutviekstais miškais
ir pelkėmis keliavo į Troškūnus. Nuo
stoties pėsčiomis ėjo į miestelį, gėrė08 min., namuose, esančiuose
Troškūnų seniūnijos, Nakonių
kaime, Uosių gatvėje, konflikto
metu neblaivus (nustatytas 0,80
prom. girtumas) vyras (g. 1963
m.) smurtavo prieš neblaivią (nustatytas 0,92 promilės girtumas)
žmoną (g. 1959 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskrities
VPK areštinę.
Smurtas II. 2018-05-13 apie 20
val. 40 min., namuose, esančiuose Troškūnų seniūnijos, Vidugirių

- aiškino E.Pajarskas.
Anykščių seniūnijos Šeimyniškių
kaime šalia žvyrkelio yra apie 16
sodybų. Prieš keletą metų per kaimą
buvo apribotas automobilių greitis.
josi įdomybėmis, sugrįžo patenkinti,
niekam net į galvą neatėjo skųstis ar
dejuoti, kad traukinukas važiavo ne
ežero link. Juk svarbiausia ne kur, bet
kuo važiuoti, juk svarbiausia kelionė
mažuoju traukinuku.
Sekmadienį vieną atvirą vagoną
tempiantis raudonšonis lokomotyvas
uoliai kursavo trumpuoju maršrutu ekskursantus iš Anykščių stoties per
istorinį Šventosios tiltą vežė iki pat
Janydžių pervažos ir atgal. Darbštuolis pirmyn ir atgal judėjo net aštuonis
kartus, pervežė daugiau negu pusantro šimto keleivių. Buvo tikrai nepakartojamų akimirkų. Jaunas vyrukas
iš Švenčionių panoro savo merginai
surengti karališką pasivažinėjimą,
be jokių keleivių, ryžtingai nupirko minimalų kiekį, dešimt, bilietų ir
mėlynasis vagonas maršrutą įveikė
veždamas tik laimingą įsimylėjėlių
porelę. Karštasis siauruko sekmadienis merkėsi ne tamsą skleisdamas, bet
viltimi švytėdamas.
kaime, Vidugirių gatvėje, konflikto metu neblaivus (nustatytas 2,96
prom. girtumas) vyras (g. 1974
m.) smurtavo prieš seserį (g. 1971
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į
Utenos apskrities VPK areštinę
Mirtis. 2018-05-13 apie 08
val. 20 min., namuose, esančiuose Anykščiuose, J. Basanavičiaus
gatvėje, rastas moters (g. 1975 m.)
kūnas be išorinių matomų smurto
žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

spektras
Atostogos. Siūloma darbuotojams
suteikti trisdešimt kalendorinių dienų
nepertraukiamos trukmės tėvystės
atostogas bet kuriuo laikotarpiu nuo
vaiko gimimo, iki vaikui sukanka
vieneri metai. Tai numatančią Darbo kodekso pataisą Seimo posėdžių
sekretoriate įregistravo Seimo narės
konservatorės Rasa Juknevičienė ir
Monika Navickienė. Šiuo metu Darbo
kodekse nustatyta, kad darbuotojams
po vaiko gimimo suteikiamos trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos. Šios
atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui
sukanka trys mėnesiai (komplikuoto
gimdymo atveju arba gimus dviem ir
daugiau vaikų - nuo vaiko gimimo,
iki vaikui sukanka šeši mėnesiai).
Nesutinka. Premjeras Saulius
Skvernelis nesutinka su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto
(NSGK) pirmininko Vytauto Bako
sekmadienį LRT televizijoje išsakytais
samprotavimais, apie galimybę griežtinti žiniasklaidos kontrolę, stabdant
jos licencijas, paaiškėjus, kad „MG
Baltic“ koncernas per savo kontroliuojamus žiniasklaidos kanalus darė
įtaką politikams. „Manau, kad daug
ką galės padaryti pati žiniasklaida, per
savo savireguliaciją, per savo savivaldą. Nemanyčiau, kad reikėtų kalbėti
apie tokias kardinalias arba griežtas
priemones“, - kalbėjo S. Skvernelis,
pabrėždamas, kad nereikia skubėti su
tokiais griežtais siūlymais.
Sprendimas. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė gavo Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio teikimą
dėl Elvino Jankevičiaus skyrimo į teisingumo ministro postą. Šalies vadovė sprendimą dėl ministro skyrimo,
sakė D. Grybauskaitės patarėja teisės
klausimais Rasa Svetikaitė, priims
artimiausiu metu. Pats kandidatas į
teisingumo ministrus sako, kad sieks
skaidrumo ir visuomenės pasitikėjimo kalėjimų sistemoje, progreso
vartotojų teisių sistemoje bei skirs
dėmesį asmens duomenų direktyvos
įgyvendinimui.
Susitiko. Lietuvos ir Moldovos
dvišalį bendradarbiavimą, Moldovos
vidaus aktualijas pirmadienį aptarė
užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, priėmęs naująjį Moldovos
ambasadorių Serghejų Mihovą. Ministras pabrėžė, kad Lietuva tvirtai
remia Moldovos europines reformas,
tačiau reformų sėkmė priklauso nuo
Moldovos pastangų jas įgyvendinant.
„ Svarbu ne tik vykdyti reformas, bet
ir tinkamai informuoti apie Vyriausybės vykdomus darbus Moldovos
žmones. Bevizis režimas, Moldovos
ir ES Asociacijos susitarimo teikiama
nauda nėra savaime suprantami dalykai, tai - dideli Moldovos pasiekimai,
apie kuriuos turi būti informuojama
visuomenė“, - sakė ministras.
Ąžuolas. Antradienį Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis kartu su
praėjusių kadencijų Seimo Pirmininkais prie Seimo pasodins ąžuoliuką,
skirtą paminėti atkurtos Lietuvos šimtmetį. „2018-ieji yra ypatingi metai
Lietuvai - minime atkurtos Lietuvos
šimtmetį, taip pat 30 metų sukanka
ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiui.
Nuo Sąjūdžio pradžios išrinkome jau
8 Seimus, padėjusius Lietuvai žengti
lemtingus žingsnius modernios šimtametės Lietuvos link. Seimo Pirmininkų rankomis pasodintas ąžuolas
bus atminimo ženklas Lietuvos parlamentarizmo raidai ir pagarbos demokratijai simbolis“, - teigia Seimo
Pirmininkas.

šimtas
IŠ
ARTI istorijų
SITUACIJA

spektras
Pareigos. Iki bus paskirtas naujas akademinės etikos ir procedūrų
kontrolierius, siūloma pavesti Vaiko
teisių apsaugos tarnybos kontrolierei
Editai Žiobienei laikinai eiti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus
pareigas. Tokį nutarimo projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo
Seimo Švietimo ir mokslo komiteto
pirmininkas Eugenijus Jovaiša.
Savarankiškumas.
Parlamento
vadovas Viktoras Pranckietis sako,
Seimas yra pasirengęs didinti seniūnijų savarankiškumą. Tai jis pažymėjo
pirmadienį, lankydamasis Varniuose
(Telšių r.), kur dalyvavo Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos organizuotoje diskusijoje „Lietuvos seniūnų
vieta vietos savivaldoje“. Susitikimo
metu savivaldybių seniūnai ir savivaldybių atstovai diskutavo teikdami
pasiūlymus dėl reikšmingų vietos
savivaldos ir valstybės tarnybos įstatymų pakeitimų. „Manau, kad esame
subrendę didinti seniūnijų savarankiškumą. Stipriai ir klestinčiai bendruomenei reikalinga nepriklausoma
savivalda. Efektyviai veikti padeda
sprendimai, ne nuleisti vykdyti, o tie,
kurie kyla iš realių problemų. Šiame
kontekste pasisakau ir už tiesioginius
seniūnų rinkimus savivaldybėse“, diskusijoje sakė parlamento vadovas.
Grūdai. Lietuvoje šių metų gegužės pradžioje kviečių ir pašarinių
miežių kainos sumažėjo, o kitų grūdų
padidėjo, skelbiama Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro leidinyje „Agrorinka“. Kviečiai gegužės
pradžioje Lietuvos grūdų supirkimo
įmonėse buvo superkami vidutiniškai
po 162 eurus ir, palyginti su kaina,
buvusia balandžio pradžioje, sumažėjo 0,93 proc. Tuo metu pašarinių miežių vidutinė supirkimo kaina minimu
laikotarpiu sumažėjo 0,64 proc. ir siekė 140 eurų. Kvietrugių supirkimo
kaina padidėjo 5,46 proc. ir siekė 148
eurus už toną, o rapsų kaina išaugo
3,71 proc. iki 354 eurų.
Turizmas. Sankt Peterburge bus
pristatytos Lietuvos turizmo galimybės, siekiant sustiprinti Lietuvos kaip
turizmui patrauklios šalies įvaizdį ir
pristatyti mažiau žinomus turistinius
objektus, pranešė Valstybinis turizmo
departamentas. „Rusų turistai mūsų
šalį atranda iš naujo. Pasaulyje populiarėjant sveikatinimo ir sveikatingumo tendencijoms, Lietuva yra konkurencinga ir gali pasiūlyti turistams
nemažai autentiškų patirčių. Ypatinga
yra mūsų gamta ir kultūra, nacionalinė virtuvė”, - pranešime žiniasklaidai
cituojamas Turizmo departamento
atvykstamojo turizmo specialistas
Tomas Jackevičius, koordinuojantis
Lietuvos turizmo rinkodarą Rusijos
rinkoje.
Armėnija. Armėnijos vyriausybė
planuoja artimiausiu metu inicijuoti
plataus masto užsienyje gyvenančių
armėnų repatriaciją. Tai pirmadienį
žurnalistams pareiškė Armėnijos diasporos ministras Mchitaras Airapetianas. „Mes artimiausiu metu organizuosime didelę užsienyje gyvenančių
mūsų tautiečių repatriaciją. Tai, žinoma, reikalauja maksimalių pastangų
ir kruopštaus darbo. Po revoliucijos
žmonės pajuto viltį. Mūsų uždavinys
- plėtoti šią atmosferą“, - sakė M. Airapetianas. Anot ministro, „armėnų bendruomenės užsienyje iki šiol nesulaukdavo reikiamo dėmesio“. 27 metų M.
Airapetianas yra jauniausias premjero
Nikolo Pašiniano vyriausybės narys.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Generolo Kazio Ladigos kovų keliais

Viena organizatorių Vilniaus anykštėnų sambūrio vadovė Regina Smetonaitė su paminklo autoriaus Jono Pilkos dukra Jūrate
Šniuikiene.
(Atkelta iš 1 p.)
Lietuvos laisvės gynėjas, generolas, sovietų sušaudytas politinis
kalinys K. Ladiga prieš 98 metus
Kurklių apylinkėse kovėsi su Rusijos bolševikų kariuomene. Jo sūnus
gyveno Anykščiuose, o anūkai Tomas Ladiga yra Pasaulio anykštėnų
bendrijos pirmininkas, ekspedicijoje
dalyvavęs Linas Ladiga – Lietuvos
kariuomenės kūrėjas, karys savanoris, abu aktyvūs visuomenininkai,
gerbiami žmonės.
Apie savanoriui Povilui Pilkai ir
visiems žuvusiesiems už Lietuvos
Nepriklausomybę paminklą bei
Didžiakaimio apylinkėse vykusias
kovas pasakojo anykštėnas istorikas
Gintaras Vaičiūnas. Pasak jo, paminklą pastatė iš Trakinių kilęs Jonas
Pilka (1922–2004) savo sodyboje
ir savo lėšomis 1992 metais. Prie
jo vyksta Vasario 16 – osios minėjimai.
„Prieš 98 metus 1919 metų ge-

komentarai

gužės 17 dieną Kurklių apylinkėse
vyko didelės Lietuvos savanorių
Ukmergės rinktinės, vadovaujamos
Kazio Ladigos, kautynės su Rusijos
bolševikų kariuomene, tos pačios
dienos vakare savanoriai užėmė
Kurklius“, - pasakojo G. Vaičiūnas.
- 1560 Rusijos karių buvo įsitvirtinę fronto ruože nuo Balninkų iki
Kavarsko. Ukmergės rinktinės trys
kuopos vadovaujamos karininkų
Miko Reklaičio, Vinco Šaudžio ir
Broniaus Bilmino kartu su sąjungininkais Vokietijos saksų 18 pulko
daliniais vadovaujamais Vilhelmo
Zechau puolė bolševikus iš Žemaitkiemio bei Vidiškių ir gegužės 17 d.
vakare užėmė Kurklius. Didžiausios
kautynės vyko prie Burios ir Dėjūnų kaimų. Čia Ukmergės rinktinės
I – ojo pėstininkų pulko VII kuopa
pralaužė frontą ir įsitvirtinusi Moliakalnio kaimo kalvose pradėjo bolševikų apšaudymą iš dviejų artilerijos
pabūklų ir sunkiųjų kulkosvaidžių.

Rita KRIPAITIENĖ, konservatorė:
- Nenorėčiau komentuoti. Žinau,
kad perka. Jeigu vadovai mano, kad
reikia to ekrano - reiškia reikia. Man
atrodo, kad ne visą informaciją apie
renginius galima rasti internetiniuose
puslapiuose. Aš tikiuosi, kad ekranas
informacijos sklaidai ir tarnaus.

Netrukus Lietuvos savanorių VIII
kuopa kartu su saksų savanorių
būriu išstūmė 300 bolševikų būrį
iš Radiškio dvaro ir persikėlę per
Šventąją pradėjo supti bolševikus iš
vakarų pusės. Gelbėdamiesi bolševikai skubiai pasitraukė iš Kurklių
Anykščių kryptimi. Virintos upėje
ties Antakalniu jie paliko įklimpusią
patranką. Traukdamiesi bolševikai
vietiniams gyventojams skundėsi,
kad šiose vietovėse kovoti negalima, nes vietiniai žmonės jų nepalieką ir greit praneša lietuvių daliniams
apie dislokacijos vietas, todėl jie
tuojau taikliai apšaudomi artilerijos
ugnimi. Besitraukiančiam priešui
persekioti buvo suorganizuota grupė iš 10 raitelių ir apginkluota iš
bolševikų atimta patranka. Pagrindinės Lietuvos savanorių ir Vokietijos saksų 18 pulko pajėgos gegužės
17 dienos vėlai vakare apsistojo
Didžiakaimyje. Vienoje iš kaimo
sodybų buvo įsikūręs ir Lietuvos

Vieniems televizorius prasminga, kitiems beprasmiškiausia investicija

Anykščių savivaldybė paskelbė perkanti interaktyvų lauko LED
ekraną. Toks ekranas gali kainuoti 20-30 tūkst. eurų. O kokioms
reikmės bus naudojamas šis ekranas, Anykščių savivaldybės darbuotojai nesako, neva tai gali pakenkti viešajam pirkimui.
Nepigiai turėtų kainuoti ir šio milžiniško televizoriaus eksploatacija, rodomos vaizdo medžiagos gamyba. Juk transliuojama,
turbūt bus autentiška medžiaga, o ne „Santa Barbaros“ serialas.
Nuomonės apie didžiojo ekrano pirkimą paklausėme kelių
Anykščių rajono tarybos narių.

Jeigu perka vadinasi reikia

Apie prieš 98 metus su bolševikais vykusius mūšius papasakojo anykštėnas istorikas
Gintaras Vaičiūnas.
Autoriaus nuotr.

savanorių Ukmergės rinktinės štabas
vadovaujamas Kazio Ladigos. Vokiečiai toliau Virintos nebežygiavo.
K. Ladyga už vokiečių karių dalyvavimą kautynėse su bolševikais
majorui Vilchelmui Zechau pareiškė
padėką. Vokiečiai iš Didžiakaimio
sugrįžo į Ukmergę. Praėjus beveik
100 metų, mes vėl - sąjungininkai.
Būtent Vokietija vadovauja Lietuvoje kuriamam NATO tarptautiniam
batalionui, ir grėsmė iš ten pat Rytų
kaimynės Rusijos“. Pagerbę savanorių atminimą Didžiakaimyje, toliau Pagarbos ekspedicijos dalyviai
keliavo K. Ladigos kovų keliais.
„Subatėje kartu su seniūne p. Sofija Glūmāne, kunigu Andrej Skadinš, vietos bendruomene ir jų svečiais prie paminklo latvių ir lietuvių
partizanams (1945-1948) sėliams jų
žūties vietoje paminėjome Latvijos
ir Lietuvos valstybių šimtmečius,sakė viena iš ekspedicijos organizatorių Vilniaus anykštėnų sambūrio
vadovė Regina Smetonaitė. - Pasveikinome Subatės bendruomenę, Latvijos jubiliejinio šimtmečio proga.
Aplankę 1918 m. savanorių kapus ir
reformatų bažnyčią, katalikų bažnyčioje po Padėkos maldos vyko Rasos
Juzukonytės (sopranas), Eugenijos
Klivickaitės (mecosopranas) ir Rūtos Blaškytės (vargonai) atliekamų
giesmių Pagarbos koncertas“.
Pagarbos ekspedicijai vadovavo
gen. Kazio Ladigos anūkas Lietuvos
kariuomenės kūrėjas karys savanoris L. Ladiga, kartu vyko knygos
,,Kario kelias“ autorius Vidmantas
Jankauskas. Latvijos teritorijoje ekspediciją lydėjo rokiškietė Rimantė
Irena Norvaišienė - 1919-1920 metų
Lietuvos savanorių kapų Rokiškio
bendrijos pirmininkė, kuri po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
1990 kovo 11 d. rūpinasi Kovotojų
už Nepriklausomybę atmintimi, taip
pat jų kapų priežiūra.

plektui - pinigų nėra... Ar didelis
ekranas miesto centre yra Anykščių
prioritetas, aš giliai abejočiau.

Ekranas prasmingas lėšų
panaudojimas

Klasių
komplektams
pinigų trūksta

Egidijus ŠILAIKA, socialdemokratas:
- Kai buvo tvirtinamas rajono biudžetas, apie tą ekraną kalbėta. Nežinau aš šios situacijos giliau. Sako,
yra pinigų, biudžetas taupomas. Bet
kieno dėka tas taupymas..? Kai reikia finansavimo naujam klasės kom-

Valdžios šlovinimo priemonė

Vaidutis ZLATKUS, Darbo
partijos narys:
- Gal ir gerai tas ekranas. Iki
tol apie jį niekas nešnekėjo, gal
dar šnekės. Manau, per tą ekraną
būtų rodomos lankytinos Anykščių vietos, nes dabar žmonės atvažiavę į mūsų miestą nežino, ką
čia galima pamatyti. Pinigų suma
šiek tiek gąsdina. Ir įranga ne pigi,
ir jos eksploatavimas kainuos. Bet
ar geriau pinigus ištaškyti? Jeigu
yra pinigėlių - reikia kažką daryti.
Tai vis kažkas šviesesnio, ėjimas į
priekį.

Lukas PAKELTIS, liberalas:
- Tas kubas - tai pati nereikalingiausia, pati beprasmiškiausia
priemonė, kuri reikalinga tik valdžios šlovinimui. Nujaučiant, koks
mero Kęstučio Tubio požiūris į
nepriklausomą žiniaklaidą, galima
spėti, kad didysis ekranas, jo akimis, bus vienintelė objektyvi, teisingai valdžios darbus nušviečianti
žiniasklaidos priemonė. Keista,
kad kiti politikai nemato grėsmių,
būtina, kad budri žurnalistų akis
stebėtų procesus - ar nevirs tas televizorius politinės propagandos
įrankiu. Juk net oficialiai galima
deklaruoti įkainius ir už simbolinę kainą parduoti eterį. Aišku, jį
išsipirktų tas, kuris pirmasis, kuris
apie ekrano nuomą sužinotų.
-ANYKŠTA

situacija
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Besiblaškantiems tarp kelių medicinos
įstaigų – svarbus perspėjimas
(Atkelta iš 1 p.)
„Anykštai“
susisiekus
su
Anykščių ligoninės vyr. gydytoju Daliu Vaiginu, šis paaiškino,
kodėl pacientui Anykščių ligoninėje už kraujo tyrimą teko susimokėti.
„Pagal galiojančius teisės aktus, turėdamas siuntimą, pacientas gali rinktis gydytoją ir gydymo įstaigą, kuri yra sudariusi
sutartį su ligonių kasa. Jei pacientas siunčiamas gydytojo specialisto konsultacijai, ji atliekama

nemokamai tose gydymo įstaigose, kurios yra sudariusios sutartis su teritorine ligonių kasa dėl
atitinkamo gydytojo specialisto
konsultacijų teikimo ir apmokėjimo. Konsultacijos metu pagal
gydytojo specialisto kompetenciją atliekami visi būtini tiriamieji
ir gydomieji veiksmai, raštu teikiami patarimai pacientą siuntusiam gydytojui. Per konsultaciją
gydytojo paskirtų tyrimų išlaidos
yra įskaičiuotos į paslaugos kainą ir apmokamos iš Privalomojo

sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Taigi tyrimai, kuriuos
paskiria gydytojas specialistas
konsultacijos metu, atliekami nemokamai toje gydymo įstaigoje,
kurioje pacientas yra konsultuojamas. Šiuo atveju tyrimus turėjo
nemokamai atlikti Ukmergėje,
toje gydymo įstaigoje, kurioje
gyd. L.Prabišienė konsultavo“, aiškino Anykščių ligoninės vyr.
gydytojas D.Vaiginas.
Pasak D.Vaigino, apie tai, kad
už medicinos paslaugas pacien-

tams gali tekti susimokėti, jie yra
informuojami.
„Procedūrų kabinete bendrosios praktikos slaugytoja paaiškina pacientams už ką ir dėl kokių
priežasčių tenka mokėti. Šiuo
atveju pacientė sutiko apmokėti už tyrimus, yra užpildytas ir
pasirašytas pacientės prašymas
– sutikimas dėl mokamų asmens
sveikatos priežiūros“, - sakė
Anykščių ligoninės vyr. gydytojas D.Vaiginas.
Anykščių ligoninės tinklapy-

je skelbiama, kad kardiologė
L.Prabišienė Anykščių ligoninėje
dirba keturias dienas per savaitę.
Pirmadieniais ji pacientus priima
nuo 11 iki 13 val., o likusiomis
dienomis – nuo 7 iki 8 val.
Praėjusių metų veiklos ataskaitoje Anykščių ligoninės vyr.
gydytojas D.Vaiginas rašo, kad
pacientų eilės susidaro tik išimtinais atvejais.
„Analizuojant 2017 m. sukauptus duomenis, specializuotų
ambulatorinių, dienos stacionaro
paslaugų laukimo eilė neviršijo
nustatyto normatyvo (25 kalendorinių dienų). Pacientų laukimo
eilė susidaro, nebent kai gydytojas specialistas yra vienas ir/
ar jis atostogauja, serga, išvyksta
į tobulinimosi kursus“, - teigia
D.Vaiginas.

užmezgėme kontaktus su mokytojais iš kitų šalių. Žiniomis ir patirtimi pasidalinsime su kolegomis ir
tikimės, kad tai padės sėkmingiau
dirbti, kurti motyvuojančią atmosferą gimnazijoje.
„Šis projektas finansuojamas
remiant Europos Komisijai, „Eras-

mus+“ programos lėšomis, kurią
Lietuvoje administruoja Švietimo
mainų paramos fondas. Šis kūrinys
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos
informacijos naudojimą.”
Joana GUTMANIENĖ

Mokymai Suomijoje
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje vykdomas dvejus
metus truksiantis Europos Sąjungos finansuojamas Erasmus +
programos KA1 projektas – „Mokytojų tobulėjimas – kelias į sėkmę“. Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina
Dilienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Joana Gutmanienė balandžio 14-22 d. dalyvavo mokymuose Suomijoje, į kuriuos buvo susirinkę net 128 mokytojai iš 19 šalių.

Pirmiausia mus supažindino su
Suomijos švietimo sistema. Mokslas, transportas, pietūs mokyklose,

savaitgalio diskusija

mokymo priemonės nemokami,
ugdymo įstaigos aprūpintos moderniausiomis IKT priemonėmis,

mokiniai noriai eina į mokyklą, motyvuoti, mokytojai labai gerbiami,
nėra konkurencijos tarp mokyklų ir
mokytojų – tai tik keletas bendriausių Suomijos švietimo požymių.
Kursų organizatoriai pasirūpino, kad
galėtume aplankyti 3 skirtingas mokyklas ir pamatyti, kaip mokosi suomiai, garsėjantys gerais mokymosi
rezultatais. Mokyklose stebino tai,
kad daugelio klasių sienos stiklinės,
o koridoriuose daug jaukių erdvių,
skirtų poilsiui. Pamokose mokiniai dažnai dirba grupėse, naudojasi
IT technologijomis, atlieka daug
praktinių užduočių. Mokiniai ugdomi principu ,,mažiau yra daugiau“,
todėl namų darbais neužkraunami,
turi daug laisvo laiko. Mokytojais
Suomijoje labai pasitikima, jie noriai bendrauja, pozityviai nusiteikę.
Laimingi mokytojai, laimingi mokiniai – taip galima trumpai apibūdinti
įspūdį, kurį paliko vizitai į Helsinkio
mokyklas.
Mokymuose įgijome ne tik pedagoginės, bet ir kultūrinės patirties,
pagilinome anglų kalbos žinias,

Seniūnai: nėra ir nereikia

Jame užkertamas kelias dalyvauti
žmonėms, kurie išsilavinę ir kurie
turi noro likti Lietuvoje. Pagarbiai“.

Dviejų iš dešimties Anykščių rajono seniūnijų žmonės jau kuris laikas gyvena be seniūnų. Viešintų seniūnijos seniūno pareigybė laisva
jau antri metai. Nuolatinio seniūno neturi ir Andrioniškio seniūnija.
Savaitgalio diskusijoje naujienų portale www.anyksta.lt, kvietėme
portalo lankytojus išsakyti nuomonę ir pastebėjimus, kaip seniūnijų
gyvenimas pasikeitė, kai jos neturi seniūnų? Kas jose labiausiai dabar stringa, dėl ko kyla problemų? O gal sėkmingai galima gyventi
ir be seniūnų?

BGK, atsakymas į Juozas:
„Atrodot solidus žmogus, o tikit
pasakom“.

ili 0v8: „Seniūnai ir Gyventojai. Tai skirtingų medžių vaisiai...
Tik vieni žali krenta... O pernokę
pūna“.

jams aktualių klausimų. Dabar gi
ko nepaklusi to negausi – vis tiek
gi į Anykščius, į savivaldybę turi
kreiptis“.

Niekam nereikalinga: „Ir savivaldybė, tik pinigų taškymas, kam
mums tiek valdininkų, juk jie nieko nedirba ir jokio darbo rezultatų nėra ir nebus, nes jie nesugeba
dirbti dėl žmonių, o tik LOVIO IR
SAU“.

Prajuokinot: „Argi tik dabar
aišku, kad seniūnai nereikalingi,
jie nesprendžia jokių problemų“.

Simonas, atsakymas į Juozas: „Gal prie komentaro Jūs, ar
prie diskusijos temos žurnalistas galėtų papildyti tikslesnę informaciją. Ar yra savivaldybės
administracijos paskelbtas konkursas laisvoms seniūnų vietoms
užimti, ar savivaldybės administracija kažko yra neatlikusi dėl to
galimai netenkinami visuomenės
ir seniūnijų gyventojų interesai?
Ačiū“.

Augis: „Tai tas pat kas paklausti,
ar šuo gali gyventi be grandinės prieš 30 metu ne - dabar laisvai“.

Stasys: „Be seniūno, tai tas pats,
kad žmogus būtum negėręs, ir noris išgert, o nėra su kuo“...

Debeikietė: „Jokiais būdais,
mūsų seniūnas labai geras“.

Ką daryt, jei tavęs nemyli
nieks ...: „Šerifų komandoje dirbantis ekspolicininkas su pravarde
panašia, kaip Panevėžio čigonas,
skundžiasi, kad nepavyksta išlaikyti egzaminus ir tapti Viešintų seniūnijos seniūnu. Reiškia, seniūnai
reikalingi“.

HmH: „Nėra ir nereikia. Galėtų
dar ir Troškūnų atleisti. Netrūktų“.
Kai taip: „Kai taip miega seniūnai kaip šuva ant šieno tai gali
ir nebūti, o iš tikrųjų veiklūs seniūnai labai daug galėtų išspręsti
tiek administracinių, tiek gyvento-

Juozas, atsakymas į Ką daryt,
jei tavęs nemyli nieks ...: „Taip

neturėtų būti - neskelbti konkurso
ir laukti kol galimai pasirinktas asmuo atitiks VT įstatymo nustatytus
reikalavimus, yra akivaizdus pažeidimas. Atsilaisvinus valstybės
tarnautojo vietai turi būti skelbiamas konkursas, kuriame gali rungtis specialiuosius reikalavimus
atitinkantys ir bendrųjų gebėjimų
testą išlaikę asmenys. Tai yra, asmuo, kuris nori tapti valstybės tar-

nautoju kokioje tai VT įstaigoje,
turi būti išlaikęs šį testą ir tik tuomet gali ieškotis laisvos VT vietos.
Šis atvejis netiesiogiai nurodo, jog
konkursas į Viešintų seniūno vietą bus neskaidrus ir nesąžiningas.

Nevieras, atsakymas į Stasys:
„Niekus rašai, pasikviesk iš kitos
seniūnijos, dėl tokio reikalo atvažiuos tik neužmiršk indėt lauktuvių.“
-ANYKŠTA

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Skiemonyse tuščių sodybų beveik nelikę
„Nebėra Skiemonyse nei mokyklos, nei ambulatorijos, miestelį
„puošia“ ir keli apgailėtinos būklės pastatai, tačiau tuščių namų
praktiškai nėra. Smagu dėl to, kad Skiemonyse savo gyvenimus
kuria jaunos šeimos. Patogi miestelio geografinė padėtis leidžia
nesunkiai pasiekti už 16 kilometrų esančius Anykščius, už 9 kilometrų esančią Alantą, net ir į Uteną žmonės važiuoja dirbti. Deja,
Skiemonyse darbų praktiškai nėra“ – kalbėjo Skiemonių seniūnijos seniūnas Stasys Steponėnas.

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

gelio kitų skiemoniečių vaikai - ne
Lietuvoje. Antai jaunėlis Karolis gyvenai Islandijoje, jam ir klimatas ten
nelabai tinka, gyvena su mintim sugrįžti. O Mantas ir Kristina bei mano
dvi anūkėlės ir anūkas įsikūrė Anglijoje, net nesu tikra, kad sugrįš. Antrokė Gretutė lanko anglišką mokyklą ir
privačią lietuvišką, tai bent lietuvių
kalbos neprimirš. Jeigu sugrįžtų, galėtų ir čia į tą pačia klasę eiti“.
Ir Skiemonyse yra ką aplankyti

Kunigas altarista Sigitas Uždavinys sako, kad jeigu turėtų jėgų,
miestelyje tikrai suburtų ir jaunimo, ir pagyvenusių žmonių
chorą. Būtų renginių ir vaikams. „Jeigu nuoširdžiai dirbi, visada rasi kelią į žmonių širdis. Tačiau, jeigu tik prabangios mašinos galvoje, tada tik apie tuštėjančią bažnyčią galima kalbėti...“
– sakė kunigas.
Miestelyje yra keli vaiduokliai
Nuo Anykščių važiuojant į Skiemonių miestelio centrą, dėmesį patraukia
kairėje kelio pusėje esantis „įdomus“
pastatas. Mūrinis, apgriuvęs, aplink –
šiukšlynas, tačiau ant stogo – saulės
kolektoriai, taip pat ištiestas nežinia
kam reikalingas tentas... Sustojam,
pavaikštom aplink, antro aukšto durys pravertos, tačiau jokio žmogaus
aplink nematyti.
Paskambinus seniūnui paklausti,
kas čia per „grožis“ puošia miestelį,
S. Steponėnas nusijuokia: „Čia tikra miestelio „puošmena“. Kažkada
šiame pastate buvo kolūkio kontora,
paskui pastatas buvo privatizuotas.
Dabartinė jo šeimininkė gyvena Vilniuje, čia tik sargas nuolat būna. Visokių gražių planų turėjo moteris, bet
kaip nieko nevyksta, taip nevyksta. O
blogiausia, kad pastatas, esantis šalia
pagrindinio kelio tik darko miestelio
vaizdą. Šiemet dar tą paklodę ant stogo ištempė...“
Pasak seniūno, Skiemonyse yra
ir dar vienas pastatas, dėl kurio širdį
skauda. Tai – miestelio centre stūksantis malūnas. Jis priklauso Lietuvos
nacionalinio dramos teatro generaliniam direktoriui Martynui Budraičiui.
Jam įsigijus pastatą, skiemoniečiai
džiaugėsi, kad meno žmogus neleis
malūnui trūnyti... Deja, nors jau praėjo keli metai, kai malūnas turi šeimininką, jokio progreso nevyksta. Jis
tarnauja nebent kaip skelbimų lenta...
S. Steponėnas „Anykštai“ sakė,
jog M. Budraitis turi sodybą netoli
Alantos, kartas nuo karto atvažiuoja į
Skiemonis, tačiau savo turtu niekaip

tautos balsas
Naujas Anykščių keleivių vežėjas skundžiasi, kad jų autobusai
važinėja pustuščiai, tačiau dėl to
juk kaltas pats vežėjas. Keleiviai

nesirūpina. „Seniūnijos pastangomis
išvalėme malūno pastato, šalia esantį
malūnininko kambarėlį, bet daugiau
niekuo padėti negalime. Gal jau metai
bus, kaip nešnekėjau su M. Budraičiu.
Matyt, pagrindinė problema – viskam
trūksta pinigų...“ – kalbėjo seniūnas.
Skauda širdį dėl
emigravusių vaikų
Atvažiavus į Skiemonis šiek tiek
po 9 val. ryto, miestelyje – tuščia. Tik
parduotuvė pasirodo bene labiausiai
lankoma vieta, tačiau praeitą trečiadienį prieš pietus pirkėjų buvo reta.
„Mėnesio pradžia, žmonės dar negavę pensijų, pašalpų, - pastebėjo pardavėja Birutė Rudokienė. – Antroje
mėnesio pusėje prekyba pagyvės“.
Kartais pagyvenę skiemoniečiai į
parduotuvę užsuka ne tik apsipirkti,
dažnam vienišiui tai vieta ir pabendrauti, išsišnekėti. B. Rudokienė gyvena Skiemonyse jau trys dešimtmečiai, tad daugelį žmonių gerai pažįsta.
Tiesa, pardavėja ji dirba tik metai po
to, kai sugrįžo iš emigracijos. Dešimt
metų ji ne iš gero gyvenimo praleido
Anglijoje, nes gyvenant Skiemonyse
susirasti darbą, kuris garantuotų pajamas mokyti ir į gyvenimą išleisti vaikus, buvo beveik neįmanoma.
„Ne pyragai ir ten, norint užsidirbti reikia labai daug ir sunkiai dirbti,
- sakė B. Rudokienė. – Atsitiko taip,
kad sugrįžusi atostogų pasiėmiau,
kaip maniau, keliems mėnesiams vaikus, tačiau išėjo taip, kad aš jau sugrįžau, o jie pasiliko. Džiaugiuosi, kad
jie užaugo gerais žmonėmis, tačiau
man širdį skauda, kad jie, kaip ir dau-

Seniūnas S. Steponėnas apgailestavo, kad Skiemonyse nebelikę mokyklos. O kažkada net vidurinė buvusi.
Skiemoniečių vaikai kas į Anykščių,
kas į Alantos mokymosi įstaigas važiuoja. Buvusios mokyklos pastate
įsikūrę Skiemonių bendruomenės namai, Kultūros centras. Pasak seniūno,
kaip tokiam miesteliui, pakankamai
renginių Skiemonyse vyksta, tik norinčių juos pamatyti – mažoka. „Kultūros organizatorės vos ne po namus
vaikšto ir kviečia skiemoniečius ateiti
į renginius... Vienas didžiausių miestelyje renginių vyksta per Jonines“ –
sakė seniūnas.
Anykščiai pretenduoja gauti kurorto statusą, vasarą mieste lankosi
nemažai turistų, tad seniūno pasiteiravus, ar Skiemonims „nubyra“
bent jau kažkiek tų turistų, kalbėjo:
„Dažniausiai pravažiuojantys sustoja
nebent parduotuvėje. Bet, sakyčiau,
ir Skiemonių apylinkėse yra ką aplankyti. Pernai, liepos pabaigoje,
Kudoriškio kaime, kuris priklauso
Skiemonių seniūnijai, buvo pastatytas ir pašventintas 5 metrų 3 dalių
kryžius Palaimintajam kankiniui, arkivyskupui Teofiliui Matulioniui. Iš
šio kaimo būtent ir buvo kilęs 1962
–aisiais miręs arkivyskupas. Galiu išduoti šiokią tokią paslaptį, kad netrukus buvusiame seniūnijos pastate bus
atidaryta ir ekspozicija T. Matulionio
garbei“.
Kun. Sigitas Uždavinys:
„Vargas mane šlifuoja...“
Seniūnas S. Steponėnas ne tik
„paslaptį“ apie būsimą ekspoziciją išdavė, paklausus, kokį žmogų
Skiemonyse galima aplankyti, teigė:
„Kol dar ne vėlu, nueikit pas kunigą
altaristą Sigitą Uždavinį“. Ir tikrai,
seniūnas padėjo atrasti ir pakalbinti
išminties kupiną, lengvai bendraujantį, tikrą miestelio „šviesulį“ – 85
erių S. Uždavinį.
Į Skiemonių bažnyčią kunigas S.
Uždavinys atvyko 2003 m. Iki 2006
m. jis vienas dirbo klebonu, tačiau
staigiai pablogėjus regėjimui, o vėliau ir visai jį praradus, kunigystės
teko atsisakyti. Dabar jis kiekvieną
sekmadienį nueina į bažnyčią, klausosi išpažinčių, o šv. Mišias laiko iš
Alantos atvažiuojantis klebonas Sigitas Sudentas.
Pasibeldus į kunigo altaristos namelio duris, pravėręs jas į vidų kviečia užeiti į vidų ir apgailestauja, kad
anksčiau nežinojęs apie atvyksiančius svečius, būtų vaišėmis pasirūpinęs. Tik po kurio laiko supratau,
kad kunigas – aklas. Gyvena vienas,
kambariai švarūs, tvarkingi, tik, kai
pravėrė „bufeto“ duris ir paklausė, ar

Prie parduotuvės sutikta Alvyra Krisiūnaitė – ne „gryna“ skiemonietė, čia atvažiuoja tik apsipirkti. „Nieko Skiemonyse nebeliko, matot, net gatvėse tuštuma. Atvažiuotumėt mėnesio viduryje, tai ir prie parduotuvės, ir už parduotuvės žmonių rastumėt“.
ten yra puodeliai, supratau apie kunigo negalią.
Pakvietęs atsisėsti prie nediduko
stalelio „gerajame“ kambaryje, kunigas pasidžiaugė: „Svečias namuose
– Dievas namuose... Dabar galėsiu
pasidžiaugti, kad ne tik vysk. Jonas
Kauneckas, arkivyks. Sigitas Tamkevičius prie šio stalo sėdėjo, bet ir šio
krašo žurnalistų buvau aplankytas...“
Gimęs Varėnos rajone, penkių
vaikų šeimoje, S. Uždavinys nuo pat
vaikystės patyrė daug vargo. Sunkiai
sirgo mama, tad teko visos šeimos
buitimi nuo 8 –erių rūpintis. „Už tai
dabar ir kotletus, ir blynus moku iškepti, galiu šaltibarščius padaryti, net
ir sausainėlių iškepti galėčiau... O
reikėjo ne tik valgyt pagamint, rankom turėjau visos šeimos patalinę,
drabužius skalbti...“ – į prisiminimus
leidžiasi kunigas. Pasakoja, norėjęs
teisę studijuoti, tačiau dėl savo katalikiškų pažiūrų, į universitetą nebuvo
priimtas.
Skiemonių bažnyčia – ne vienintelė Anykščių rajone, kurioje kunigas
dirbo. 1966–1973 m. jis buvo Inkūnų (Anykščių r.) Švč. Aušros Vartų
Dievo Motinos parapijos klebonas.
Jis įrengė Inkūnų bažnyčioje pirmąjį
elektrinį apšvietimą, panaudodamas
elektros srovės generatorių, dekoravo
bažnyčią, sutvarkė klebonijos pastatą, rengdavo iškilmingas procesijas

Pastatas „atrakcija“ – saulės kolektorius ant stogo, o šiukšlės
aplinkui...
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Keleiviai nėra kvaili...
nėra kvaili, moka skaičiuoti. Kuriems galams važiuojant iš Svėdasų į Anykščius mokėti ketvirčiu
euro brangiau, jei palaukęs kelias

minutes į miestą išvažiuosi pigiau
ir geresniais „Kautros“ ar „Rokiškio autobusų parko“ autobusais.
Vežėjas nori per didelių, nepa-

ir jaunimo šventes su sporto varžybomis Šventosios pakrantėje. Kurso
draugo Sigito Tamkevičiaus paskatintas, 1972–1973 m. Inkūnuose jis
slapta rotatoriumi daugino „Lietuvos
katalikų bažnyčios kroniką“, paskui
perdavė rotatorių Nijolei Sadūnaitei.
Kiekvienas kunigo sakinys pilnas
išminties. Vis dėlto visas pokalbis
sukasi apie vargą... „Kai meldžiuosi, Dievui dėkoju už vargą ir prašau
vargo. Tik vargas žmogų padaro
žmogumi. Nereikia prašyt Dievo, kad
pašalintų nuo gyvenimo kelio vargą...
Juk pagalvokit, kai grįžtat iš linksmo
baliaus, kai patiriat gražias emocijas,
neilgai jos išlieka atmintyje, greitai
užsimiršta... O štai vargas turi prasmę, jis išmoko atsargumo, pastato į
vietą, žmogų padaro paprastu, maloniu, patraukliu“ – sako kunigas.
Pasiteiravus, ar vargas neišsekina
žmogaus, ar neatima vilties, tikėjimo,
kunigas S. Uždavinys lyg man asmeniškai, lyg bendrai visiems žmonėms
teigė: „Sese, nebijok vargo. Gal ir
sunku, gal ir skauda... Bet kokia paskui didelė būsi, kokį didelį ir gražų
gyvenimo bagažą turėsi...“
Kunigui ne kartą buvo siūlyta keltis į Panevėžį, į slaugos namus, tačiau
net ir garbingo amžiaus sulaukęs, ir
negalią turintis S. Uždavinys to atsisakė: „Man laisvė už duonos kąsnį
brangesnė...“

grįstų pajamų, tačiau keleivių jėga
nepriversi važinėti mūsiškiais autobusais.
Robertas GRIŽAS

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

pastabos paraštėse

2018 m. gegužės 15 d.

Tremties adresas
Kazachstanas. Kodėl?

Leonas ALESIONKA
Kai šiemet švenčiame savo Lietuvos nepriklausomos valstybės šimtmetį ir stovime prie vėliavų kartu su
latviais, lenkais ir estais, vargu ar kiekvienas suprantame, kokią dovaną
mums padovanojo 1918 metai. Tada
su Lenino parašu ant dokumento gavome neįkainojamą dovaną - atkūrėme Jekaterinos II panaikintą valstybę. Tegu ir ne tokią, kokią turėjome,
tegu ir gerokai apkarpytą, apipešiotą,
tremtą... Tegu! Pirmasis pasaulinis
karas mums atnešė didelių kančių,
badavome, mus kirto šiltinės epidemija, šimtais tūkstančių mirčių buvome nusilpę. Karas atnešė Rusijai Spalio revoliuciją, o su ja dar ir pilietinį
karą, suirutę, badą, bolševikų terorą.
Ir visgi 1918 metai mums davė atokvėpį ir apsaugojo nuo bolševizmo
(leninizmo – stalinizmo) ideologijos
sukeltų tragedijų. Štai kur mums pasisekė! O Ukraina (kuri niekada valstybe nebuvo, niekada nei tokio vardo,
nei kalbos neturėjo), kaip TSRS respublika buvo įkurta su Lenino noru
ir parašu ant atatinkamo dokumento.
Jiems tiek kiek mums nepasisekė.
Mes išėjome – jie (kažkada buvusios
mūsų bendros valstybės dalis) liko
TSRS, kad išgyventų šizofreninę bolševikų (vėliau komunistų) politiką ir
terorą. Taip, mes nuo bolševikų atšokome labai laiku. Tuo metu, 1932
– 1935 metais, visoje TSRS įgyvendinta oficiali „buožių kaip klasės
sunaikinimo“ politika. Kaip naikino
valstiečius lenininiai sadistai? Ogi
badu. Iš valstiečių atimami gūdai,
bulvės, kiti maisto produktai, nepaliekant nei sėklai. Atimami gyvuliai.
Žmonės patiria badą, bando gelbėtis
ir bėgti į miestus. Palei kelius, upes
ir geležinkelius jie gaudomi, šaudomi, grąžinami. Taip atsirado terminas
„golodomoras“! Marinimas badu –
būdas, kuriuo naikinami valstiečiai
(buožės, klasiniai priešai) Ukrainoje.
Milijonai bado mirčių! Daug apie tai
rašoma ir kalbama šiandieną.
O štai apie Kazachstaną nežinome
beveik nieko. Kas buvo tada Kazachstanas? Galingi ir karingi Čingischano imperijos palikuonys? Senai nebe.
Tai buvo žemdirbių tauta, užsiimanti
klajokline gyvulininkyste Rusijos imperijos sudėtyje. Kaip ir jų kaimynai
mongolai, uzbekai, kirgizai, afganai.
Auginę dideles bandas avių, galvijų,
arklių, kupranugarių. Jurtos buvo
ir dabar dar tebėra tuose kraštuose
žemdirbių namai. Nuganei žolę, išsiardei jurtą, sukrovei ant arklio arba
kupranugario ir keliesi į naujas vietas, kuriose dar yra vandens ir pašaro
gyvuliams. Ištisi aūlai (kaimai) šitaip
klajokliškai gyveno. Carinė Rusija
negriovė šitos amžiais nusistovėjusios klajokliškos žemdirbystės tvarkos. Ir turėjo iš to naudos. Bet „atėjo
Leninas visiems laikams“! Ir atsivedė
gruziną Staliną. Prievarta užsimojo
suvaryti kazachus į kolūkius.Valdžia
užkrovė ir vis didino nepakeliamą
maisto produktų paruošų planą. Prisimink, skaitytojau, pokario Lietuvą,

kolūkius ir gurguoles su armonikomis, su raudonomis vėliavomis išvežančias maistą. Neprisimeni? Tai
pažiūrėk kino filmą „Niekas nenorėjo mirti“! Dirbtinai Lenino – Stalino
prievartinės kolektyvizacijos (kuo ne
„prievartinė korortizacija“, per kurią
išstumianti žmones ieškoti geresnio
gyvenimo emigracijon šiandieną?)
veiksmais Kazachstane sukeltas badas vien 1930 metais numarino 2
milijonus kazachų! Ar tu, skaitytojau,
apie tai žinojai? Mes neturėjome kur
dėti žąsų, bekonų, sviesto, o jie badavo ir mirė kančiose. Kazachai, nuo
seno buvę klajokliai, gyvulių augintojai, lieka be nieko. Gyvulius iš jų
atėmė, taip palikdami be maisto. Tau,
skaitytojau, pokario metų kolūkių istorijų Lietuvoje tai neprimena? Kazachstane 1925 – 1927 metais siautėjo
toks vietos bolševikų vadas, Kazkraikomo pirmasis sekretorius, Filipas
Gološčiokinas, kuris gyrėsi, kad pats
Kazachstane įvykdė taip vadinamą
„Mažąjį Spalį“- vietinę revoliuciją.
Iš žmonių atiminėdavo viską, ką jie
turėjo: daiktus, padargus, gyvulius.
Kadangi suvarytų į vieną vietą gyvulių bandų buvo niekaip neįmanoma
pašerti – juos skerdė vietoje, šaudė.
Jau 1933 metais iš 40 tūkstančių turėtų galvijų, liko tik dešimtadalis – 10
tūkstančių. O juk galvijai buvo bene
vienintelis kazachų pajamų ir maisto
šaltinis. Roberto Konkvesto vertinimu, 1931 – 1933 metais dėl bado ir
jo sukeltų ligų mirė vienas milijonas
žmonių. Kiti istorikai: Abylchoževas,
Kazanbajevas ir Tatimovas, tyrę šią
tragediją, 1989 m. tvirtino, kad bado
kančiose mirė du milijonai kazachų.
Nuo bado žuvo arba nuo bado bėgdami paliko Kazachijos ATSR 48%
vietinių (čiabuvių) gyventojų. Beveik
pusės žmonių neteko Kazachstanas.
Tokių priverstinių pabėgėlių būta
virš 1,030 milijono. Štai prie ko privedė Stalino ir jo pakalikų vykdytas
priverstinis klajoklių suvarymas į kolūkius ir jų, kaip klasės, naikinimas.
„Golodomoras“ Kazachstane buvo
tik dalis 1931 – 1933 vykusio, bolševikų nusikalstamais veiksmais sukelto visasąjunginio TSRS bado. Ar dabar lengviau tau, skaitytojau, suprasti
nuo kokio siaubo 1918 m vasario 16oji mus išgelbėjo bene dvidešimčiai
metų. Lyg mirties bausmę lietuviams
Dievas būtų atidėjęs! Ir latviams, ir
estams, ir lenkams...
O kazachams neatidėjo! Net du
kartus, 1920 ir 1928 metų rudenį,
Kazachstane atėmė iš žmonių viską. Iš 11 260 ūkių konfiskavo apie
4 0500 000 galvijų (perskaičiuojant
į stambiuosius raguočius). Gi ruoštasi prievarta atimti net 15 000 000!
Neišdegė. Žmonės bėgo nuo bado ir
bolševikų bei jų pakalikų teroro. Net į
Kiniją, Mongoliją, Iraną ir Afganistaną. Kiti liko mirti...
Badas nusinešė ne mažiau 3 milijonų kazachų gyvybių. Šeštadalis
vietinių gyventojų visam laikui paliko istorinę tėvynę. Iš 35 mln. kazachų 1897 metais sudariusių 82%
šalies gyventojų, 1939 metais jų skaičius krito iki 38%. Padėtį sunkino ir
tai, kad Raudonosios armijos daliniai
žiauriai ginklu slopino bet kokius
bandymus gelbėtis nuo bado ir konfiskacijų. Kai aūlai ir gausios giminės
pradėjo ištisai bėgti iš Kazachstano
gelbėdamiesi nuo bado ir taip bandydami išgelbėti savo gyvulius, kurie
jiems buvo vieninteliu maitinimosi
ir išgyvenimo šaltiniu, Raudonosios

armijos daliniai Stalino įsakymu
buvo siunčiami pagauti ir sunaikinti tokius valstiečius. Mat neva jie
buvo priešais: banditais – basmačiais.
Juos naikino kardais, šautuvais, kulkosvaidžiais. Nežiūrint to, šimtams
tūkstančių kazachų, kartais ištisiems
aūlams, pavykdavo pabėgti nuo
bado ir bolševikų teroro į Kiniją ar į
tas TSRS sritis, kur dirbtinai sukelto
bado dar nebuvo. Lyginant su kitais
kraštais, praradimai nuo Stalino pakalikų sukelto bado, Kazachstane buvo
didžiausi. Kazachstanas nukentėjo
labiausiai: 22,42 procentai gyventojų žuvo. Palyginimui kitur nuo bado
žuvo: Ukrainoje – 12,92 procentų gyventojų, Rusijoje – 3,17 procentų. Tik
1970 metais Kazachstane vėl grįžę
ir gausiai gimdantys kazachai sudarys daugumą. Stalinui reikėjo žinoti
padėtį apie gyventojų resursus, todėl
buvo įvykdytas gyventojų surašymas. Skaičiai buvę sukrečiantys! Tai
ėmė Stalinas ir įslaptino bado sukeltų
pasekmių gyventojų surašymo duomenis. Jo įsakymu buvo sušaudyti
gyventojų surašymą profesionaliai
ir sąžiningai vykdę pareigūnai, kurie
nurodė katastrofišką žmonių skaičiaus
sumažėjimą. Stalinas tiesą žinojo! O
Kazachstane yra nafta, švinas, varis,
kiti metalai. Jie ypatingai reikalingi ir
karo reikmėms, ir taikos metų pramonei. Štai kodėl į badu išmarintų, į nuo
bado ir teroro pabėgusių žmonių vietą
buvo deportuojami čečėnai ir ingušai.
Kaip ir Krymo totoriai, balkarai, lezginai, korėjiečiai, kurdai, turkai, karačajevai, vokiečiai... Į Kazachstaną
jau po karo trėmė „Gulag“, „Karlag“,
„Alžir“ lagerių kalinius, lenkus, lietuvius, latvius, estus ir, žinoma, – pačius
rusus: karininkus, inteligentiją. Kasyklose trūko pigios darbo jėgos! Mano
tėvas irgi buvo ištremtas į Džeskazgano lagerį, kuriame jis kasė Stalinui
varį. Tik po Stalino mirties pradėjo
už tą darbą šachtoje mokėti! Dalis
tremtinių ten ir liko užsidirbti, gyventi, sukūrė šeimas, nebegrįžo. Savose
tėvynėse tarybų valdžiai jie nebuvo
reikalingi. Kaip ir ingušai su čečėnais.
Jų namuose jau gyveno kiti.
Kai skaitai istorinius aprašymus,
išgyvenusių liudininkų pasakojimus,
sužinai, kad iš bado tie patys kazachai
tapdavę kanibalais. Kraupu skaityti išgyvenusių pasakojimus apie tai, kaip
puode (kazan) virdavusi ne arkliena...
Nežmoniškai sunku darosi patikėti!
Vienų mirtis padėjusi išgyventi kitiems. Aprašoma ir kaip už duonos
kepaliuką kazachas tėvas atiduodavęs
mažametę dukrytę svetimam. Girdi, imk, tik imk. Daryk su ja ką nori,
tau ji dabar priklausanti. Kaip tame
filme apie lietuvį Hanibalą Lechterį,
kuriame berniuko iš Lietuvos motiną
vaidino lietuvė aktorė Ingeborga Dapkūnaitė. Tik ten filmas apie fašizmo
žvėriškumus, ne apie TSRS golodomorą. „Kai valdžios keičiasi – žmonėms kaulai braška!“ – rašė kadaise
Juozas Baltušis.
Kur tik nežengia žmogaus koja –
ten karai, žudynės, badas, tragedijos ir
plėšimai. Visa Europos istorija - vien
tik karai. Per juos išnyko dalis tautų,
kultūrų, kalbų. Žlugo imperijos, valstybės. Kur šiandieną Sparta, lotynai,
etruskai? Kas liko iš mūsų – Lietuvos
didžiosios kunigaikštystės, anuomet
didžiausios valstybės Europoje? Tik
istorikai ir archeologai težino buvusią
Romos imperijos didybę, Egipto klestėjimą. O kur skitai, sarmatai? Kur religijos, dėl kurių tiek karų, prievartos ir

specialistas pataria

Kaip atskirti
alergiją nuo
slogos?

žudynių yra kilę? Kas nori šiandieną
melstis Dzeusui, Herai, Setui, Torui,
Ozyriui? O dar taip nesenai ant inkvizicijos laužo būtumei supleškėjęs, jei
išdrįsęs teigti, kad žemė ne plokščia
ir ne ant trijų dramblių laikosi... Arba
kad ne Saulė apie Žemę, o ji apie
Saulę sukasi. Inkvizicija tave kartu su
Koperniku, su Džordanu Bruno būtų
sunaikinusi. Neįtikėtina, bet šiandieną Lietuvoje galvas kelia viduramžių
egzorcistai! Ir vis gi ne religijos, o
ideologijos yra baisiausi ginklai žmonių rankose! Fašizmas, komunizmas,
marksizmas, maoizmas… Kokį žvėrį
iš žmogaus jos padaro! O galingųjų
išsidirbinėjimai XX, XXI amžiuose? Tai Afganistanas, Irakas, Libija,
Jordanija. Dabar Sirija. Jų žmonės,
gelbėdamiesi nuo žudynių, bado, nesaugumo staiga užplūdo į ES šalis.
Nelaukiami ir nereikalingi. Darbo ir
duonos, taikos sau ir vaikams ieškodami. Juk ta pati Ukraina yra tapusi
JAV pasaulinio žandaro ambicijų ir
nenusisekusios ES „Rytų partnerystės” auka. Visokios „spalvotos revoliucijos”, arabų ir kitokie „pavasariai”, terorizmas… Ištisų nenuolankių
valstybių žlugdymus kai kuri „gebelsinė“ propaganda drįsta vadinti „vakarų demokratijos eksportu”, „vertybėmis”? Milijonai žuvusių! Suirutės,
dirbtinai supjudytos tautos, paniekintos kultūros, sukelti pilietiniai karai,
tebežlugdomos ekonomikos. Ir kas gi
tai sukelia? Pasipūtę galingieji! Ypač,
jei pasijunta pasaulio visagaliais, kuriems reikalingi ne bendraminčiai, ne
draugai, o tik klusnūs vasalai. Ne tokio XXI amžiaus aš laukiau!
Bet gal grįžkime prie to, nuo ko
pradėjau. Didžiulė likimo dovana
Lietuvai ir jos gyventojams yra nuo
vasario 16-sios skaičiuojama atgimusios Lietuvos šimtmečio istorija. Nebuvo ji rožėmis klota. Daug prarasta,
daug kančių patirta. Ir kalba drausta,
ir laisva mintis ribota. Atgimėme! O
galėjo atsitikti ir kitaip…

siūlo darbą

Reikalinga moteris, galinti prižiūrėti du senolius Anykščių mieste.
Tel. (8-655) 30899.
Gateristui - darbui su nauju mobiliu gateriu Anykščių apylinkėse. Privalumai: patirtis šioje srityje,
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Nuosavas automobilis.
Tel. (8-621) 68059.

Pavasarį pradėję žydėti įvairiausi žolynai ne tik džiugina
akį, bet dažną nuveja ir pas
gydytoją. Beveik galite būti tikri, jeigu tuo pačiu metų laiku
kartojasi sloga, kad tai nebus
įprasta slogą, o greičiausiai žiedadulkių sukelta sloga.
Dažniausiai alergija pradedama
įtarti, kai į persišaldymą panašūs
simptomai kartojasi tuo pačiu metų
laiku. Pirmiausia reikia kreiptis į
gydytoją alergologą ir išsitirti. Tai
daryti reikėtų, kai žydėjimas jau
baigėsi. Dažniausiai daromi odos
dūrio mėginiai arba kraujo tyrimai.
Tyrimui kraujas imamas iš venos
Centro poliklinikos klinikinėje laboratorijoje.
Atlikti diagnostiniai tyrimai
svarbūs tiek diagnozuojant, tiek
ir skiriant gydymą. Remdamasis
laboratorinių tyrimų rezultatais,
gydytojas gali kiekvienam pacientui diagnozuoti ligą ankstyvojoje
stadijoje, patvirtinti alerginės ligos
kilmę. Nustatytas konkretus alergenas leidžia gydytojui-alergologui
pacientui rekomenduoti veiksmingas profilaktines priemones. Geriausias būdas išvengti kontakto su
alergenais – žydėjimo metu išvykti į
kitą klimato zoną, šiauriau arba piečiau. Reikia keisti ir savo gyvenimo
įpročius.
· Laikykite uždarytus langus namuose ir darbe.
· Pasivaikščioti į lauką eikite ryte
arba vakare. Didžiausia žiedadulkių
koncentracija ore paprastai būna
nuo 10 iki 16 valandos.
· Grįžę iš lauko persirenkite. Dėvėkite tokius drabužius, prie kurių
nelimpa žiedadulkės: šilkas, linas.
· Suriškite plaukus, nešiokite kepures.
· Akis apsaugokite akiniais nuo
saulės.
· Lašinamos į akis dirbtinės ašaros ir akių lašai padės išplauti alergenus iš akių.
· Alerginę slogą sumažins nosies
plovimas pasūdytu vandeniu.
· Venkite sodo darbų, žydėjimo
laikotarpiu visus darbus sode patikėkite nealergiškiems šeimos nariams.
- ANYKŠTA

UAB „ Anykščių energetinė
statyba“ siūlo darbą statybos
vadovui:
Darbo pobūdis:
- Statybos darbų organizavimas ir priežiūra objektuose;
- Vadovavimas statybininkų komandai;
- Bendravimas su užsakovais, tiekėjais, projektuotojais, subrangovais;
- Darbo laiko apskaitos ir darbo užmokesčio žiniaraščių pildymas;
- Medžiagų nurašymas;
- Projektinės techninės dokumentacijos konkursams nagrinėjimas,
objektų apžiūra, subrangovų konkursavimas.
Reikalavimai:
- Aukštasis statybinis išsilavinimas;
- Statybos darbų vadovo atestatas;
- Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Darbų saugos instrukcijų žinojimas;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą.
Darbo užmokestis - 1000 Eur atskaičius mokesčius.
CV siųsti: info@energetinestatyba.lt
arba tel. pasiteiravimui: (8-614) 33084.

SKELBIMAI

perka

Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai arba
ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Medienos apdirbimo įmonė be tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.

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.
Senus, traumuotus arklius ir kitus
galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389, (8-613) 95120.
“Bartynco” - veršelius auginti. Moka
proc.
Tel. (8-680) 22009.
Kita
Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje
Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.
Kviečius, miežius, kvietrugius, žirnius, pupas. Pasiima iš vietos.
Tel. (8-638) 71971.

2018 m. gegužės 15 d.

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

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

AUTOMOBILIŲ
SUPIRKIMAS

Tel. (8-614) 14777.

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Automobilius, autobusus, visureigius. Atsiskaito iš karto, išrašo utilizacijos dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

įvairūs
Pirktų, išsinuomotų daugiametes
pievas Burbiškio apylinkėse.
Tel. (8-619) 66629.
Dovanoja

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

parduoda
Kuras
Alksnio, klevo, ąžuolo malkas
kaladėlėmis. Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-616) 11010.
Skaldytas malkas,
Pristato.
Tel. (8-675) 63191.

PERKAME

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

Perku pienines
veršingas
telyčias

(veršingumas virš 5 mėn.).
Skambinti tel. (8-655) 44667.

pjuvenas.

Kita
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994 .

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

Grindų betonavimas,
paruošiamieji darbai.
Gegužės 22 d. į Anykščius atvyksta angiochirurgas
E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus
pacientams sergantiems :
● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų.
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti nuo 16 iki 18 val. Tel. (8-698) 33653.
Purkštuvus, frezus, lėkštinius skutikus, kultivatorius, plūgus, vagotuvus, rotacines šienapjoves, bulvių
kasamąsias, sodinamąsias, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Rokiškio r. ŽŪB
„Audrupio paukštynas“
gegužės 14 -18 d.  
nuo 9.00 iki 16.00 val.   
parduos 15 mėn.
rudas dedekles vištas.
Vienos kaina 1,50
( vienas Eur 50 ct ).

Tel.: (8-606) 32240, (8-611) 32392.

Išvalytus, vasarinius, kviečius,
miežius, kvietrugius, avižas, mišinius, žirnius, pelėžirnius, vikius,
lubinus, daugiamečių žolių sėklas.
Beicuoja, atvyksta į namus.
Tel. (8-604) 90430.
Kviečius, miežius, avižas, žirnius, kukurūzus, mišinį, įvairius pašarinius miltus, sėlenas.
Atveža.
Tel.: (8-611) 47343, (8-680) 96778.
Tele loto Žaidimas nr. 1153 Žaidimo data: 2018-05-13
Skaičiai: 10 55 35 52 74 67 28 61 40 04 37 42 60 39 33 66 08 51 07 72 15 56 50 38 73 14 43 03
01 44 69 53 58 16 46 12 75 45 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 24 57 47 13 23 54 09 26 06 11 59
71 (visa lentelė)
Papildomi prizai 038*260 600 Eur 0323742 Citroen C3 025*523 Pakvietimas į TV studiją 040*550
Pakvietimas į TV studiją 025*999 Pakvietimas į TV studiją 001*204 Pakvietimas į TV studiją

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:
karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

VYTAUTO PAMINKLAI

Tel. (8-694) 40735.

1 mėn. šuniukus.
Tel. (8-646) 05056.

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

Gyvuliai

Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828, (8-675) 95128.

Sveriame
elektroninėmis
svarstyklėmis. Klientui pageidaujant, galime išsivežti.
Technikos g. 6 E ir Račiupėnų
k., Kupiškio r.
Tel. (8-682) 69308.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Automobilius

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.

Brangiai superkame
juodojo ir spalvoto
metalo laužą.

Iš nuotraukos
darome
portretus
laidotuvėms
				
				
(iki A4 formato).

Nuotraukos su
rėmeliu
kaina – 15 eurų.
UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g. 29, Anykščiai)

Gaminame paminklus,
antkapius, tvoreles,
kalame raides,
tvarkome kapavietes.
Atliekame individualius
užsakymus.
Tel. (8-627) 01727

Jūsų laukiame kasdien šalia Anykščių esančiame Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).

Nuoširdžiai dėkojame UAB “Anykščių komunalinis ūkis”
laidojimo namų vadovei D. Piškinienei, Šv. Mato bažnyčios
klebonui P. Baniuliui, J. Biliūno gimnazijos mokytojams,
Trečiojo amžiaus universiteto kolektyvui, darželio “Žiogelis”
darbuotojams, kaimynams, draugams, giminėms ir visiems
padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą vyrą, tėvelį, senelį - mokytoją Kazimierą GRIBULĮ.
Žmona ir sūnus su šeima
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, mob.
(8-671) 76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė, mob. tel. (8-677) 63734,
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46, mob.(8-673) 11320,
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
šeštadieniais.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.
Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, Redaktorius
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1.00 Eur.
Tiražas 2600 egz.
Užs. Nr. 411
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Izidorius, Sofija,
Jaunutė, Zofija.

Algedas,

gegužės 16 d.
Andriejus, Ubaldas, Vaidmantas, Bitė, Andrius.
gegužės 17 d.
Paskalis, Virkantas, Gailė, Bazilė.
gegužės 18 d.
Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita, Venancijus.

mėnulis
gegužės 15-18 jaunatis

oras
+18

MOZAIKA
Buvęs Vokietijos kancleris
G. Schroederis vedė penktą
kartą
Buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Schroederis vedė savo draugę ir
asmeninę vertėją, Pietų Korėjos pilietę
47 metų Kim So Yeon. Tai antradienį
pranešė laikraštis „Die Neue Presse“.
Buvusiam kancleriui tai jau penktoji
santuoka. Kaip pažymi leidinys, iškilmės santuokos proga numatytos
spalio 5-ąją ištaigingame „Adlon“
viešbutyje Vokietijos sostinės centre.
Anksčiau Vokietijos žiniasklaida atkreipė dėmesį į tai, kad pirmadienį
per Rusijos prezidento Vladimiro Putino inauguraciją 74 metų G. Schroederis jau mūvėjo žiedą.
2016 metais ekskancleris išsiskyrė su savo ketvirtąja žmona Doris
Schroeder-Koepf, su kuria buvo susituokęs nuo 1997 metų. Jie yra įsivaikinę du vaikus. G. Schroederis ir Kim
So Yeon susipažino prieš maždaug
dvejus metus per tarptautinę verslo

sprintas

+13

horoskopas

AVINAS. Tikriausiai būsite
priversti reikalauti to, kas jums
priklauso - atlygio už darbą, piniginės kompensacijos, socialinės išmokos ar pan. Nelengva
bus apginti savo interesus, bet
jei nieko nedarysite, tikrai pralošite.
JAUTIS. Tai, ką mėginsite
įteigti kitiems, kaip traktuosite informaciją, nebūtinai atitiks
objektyvią tiesą ir labiausiai
remsis jūsų norais. Tačiau prisiimdami naują atsakomybę, turite
būti įsitikinę, kad sugebėsite pateisinti kitų pasitikėjimą.
DVYNIAI. Palanku būtų brandinti naujus planus. Gerai apmąstykite situaciją, įsiklausykite
į savo vidinį balsą. Jei savyje išgirsite stabdymo signalą, tuomet
dar neskubėkite priimti sprendimų, išvadų.
VĖŽYS. Būsite nusiteikę ginti savo interesus, ieškoti kaltų ir
atsakingų, o kartu - pritariančių
ir palaikančių. Daug patarimų
sulauksite iš draugų, pažįstamų,
bet ne visais jais bus įmanoma
pasinaudoti.
LIŪTAS. Nesistenkite bet kokia kaina atrodyti pranašesni už
kitus, neteikite tiek daug reikšmės
savo įvaizdžiui ir trumpalaikei
šlovei, nebent norėtumėte pelnyti arogantiško pasipūtėlio etiketę.
Mokykitės pastebėti ir kitų privalumus. Atsargiai kelyje.
MERGELĖ. Tikėtinos kelionės, susijusios su visuomeninių
klausimų sprendimu, moksliniais
tyrimais, kitokios atsakingos
profesinės komandiruotės. Jose
gali iškilti nenumatytų keblumų.
Su nerimu lauksite kažkokių rezultatų, atsakymų.
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Imtynės I. Gegužės 12 dieną šalies
sostinėje vyko tarptautinis laisvųjų
imtynių vaikų ir jaunių turnyras „Vilnius Cup 2018“. Pirmąsias vietas savo
amžiaus grupėse iškovojo Anykščių
KKSC sportininkės Skaistė Jakaitytė
ir Julita Ivanauskaitė, antra liko Vytautė Tamašauskaitė. Iš viso turnyre
varžėsi 140 dalyvių iš Latvijos, Rusijos, Estijos bei Lietuvos.
Imtynės II. Gegužės 12 dieną
Kaune vyko tarptautinis A. Liaugmino turnyras, kuriame kovojo
SVARSTYKLĖS. Bus dalykų,
dėl kurių smarkiai nerimausite. Galbūt sužinosite nelinksmą
žinią arba netikėtai paaštrės kai
kurios finansinės, skolų problemos. Galite pasijusti sutrikę dėl
kitų žmonių nepatikimumo, godumo.
SKORPIONAS. Savaitė nebus harmoninga. Jausite kai
kurių žmonių priešiškumą, nepasitenkinimą. Stenkitės išlikti
diplomatiški, pareigingai vykdykite pavestus darbus ir nedramatizuokite smulkių nesklandumų.
Saugokitės gamybinių avarijų,
ugnies.
ŠAULYS. Jums bus sunku
įtikti, daug reikalausite iš kitų
ir savęs. Nuotaiką gadins suvokimas, kad negalite pakeisti aplinkinės tvarkos ar užčiaupti tų,
kurių kalbos jus nervina. Regis,
darbovietėje ir namie reikalai nejudės taip, kaip norėtųsi.
OŽIARAGIS. Rūpesčių galite
turėti per vaikus ir artimuosius.
Pasistenkite neįžeisti kitų žmonių, nereikalauti neįmanomų
dalykų. Neverta imtis darbų, kurių negalėsite šiandien užbaigti.
Saugokitės traumų.
VANDENIS. Būsite dirglūs,
neramūs. Galite susidurti su grubiais žmonėmis, patirti traumą.
Tačiau nauja ar papildoma veikla
gali praplėsti jūsų galimybes. Pagalvokite apie numatomų reformų prasmingumą.
ŽUVYS. Galite turėti problemų dėl neteisingai suprastos informacijos, kitų žmonių minčių
bei norų. Išties daug lems mokėjimas naudotis informacija,
orientuotis virtualioje erdvėje.
Būkite itin dėmesingi vaikams,
artimiesiems.
-ELTA

rinkti lėšas padėjo organizacijos ir
privatūs asmenys ne tik iš Škotijos,
bet ir iš užsienio. „Trūksta žodžių,
kad papasakotume, kokie mes dėkingi visiems, kurie mus rėmė: fondams,
organizacijoms ir paprastiems žmonėms“, - cituoja BBC bendruomenės
pirmininką Coliną Morrisoną.

Škotijoje penki žmonės, gyvenantys nedidelėje Vidinių Hebridų salyno
Alvos saloje, penktadienį ją nusipirko iš šeštojo jos gyventojo, praneša
BBC. Jamie`is Howardas praėjusių metų liepą nusprendė parduoti
salą už 4,25 milijono svarų sterlingų
(apie 4,8 milijono eurų). Kiti penki
jos gyventojai pasinaudojo įstatymu,
pagal kurį vietos bendruomenės turi
pirmumo teisę išpirkti žemę, ir, suorganizavę lėšų rinkimo kampaniją,
nusipirko savo gimtąją salą. Naujieji
šeimininkai įgis nuosavybės teisę birželio 21 d. Pasak pirkėjų, jų tikslas
- apgyvendinti salą, pasirūpinti jos
socialine ir ekonomine plėtra. Jiems

Vienas stipriausių Izraelio futbolo
klubų - „Beitar Jerusalem FC“ - nusprendė pakeisti savo pavadinimą,
pagerbdamas JAV prezidento Donaldo Trumpo nuopelnus Jeruzalės
miestui, praneša „RIA Novosti“.
Apie sprendimą nuo šiol vadintis
„Beitar Trump Jerusalem“ komanda
pranešė savo „Facebook“ paskyroje
Amerikos ambasados perkėlimo iš
Tel Avivo į Jeruzalę išvakarėse.
„Mūsų futbolo klubas, vienas ryškiausių miesto simbolių, džiaugiasi
galėdamas atsidėkoti JAV prezidentui
už jo meilę ir paramą. Klubo savininkas Eli Tabibas kartu su vykdomuoju
direktoriumi Eli Ohana nusprendė
papildyti jo pavadinimą Amerikos

prezidento, sukūrusio istoriją, vardu“,
- sakoma pareiškime.
„Beitar Jerusalem FC“, išgarsėjęs
pergalėmis nacionalinėse pirmenybėse ir agresyviu savo aistruolių
elgesiu, giria D. Trumpą už sprendimą nepaisyti tarptautinės bendrijos nuomonės ir pripažinti Jeruzalę
„amžina Izraelio sostine“. Praėjusių
metų gruodžio 6-ąją JAV prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose
rūmuose pareiškė, kad atėjo metas
oficialiai pripažinti Jeruzalę Izraelio
sostine ir perkelti Amerikos ambasadą iš Tel Avivo į šį miestą. Šis sprendimas labai neigiamai buvo sutiktas
daugelyje pasaulio šalių, pirmiausia
- arabų ir musulmonų, o palestiniečių
teritorijose prasidėjo masinės riaušės
ir protesto akcijos.
JAV ambasados Jeruzalėje atidarymo ceremonija numatyta gegužės 14ąją. Jeruzalės statusas - viena opiausių
palestiniečių ir izraeliečių konflikto
problemų. Izraeliečiai užėmė rytinę
miesto dalį per 1967 metų karą. Jie
tvirtina, kad Jeruzalė yra „vienintelė
ir nedaloma“ Izraelio sostinė. Savo
ruožtu palestiniečiai nori padaryti rytinę miesto dalį savo valstybės sostine.
-ELTA

ir Anykščių KKSC imtynininkai.
Nors šiais metais turnyre dėl artėjančio Europos jaunių čempionato nedalyvavo daugelis užsienio
komandų, tačiau Estijos ir Baltarusijos ekipos atsivežė pajėgius
sportininkus, kurie tapo rimtais
konkurentais mūsų šalies atletams.
Anykštėnas Deimantas Žvikas pirmoje imtyje nusileido sportininkui

iš Joniškio, antroje įveikė Kauno
imtynininką, trečioje kovoje pripažino Europos trečią vietą užėmusio
sportininko iš Estijos pranašumą.
Moterų imtynių atstovės Vidmantė
Kavaliauskaitė, Anelė Kavaliauskaitė ir Rimgailė Čeponytė užėmė
pirmąsias vietas, o Iveta Jazokaitė
užėmė antrąją vietą.
Autokrosas. Sekmadienį prie

Rokiškio, taip vadinamoje Bajorų
trasoje, vyko autokroso Ekstremalaus sporto klubo taurės varžybos,
kuriose anykštėnas Šarūnas Gruzinskas iškovojo trečiąją vietą. Varžybose dalyvavo ir prie Daugpilio
vykusiose varžybose antrąją vietą
iškovojęs Mykolas Baliūnas, tačiau
jo automobilį sudaužė lenktynininkas iš Latvijos.

konferenciją, kurioje jis dalyvavo, o ji
dirbo vertėja. G. Schroederis ėjo Vokietijos kanclerio pareigas nuo 1998
iki 2005 metų.
Škotijoje penki žmonės
nusipirko salą, kurioje jie
gyvena

Izraelio futbolo klubas
D. Trumpo garbei pakeitė
pavadinimą

