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II  –a jam ke tv i rč iu i? 

Grasino išdurti vaikams 
akis, nuskandinti juos baloje

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Šešerius metus vykęs kaimynų konfliktas dėl kelio Viešintose perau-
go ir į abipusę neapykantą: Lilijana Damoševičienė telefonu grasino 
vyro šautuvu nušauti Danguolę sabaliauskienę, o jos nepilnamečiams 
vaikams išdurti akis ir paskandinti juos baloje.

Kaimynų tarpusavio vaiduose dalyvauja ir L.Damoševičienės seny-
vo amžiaus motina Elizaveta Lobina, kuri kaimynės D.sabaliauskienės 
dukters ir jos draugų užgauliojimus įrašinėjo diktofone ir juos pateikė 
teismui. L.Damoševičienė jau nubausta administracine tvarka už tai, 
kad D.sabaliauskienės dukrą apipurškė ašarinėmis du-
jomis.

Dejūnų senbuvį vežiojo su 
„Volga” Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

aštuoni kilometrai nuo Kurklių pietvakarių kryptimi, jei pasuki į kairę nuo Zarasų – Ukmergės plento, patenki į senais medžiais pažen-
klintą Dejūnų dvarvietę. rūsio ir kelių tvartų liekanos – tiek likę iš dvaro, tad jis net nėra įtrauktas į saugotinų kultūros vertybių sąrašą.

Dvarvietėje gyvena 6 gyventojai, o Dejūnų kaime, pasak Kurklių seniūno algimanto Jurkaus, gyvenamąją vietą deklaruoja 10 gyventojų. 
Kaimas priklauso kaimyninio Ukmergės rajono Žemaitkiemio parapijai.

Dejūnų kaimo senbuviams Baliui ir Donatai Staikūnams iki briliantinių vestuvių trūksta tik 5 metelių. Auksines jiems 
Ukmergės restorane surengė dukra ir du sūnūs.  

Depresuojančiam vizitas
į daržą nepadės 

anykščių rajono psichikos 
sveikatos centro (psC) direk-
torius audronius Gustas sako, 
kad pernai psC apsilankė kas 
trečias rajono gyventojas.

renkame populiariausią 
rajono gydytoją

rinkimuose pirmauja Kur-
klių ambulatorijos ir anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro (pspC) gydytoja Dalia 
Kazlauskienė.

Vynas. Seimas svarstė įstatymo 
projektą, kuriuo buvo siūloma ma-
žinti vietinės gamybos vyno akci-
zus. Iš tribūnos kalbėję abu mūsų 
Seimo nariai, Sergejus Jovaiša ir 
Ričardas Sargūnas, tokioms patai-
soms pritarė. Kelių parlamentarų 
balsų persvara projektas grąžintas 
tobulinti. 

Euras. Seime priimtas Euro 
įvedimo Lietuvoje įstatymas. Po 
svarstymo jam pritarė 87 Seimo 
nariai, prieš - 7, susilaikė 13. Tarp 
susilaikiusiųjų – mūsų Seimo na-
rys „darbietis“ Ričardas Sargū-
nas. Konservatorių frakcijai pri-
klausantis Seimo narys Sergejus 
Jovaiša balsavo už euro įvedimo 
Lietuvoje įstatymą.

Gaisras i. Šeštadienį apie 2 
valandą Viešintų seniūnijos Vie-
šintėlių kaime degė individualus 
gyvenamasis namas. Atvykus 
ugniagesiams gelbėtojams, degė 
pirmo aukšto kambarys. Gaisro 
metu sudegė sofa-lova, apdegė 
kambario baldai, aprūko patalpos.

Gaisras ii. Naktį į trečiadienį 
Kirmėlių kaime degė ŽŪB „Agro-
will Nausodė“ gyvulių ferma. At-
vykus ugniagesiams gelbėtojams 
pastato stogas degė atvira lieps-
na. Gaisro metu nudegė apie 200 
kv.m. stogo ir apie 300 kv.m. per-
dengimo. Gyvuliai iš tvarto buvo 
išvesti.

siekdami 
kurorto 
statuso 
baido svečius
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   Temidės svarstyklės
turtas. Policijoje gautas I. K., 

gimusios 1945 metais, gyvenan-
čios Vilniuje, pareiškimas, kad  
atvykusi į jai priklausantį pastatą 
Kavarsko seniūnijoje, pastebėjo, 
jog iš vidaus pavogtos 7 ąžuolinės 
kėdės, televizorius, kasos aparatas, 
du sieniniai šviestuvai. Žala – 6 
460 litų. 

Mirė i. Anykščių r. PK pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl L. A. P., 
gimusios 1951 metais, rastos savo 
namuose Keblonių kaime, mirties 
priežasties nustatymo. 

Mirė ii. Balandžio 20 dieną  
Anykščių r. PK pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas dėl Z. A., gimusios 1955 
metais, rastos savo namuose Anykš-
čiuose, Vilniaus gatvėje, mirties 
priežasties nustatymo. 

sudavė. Gautas L. Ž., gimusios 
1967 metais, gyvenančios  Debeikių 
seniūnijoje, pareiškimas, kad  na-
muose neblaivus (2,08 prom.) vyras 
V. Ž., gimęs 1963 metais, jai sudavė 
delnu. V. Ž. sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę. 

telefonas i. Gautas T. Z., gimu-
sio 1982 metais, gyvenančio Anykš-
čiuose, Ramybės gatvėje, pareiški-

mas, kad balandžio 21 dieną apie 3 
valandą vykusiuose šokiuose buvo 
pavogtas jam priklausantis mobilio-
jo ryšio telefonas. Žala – 1 280 litų.

sprogmenys. Balandžio 21 die-
ną  Skiemonių seniūnijos Kiškelių 
kaime, laukuose rasti trys sprogme-
nys. Atvykę išminuotojai nustatė, 
jog rastos karo laikų minosvaidžio 
minos 81 mm. Sprogmenys buvo 
sunaikinti vietoje. 

telefonas ii. Gautas T. G., gi-
musio 1992 metais, gyvenančio 
Anykščiuose, Vairuotojų gatvėje, 
pareiškimas, kad iš buto Ukmergės 
rajono Siesikų miestelyje pagrobtas 

jam priklausantis mobiliojo ryšio 
telefonas. Žala – 700 litų.

traktorius. Gautas A. T., gi-
musio 1972 metais, gyvenančio 
Anykščiuose, Liudiškių gatvėje, 
pareiškimas, kad balandžio 22 die-
ną  apie 8 valandą pastebėjo, jog 
pagrobtas jam priklausantis trakto-
rius su puspriekabe. Žala – 30 000 
litų.

Medžiai. Policijoje gautas I. Ž., 
pareiškimas, kad Anykščių seniū-
nijoje jai priklausančiame sklype 
buvo neteisėtai iškirsta ir pavogta 
mediena bei aštuoni žemės riedu-
liai. Žala – 6 188,32 litai. 

Į ketvirtąją vietą išsiveržė 9 padė-
kas gavęs Troškūnų ambulatorijos bei 
slaugos ir palaikomojo gydymo ligo-
ninės vadovas Rimondas Bukelis, po 
jo - 8 padėkas gavusi Anykščių PSPC 
gydytojos Rita Juodiškienė ir 6 padė-
kų sulaukusi Diana Iricijan.

renkame populiariausią rajono gydytoją
Jau daugiau nei dešimtmetį vykstančiuose populiariausio rajono gydytojo rinkimuose kol kas pir-

mauja trys medikės. 21 „anykštos“ skaitytojų padėkų šiemet jau yra gavusi ir pirmauja Kurklių am-
bulatorijos ir anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (pspC) gydytoja Dalia Kazlauskienė. to 
paties centro šeimos gydytojos salomėja rainienė – sulaukė 15, o Violeta Gustienė - 10 padėkų.

Po 4 „Anykštos“ skaitytojų padė-
kas yra gavę: Anykščių PSPC šeimos 
gydytoja Vitalija Giriūnienė, Anykš-
čių ligoninės vyriausiojo gydytojo 
pavaduotoja Virginija Pažėrienė bei 
chirurgas Rolandas Jurkėnas. Troš-
kūnų ambulatorijos gydytojas Valdas 

Macijauskas, Kavarsko ambulatorijos 
šeimos gydytojas Arūnas Tarvydas, 
Anykščių psichikos sveikatos centro 
vadovas Audronis Gustas ir Anykščių 
PSPC šeimos gydytojas Kęstutis Ba-
jarūnas gavo po dvi padėkas. 

Po vieną kartą padėkota Anykščių 

PSPC šeimos gydytojai Aurikai Treš-
čenko. Taip pat Anykščių ligoninės 
medikams: endokrinologei Reginai 
Arlauskienei, chirurgei Ritai Lauri-
naitienei, traumatologui – ortopedui 
Aloyzui Pranckūnui, anesteziologui 
Viliui Januškai bei kardiologei Lore-
tai Prabišienei.

Pacientai šiemet ypač daug kartų 
dėkojo ir kartu su gydytojais dirban-
čioms seselėms. Rūta Pociūnienė su-
laukė 18 padėkų, Irutė Mikučionienė 
– 17. Ritai Burneikienei padėkota 7, 
Ramunei Strazdienei – 6, Astai Bar-
tulienei – 5, Kristinai Liutkienei – 4 
kartus. Kartą padėkota slaugytojoms  
Daivai Leonavičienei, Lijanai Ra-
gauskienei, Bronei Pranckūnienei, 
Gražinai Klimašauskienei, Dianai 
Rudokienei, Reginai Viršylienei.

Primename, kad paskutines padė-
kas gydytojams spausdinsime balan-
džio 26 dienos numeryje.

Padėkos gydytojui kaina – 20 litų. 
Padėkas galite užsakyti „Anykštos“ 
skelbimų skyriuje.

-ANYKŠTA

Paprastas ir saugus būdas

Paslauga bus lengva pasinau-
doti visoje šalyje, nes „Tele2“ 
telefonus supirkinės paštu, per 
„Lietuvos pašto“ skyrius. 

Dabar operatoriaus perkamų 
įrenginių sąraše yra net 600 tele-
fonų modeliai. Už juos gautais pi-
nigais bus galima apmokėti visas 
„Tele2“ ir „Pildyk“ mobiliojo ryšio ir 
interneto paslaugas.

„Telefonus parduoti bus labai 
paprasta. Žmogui pačiam beveik 
nieko nereikia daryti, jis gaus 
asmeninį pasiūlymą su prelimi-
naria telefono kaina. Kelti koją iš 
namų parduodant telefoną reikės 
tik vieną kartą – iki artimiausio 
pašto skyriaus. Viskuo pasirū-
pinsime mes“, – sakė Mindaugas 
Kežionis, „Tele2“ Produktų sky-
riaus vadovas.

Pasak jo, pasirinktas supirkimo 
būdas užtikrina, kad iš jo nepa-
sipelnys vagys – telefonų parda-
vimas nėra anoniminis, o pinigai 
bus pervedami į mobiliojo ryšio 
sąskaitą, todėl paslauga bus nau-

PR Nebenaudojamą mobilųjį telefoną nupirks „Tele2“
Daug kam pažįstama situacija – pakeitus mobilųjį telefoną, senas 

lieka gulėti stalčiuje. Lyg ir valgyt neprašo, bet be reikalo gulėda-
mas vis labiau nuvertėja, o užsiimti pardavimu atrodo sudėtinga. 
Kur nešti? Kiek prašyti? Šią problemą išspręs nauja telekomuni-
kacijų bendrovės „Tele2“ paslauga, pavadinta „Reikia nereikia“. 
Paprastai ir patogiai senus mobiliuosius telefonus ir planšetes 
parduoti operatoriui galės visi „Tele2“ klientai ir išankstinio mokė-
jimo mobiliojo ryšio paslaugos „Pildyk“ vartotojai.

dinga tiktai sąžiningiems telefonų 
pardavėjams. 

Be vargo ir gaišaties

Telefonų supirkimo paslauga 
sukurta taip, kad taupytų žmonių 
laiką, nekeltų rūpesčių ir neparei-
kalautų papildomų išlaidų.

„Tele2” ar „Pildyk“ klientui įsidė-
jus SIM kortelę į nusipirktą nau-
ją mobilųjį telefoną, „Tele2“ SMS 
žinute atsiųs pasiūlymą parduoti 
telefoną su siūloma preliminaria 
jo kaina. 

Norėdamas parduoti telefoną, 
klientas atsakys į gautą žinutę ir 
nemokamai į namus užsisakys 
voką telefono persiuntimui. Pagal 
instrukciją supakuotą telefoną rei-
kės atiduoti bet kuriame „Lietuvos 
pašto“ skyriuje. Jų Lietuvoje yra 
net 714.

Nupirkti jų telefonus žmonės 
galės pasiūlyti ir patys. Tai gali-
ma padaryti apsilankius „Tele2“ 
ar „Pildyk“ svetainėse internete. 
Čia galima patikrinti, ar siūlomo 
modelio telefonai yra superkami, 

ir užsisakyti siuntimo voką.
Telefonui pasiekus „Tele2”, bus 

įvertinta jo būklė, o klientas žinute 
gaus siūlomą kainą. Jei ji tinkama 
ir vartotojas tai patvirtins SMS, pi-
nigai greit pasieks mobiliojo ryšio 
sąskaitą. Nesutikus parduoti tele-
fono, jis bus grąžintas siuntėjui be 
jokių papildomų mokesčių.

Į ryšio sąskaitą gautus pinigus 
bus galima be apribojimų panau-

Parduoti telefoną bus galima be išlaidų, rūpesčių ir gaišaties – reikės 
tik nueiti iki artimiausio pašto skyriaus ir atiduoti iš „Tele2“ gautą voką 
su senu telefonu.

doti „Tele2“ ir „Pildyk“ paslaugų 
apmokėjimui, o senas telefonas 
nebedulkės stalčiuje be reikalo.

Supirktus telefonus „Tele2“ par-
tneriai užsienyje paisydami aplin-
kosaugos reikalavimų atnaujins 
ir parduos Azijos bei Afrikos ša-
lyse.

Daugiau informacijos apie pa-
slaugą rasite „Tele2“ ir „Pildyk“ 
svetainėse internete.

ataskaita. Pažadų ir planų 
- vis dar daugiau nei nuveiktų 
darbų. Tokią Vyriausybės veiklos 
ataskaitą Seimui antradienį pri-
statė premjeras Algirdas Butke-
vičius. Ūkis toliau kopia į viršų, 
energetikos projektai sparčiai 
juda į priekį, emigracija mažėja, 
šalis vis patrauklesnė užsienio in-
vestuotojams. Tokie buvo pagrin-
diniai premjero A.Butkevičiaus 
optimistinės ataskaitos akcentai. 
Pagrindinė tema, dėl kurios Sei-
mo kairė ir dešinė ginčijosi va-
kar: kas labiau nusipelnė šaliai?

Numeriai. Europos Parlamento 
(EP) rinkimuose dalyvaujančios 
partijos trečiadienį burtų keliu 
išsitraukė rinkimų numerius, ku-
rie lems partijos numerį rinkimų 
biuletenyje. Per Vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) Sei-
mo rūmuose surengtą ceremoniją 
burtus traukė 10 kandidatų sąra-
šo atstovai, nors VRK dalyvauti 
EP rinkimuose yra įregistravusi 
11 partijų. Dvi partijos sudarė 
rinkimų koaliciją, pasivadinusią 
Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų 
aljanso koalicija „Valdemaro 
Tomaševskio blokas“. Beje, kad 
niekam nekiltų abejonių per bur-
tų traukimo ceremoniją, burtus 
sumaišė Seimo Pirmininkė Lore-
ta Graužinienė.  

Nuobodu. Seimo Pirmininkė 
Loreta Graužinienė kritikuoja 
Prezidento rinkimų debatams 
parinktą modelį. Pasak Seimo 
vadovės, debatų tvarka neleidžia 
kandidatams atsiskleisti, todėl jų 
diskusijos yra nuobodžios. „Aš 
iš šalies bandžiau žiūrėti kaip 
paprastas žmogus - jie yra nuo-
bodūs. Ir kada tą patį klausimą 
užduoda visiems kandidatams, 
gerai, jei esi pirmas ar antras, bet 
jei esi paskutinis pagal sąrašą, 
turi kartotis, nors tavo mintis jau 
galbūt išsakė. (...) Žiūrint ekono-
minę temą, atvirai pasakius, visi 
kandidatai buvo vienodi - jie su-
siniveliavo, nebuvo jokio ryškaus 
lyderio“, - konstatavo L .Grauži-
nienė, kartu nepraleidusi progos 
pareikšti simpatijų „darbiečių“ 
kandidatui Artūrui Paulauskui.

Lengvata. Siūloma nustatyti 
lengvatinį 5 proc. pridėtinės ver-
tės mokesčio (PVM) tarifą kny-
goms, laikraščiams ir žurnalams.  
Tokį Pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo pakeitimo projektą įre-
gistravo Seimo narys Valdas Va-
siliauskas. Pagal siūlomą projek-
tą, „lengvatinis 5 procentų PVM 
tarifas taikomas knygoms ir ne-
periodiniams informaciniams 
leidiniams (įskaitant vadovėlius, 
pratybų sąsiuvinius, enciklope-
dijas, žodynus, žinynus, infor-
macines brošiūras, nuotraukų ir 
reprodukcijų albumus, vaikiškas 
knygeles su paveikslėliais, pie-
šimo ir spalvinimo knygeles, 
spausdintas ar rankraštines natas, 
žemėlapius, schemas ir brėžinius, 
išskyrus kalendorius, užrašų kny-
geles ir kitus panašaus pobūdžio 
spaudinius), laikraščiams, žurna-
lams ir kitiems periodiniams lei-
diniams, išskyrus erotinio ir (ar) 
smurtinio pobūdžio leidinius, ku-
riuos tokiais pripažino teisės aktų 
įgaliota institucija, bei spausdin-
tą produkciją, kurioje mokama 
reklama sudaro daugiau kaip 4/5 
viso leidinio ploto“. Siūloma, kad 
įstatymo pataisos įsigaliotų 2015 
m. sausio 1 d.

Į „Anykštą“ paskambino pasipik-
tinusi vilniečių pora, negalėjusi antrą 
Velykų dieną patekti į Arklio muziejų 
Niūronyse. „Mums ir į galvą neatėjo, 
kad antrą Velykų dieną muziejus ne-
dirbs - sakė jie. - Negana to, nedirbo 

siekdami kurorto statuso baido svečius
Neįtikėtinai gražūs orai per šv. Velykas į anykščius atviliojo ne-

mažai svečių, tačiau jie per šventes rado užrakintus muziejus bei 
renginių sales. per šventes, kaip visada, dirbo didieji prekybos 
tinklai ir, gera išimtis, Kalitos kalno vasaros rogučių trasa.

ir Turizmo informacijos centras. Ten 
aikštelėje stovėjo kažkokios saugos 
tarnybos automobilis, tai paklausti jie 
mus informavo, ką galima pamatyti 
Anykščiuose“, - sakė vilniečiai.

„Anykštai“ pasiteiravus Kalnų slidi-

nėjimo centro vadovo Liudviko Avie-
tės, ar jie dirbo per šventes, ar sulaukė 
lankytojų, vadovas teigė, kad Kalitos 
kalno rogučių trasa dirbo abi švenčių 
dienas. „Antrąją Velykų dieną ant kalno 
rogutėmis pasivažinėjo apie 300 mies-
to svečių”, - sakė L. Avietė. „Anykšta“ 
pasidomėjo, ar tikrai Anykščiuose an-
trąją Velykų dieną nedirbo muziejai, 
Turizmo informacijos centras. Šio 
centro darbuotoja redakciją patikino, 

kad jie dirba per pasaulietines šventes, 
o per religines – ne. Centras šventė abi 
Velykų dienas. 

Velykas namie šventė ir muzieji-
ninkai. A. Baranausko ir A. Vienuolio 
– Žukausko memorialinio muziejaus 
direktorius Antanas Verbickas teigė 
nematąs jokios problemos, kad mu-
ziejai buvo uždaryti: „Velykas žmonės 
turi švęsti namie. Mes tik per Velykas 
ir Motinos dieną nedirbame“, - sakė 
direktorius ir ateityje žadėjo pagalvoti, 
kad gal antrą Velykų dieną ir reikėtų 
muziejams dirbti...              -ANYKŠTA

 „Anykštos” skaitytojai labiausiai dėkingi šioms gydytojoms (iš kairės): Kurklių ambulatorijos ir 
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) medikei Daliai Kazlauskienei, bei jos kole-
gėms Salomėjai Rainienei ir Violetai Gustienei.
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Grasino išdurti vaikams 
akis, nuskandinti juos baloje

„Niekas jos nešaudys, pati 
numirs“

Anykščių rajono apylinkės teisme 
nagrinėjant L.Damoševičienės bau-
džiamąją bylą dėl grasinimų susido-
roti ir terorizavimo, teisiamoji pri-
sipažino rašiusi D.Sabaliauskienei 
grasinančio pobūdžio trumpąsias 
žinutes. „Sakiau, kad sušaudysiu, 
nes mano motina Elizaveta Lobina 
jau šešerius metus baimėje gyvena, 
nes D.Sabaliauskienės nepilnametė 
dukra sakė, kad „ruskius“ nužudys. 
Mano motina ir aš esame rusės ir 
tuo didžiuojamės, aš lietuve būti ne-
noriu, bet niekas neturi teisės mūsų 
persekioti dėl tautybės, - emocingai 
teisme kalbėjo L.Damoševičienė. 
- D.Sabaliauskienės duktė, pasi-
kvietusi savo draugus, laužo mūsų 
tvorą, daužo langus, mane vadina 
stora boba ir liepia dingti iš čia. O 
D.Sabaliauskienė nuskynė mūsų 
vyšnias...“ 

Be to, teisiamoji kaltino kai-
mynę prekiaujant kontrabandi-
nėmis cigaretėmis, kurias esą iš 
D.Sabaliauskienės perka Viešintų 
pagrindinės mokyklos mokiniai, 
o policija į tai esą užmerkusi akis. 
„Norėčiau, kad D.Sabaliauskienė 
paliktų mano tėvus ramybėje. 
D.Sabaliauskienės niekas nešau-
dys, ji pati greičiau numirs“, - kas 
laukia kaimynės, teisme prognoza-
vo L.Damoševičienė.

Kovojo dėl keliuko

Konfliktai tarp E.Lobinos, jos 
dukters L.Damoševičienės ir 
D.Sabaliauskienės kilo dėl Krei-
vosios gatvės keliuko, kuris ga-
liausiai po šešerių metų kovų 

tapo E.Lobinos privačia valda, o 
D.Sabaliauskienei privažiuoti prie 
savo namų ir pasistatyti automo-
bilį buvo suformuotas kitas kelias 
ir apsisukimo aikštelė. Atrodo, kad 
tuo dviejų pusių konfliktas turėjo ir 
pasibaigti, bet taip neįvyko.

L.Damoševičienės advokatas 
Darius Karvelis teisiamosios klau-
sė: „Jūs kelerius metus kovojote. 
D.Sabaliauskienė pradeda kolioti, 
tada jūs tuo pačiu atsakote?“ „Pa-
sityčiojau iš jos, kad ir ji bijotų, 
nes buvo mano motiną sumušusi 
(D.Sabaliauskienė su nukentėjusią-
ja E.Lobina susitaikė, jai sumokėjo 
600 litų žalą - red.past.) 

Teisme paaiškėjo, kad kalti-
namoji L.Damoševičienė aša-
rinėmis dujomis apipurškė 
D.Sabaliauskienės dukterį. „O kur 
medicinos ekspertų išvados, kad 
jai nuo dujų padaryta kokia nors 
žala“, - į akis D.Sabaliauskienei 
šoko L.Damoševičienė.

D.Sabaliauskienė teismui aiš-
kino, jog taip elgtis, kaip elgia-
si teisiamoji, sveikas, protingas 
žmogus daryti negali. „Sveikas 
protingas žmogus mušti mano mo-
tinos taip pat negalėtų“, - atsikirto 
L.Damoševičienė. „Teisiamoji mus 
vadina alkoholikais, kad neprižiū-
rime savo vaikų, - kaip yra skaudi-
nama, pasakojo D.Sabaliauskienė. 
– Jai trūksta...“ „Ir jai trūksta“, 
- šaukė L.Damoševičienė. „Ben-
dravimo jai trūksta, - pasitaisė 
D.Sabaliauskienė. – Ne vieną 
kartą L.Damoševičienė bausta. O 
į kaimą pas savo motiną iš Pane-
vėžio atvažiuoja atsigauti. Su ja 
niekada niekas nekalba, gal dėl to 
jai pikta? Policija nerado jokių iš-
daužytų langų, išlaužytų tvorų...“ 
„Rado, protokolas yra pas Palio-

nį (Anykščių policijos komisari-
ato Viešosios policijos skyriaus 
viršininkas – red.past.)“, - šaukė 
L.Damoševičienė. „Jeigu ji pati 
nesiautėtų, jokių konfliktų nebūtų, 
- teigė D.Sabaliauskienė. – Gyvena 
užsitvėrę tvoromis, nežinau, ko dar 
jiems reikia. Kad L.Damoševičienės 
vyras galėtų šaudyti, aš nemanau, 
nes jis nekonfliktiškas, nes per tiek 
metų negirdėjau jo balso, bet kad 
L.Damoševičienė gali įvykdyti 
savo grasinimus, tikiu. Teisiamoji 
ne kartą sakė, kad mano duktė ne-
vaikščios šia žeme. Dėl to ne kartą 
teko kreiptis į policiją. O vyšnias 
skyniau nuo vaismedžių, kurie 
buvo valdiškoje žemėje. Dabar 
jas iškirto dėl aikštelės automobi-
liams“.

Bylos nagrinėjime teismas pa-
darė pertrauką. Į kitą posėdį bus 
kviečiami papildomi liudytojai ir iš 
policijos komisariato išreikalauta 
medžiaga apie kaimynų konflik-
tus.

Merginą apipurškė 
ašarinėmis dujomis

Už tai, kad 2013 metų lie-
pos 20 dieną apie 22 valandą 
L.Damoševičienė ašarinėmis du-
jomis apipurškė D.Sabaliauskienės 
nepilnametę dukrą, Anykš-
čių rajono apylinkės teismas 
L.Damoševičienei už nedidelį chu-
liganizmą skyrė 250 litų baudą.

Moteris su nuobauda nesutiko 
ir teismo nutarimą apskundė Pa-
nevėžio apygardos teismui. Savo 
skunde L.Damoševičienė nurodė, 
kad Anykščių teismas netinkamai 
vertino įrodymus, ji yra nekalta, nie-
kada nėra turėjusi dujų balionėlio ir 
nepurškė jokių ašarinių dujų. „Tą 
dieną susirinkę neblaivūs jaunuoliai 
kartu su O.S. niokojo mano tėvų 
turtą – laužė, spardė tvorą, išvertė 
kuolus, sugadino vartelių užraktą. 
Kai prasidėjo šis vandalizmo ak-
tas, mano motina E.Lobina atsinešė 
diktofoną ir viską įrašė. Aš norėjau 
Anykščių teismui pateikti kompak-
tinį diską, kuriame yra įrašas, kaip 
niokojama mano tėvų sodybos tvora, 
prašiau atkreipti dėmesį į chuliganų 
keiksmažodžius, grasinimus, tačiau 
teisėja Zita Gavėnienė man liepė eiti 
už durų. Taip pat teismas netinkamai 
vertino mano vyro parodymus, nes 
jis matė, kaip viskas vyko, bet tei-
sėja parašė, kad vyras nieko nema-
tė. Teisėja neleido pasisakyti teismo 
posėdyje mano mamai, nors ji turėjo 

Teisiamoji Lilijana Damoševičienė teismo posėdžio metu triukš-
mavo, trukdė kalbėti kitiems proceso dalyviams, todėl ne kartą 
teisėjos buvo įspėta, bet taip ir nepašalinta iš teismo salės už nu-
statytos tvarkos nesilaikymą.

Autoriaus nuotr.

Linas BITVINSKAS

Na ką, ponai ir ponios, rinki-
mai pasiekė beveik finišo tiesią-
ją. Europos Parlamento rinki-
muose dalyvausiančios partijos 
jau burtų būdu išsiaiškino savo 
numerius, pagal kuriuos par-
tijos bus išvardintos rinkimų 
biuletenyje. Gegužės 25 dieną 
rinkėjai galės rinktis iš 10 rin-
kimų sąrašų – devynios partijos 
rinkimuose dalyvauja savaran-
kiškai, o dvi tautinių mažumų 
partijos sudarė koalicinį sąrašą. 
Į Europos Parlamentą kandida-
tuos 215 politikų – beveik po 20 
į vieną vietą. Sakyčiau, tai bent 
konkursas, bet vis tiek mažesnis 
negu į paprastas darbo vietas 
provincijoje. Sakykim, kad ir 
Menų centro vadybininko etato 
pageidavo irgi apie tiek žmo-
nių.

Gerai, kad mūsų politikai 
gaus darbo ES viršūnėlėse, vis 
mažiau ant savo sprando poli-
tikų reiks išlaikyti. Tik bėda, 
kad kai jie tampa Europos Par-
lamento nariais tiesiog dingsta 
iš akiračio ir tiek, nei ką veikia, 
nei ką nuveikia nebežinome. 

Beje, premjeras Algirdas 
Butkevičius neseniai kaip savo 
darbo privalumą įvardijo faktą, 
kad emigracija Lietuvoje suma-
žėjo per pusę. Kur nesumažės, 
jei daugelyje vietovių kaip po 
karo telikę senoliai ir vaikai, 
emigruoti nebėra kam. Pasiro-
do, kad ir politikai visai nieko 
prieš emigruoti. Eisim balsuoti, 
tegu važiuoja.

teismo šaukimą“, - skunde aukštes-
nės instancijos teismui nurodė chuli-
ganizmu kaltinta L.Damoševičienė.

Panevėžio teismas visus minė-
tus argumentus atmetė, nurodė, 
kad Anykščių teismas bylą išna-
grinėjo visapusiškai ir teisingai, 
todėl paliko galioti sprendimą dėl 
L.Damoševičienei skirtos adminis-
tracinės nuobaudos.

atlyginimai. Seimo narys 
„darbietis“ Viktoras Uspaskichas 
tvirtina, kad iki metų pabaigos 
minimalus mėnesinis atlyginimas 
(MMA) turi pasiekti 1500 litų. 
„MMA jau šiandien turi būti 1200 
litų, iki metų pabaigos turi pasiekti 
1500 litų. Aš laikausi tos pozici-
jos, kad MMA turi jau šiais metais 
pasiekti 1500 litų. „Darbiečiai“ to 
siekia, stengiasi, būtų labai malo-
nu, kad ir koalicijos partneriai tai 
palaikytų. Aš galvoju, kad visi tai 
palaiko, išskyrus socialdemokra-
tus. Tikiuosi, kad ir jie palaikys, 
tuo labiau, kad Premjeras kons-
tatavo, jog į biudžetą surinkta 10 
proc. daugiau. Tai reiškia, kad ga-
limybė yra“,- sakė V. Uspaskichas. 

saugiau. JAV priėmė sprendimą 
siųsti karius į Baltijos šalis karinėms 
pratyboms, siekdamos palaikyti 
savo sąjungininkes NATO nares po 
Rusijos praėjusį mėnesį įvykdytos 
Krymo pusiasalio aneksijos. Praty-
bos vyks keturiose Rytų Europos 
šalyse, pradedant Lenkija. Vėliau 
jos persikels į Lietuvą, Latviją bei 
Estiją. „Atsiųsdami konkrečią pa-
galbą ir sustiprindami pajėgas Balti-
jos šalyse, sąjungininkai atsakingai 
įvertino grėsmes mūsų regiono sau-
gumui ir tesėjo duotą žodį. Bendros 
pratybos su JAV kariais Lietuvoje 
sustiprins pasirengimą kolektyvinei 
gynybai ir prisidės prie mūsų žmo-
nių saugumo užtikrinimo“, - teigė 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Komisija. Valdančioji koalici-
ja siūlys Seimui sudaryti laikinąją 
tyrimo komisiją „Dėl Prezidento 
Rolando Pakso pilietinių ir politinių 
teisių atstatymo“. Apie tokį apsis-
prendimą po valdančiųjų partijų 
Politinės tarybos posėdžio žurnalis-
tams pranešė R. Paksas. „Nuspren-
dėme, kad reikėtų įkurti laikinąją 
tyrimo komisiją ir kažkokiu būdu 
įgyvendinti Jungtinių Tautų Žmo-
gaus teisių komiteto sprendimą“, - 
sakė R. Paksas.

Egzaminas. Spręsdami Nacio-
nalinio kelių eismo taisyklių (KET) 
egzaminą dalyviai klydo kas an-
trame klausime, vidutiniškai buvo 
padaroma po 10 klaidų. Iš daugiau 
nei 2 tūkst. egzaminuotųjų tik keturi 
sugebėjo teisingai atsakyti į visus 
20 klausimų. Vis tik, tai - geresnis 
rezultatas nei pernai, kai nebuvo nė 
vieno nesuklydusio dalyvio, o vidu-
tiniškai buvo padaroma po 13 klai-
dų. Keturis iš penkių vaizdo klau-
simų dalyviai įveikė nesudėtingai, 
tačiau viename jų suklydo absoliuti 
dauguma (88 proc.) dalyvių.

Ukraina. Beveik 71 procentas 
Ukrainos gyventojų yra už unita-
rinę valstybę, federalizavimui pri-
taria mažiau kaip 19 procentų. Tai 
rodo Socialinių ir rinkodaros tyrimų 
centro (SOCIS), Kijevo tarptautinio 
sociologijos instituto, sociologijos 
grupės „Reiting“ ir Razumkovo 
centro surengtos apklausos rezul-
tatai. Į klausimą, kokios Ukrainos 
šalininkais jie save laiko, 70,9 pro-
cento apklaustųjų pareiškė esą už 
unitarinę valstybę, 17,7 procento 
- už federatyvinę, o 10,4 procen-
to nepanoro atsakyti arba neturėjo 
savo nuomonės. Apklausa vyko 
balandžio 9-16 dienomis visuose 
Ukrainos regionuose, joje dalyva-
vo piliečiai nuo 18 metų amžiaus. 
Buvo apklausti 6200 respondentų. 
Statistinė paklaida neviršija 0,8 pro-
cento.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleidonaujos knygos

C. s. Lewis

tiesiog krikščionybė

Iš anglų kalbos vertė Zigmantas 
Ardickas ir Kęstutis Pulokas

Pats geriausias, galbūt vienintelis 
būdas, kuriuo aš galiu tarnauti savo 
netikinčiam artimui, – aiškinti ir ginti 
tikėjimą, kuris yra bendras visiems 
krikščionims, visais laikais. C. S. 
Lewis septintajame dešimtmetyje 
Didžiojoje Britanijoje buvo įvardytas 
vienu iš penkių iškiliausių planetos 
protų. Jo knyga „Tiesiog krikščiony-
bė“ – laikoma XX amžiaus šedevru 
– pateikia neprilygstamą galimybę 
ir mūsų dienų tikintiems bei netikin-

tiems žmonėms išgirsti galingą, raci-
onalų krikščionių religijos pristatymą. 
Tai ypač aktualu dabar, naujų iššūkių 
akivaizdoje, vis sparčiau žengiant 
link kultūriniu bei religiniu pliura-
lizmu pagrįstos visuomenės. Knyga 
sudaryta iš radijo laidų, per kurias II-
ojo pasaulinio karo metu autorius kal-
bėjo apie krikščionybę. C. S. Lewiso 
krikščionybė – tai ne filosofija ir net 
ne teologija, kurią galima apsvarsty-
ti, aptarti ir padėti į šalį ant lentynos. 
Tai gyvenimo būdas, kuris reikalauja 
iš mūsų visada prisiminti, kad „nėra 
paprastų žmonių“, kad „tai nemirtin-
gieji, su kuriais mes juokaujame, dir-
bame, tuokiamės, kuriuos niekiname 
ir išnaudojame“. Įsijautę į šią tikro-

vę, turime kūrybiškai perkeisti savo 
gyvenimą taip, kad blogis mažėtų, 
o gėris vyrautų. Krikščionybė, kurią 
palaiko C. S. Lewisas, yra žmogiška, 
bet nelengva: ji reikalauja iš mūsų 
pripažinti, kad didžioji religinė kova 
kovojama ne įspūdingame mūšio lau-
ke, bet kiekvieno žmogaus širdyje, 
kai kas rytą pabundame ir jaučiame, 
kaip mus apninka dienos rūpesčiai, 
ir turime nuspręsti, kokie nemirtingi 
norime būti.Didžiąsias krikščionybės 
temas autorius knygoje nagrinėja su 
jam būdingu minties skvarbumu, 
naudodamas aktualų visiems laikams 
polemikos metodą: apeliuoja į patirtį, 
gyvenimo logiką ir proto gebėjimą 
rasti tiesą. Ši knyga istoriniame kon-
tekste turėtų būti matoma kaip drąsus 
pasakojimo ir gydymo aktas šiame 
išprotėjusiame pasaulyje.
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Tikriausiai teko kada atsidurti to-
kioje situacijoje, kai jaučiate padi-
dėjusi nuovargį, kankina nesėkmės 
ir nepasitikėjimo savimi jausmas, 
trūksta motyvacijos atlikti net kas-
dienius darbus, o ir pasitenkinimo 
juos atlikus nejaučiate. Visi šitie 
jausmai jus gali vesti į reiškinį, va-
dinamą perdegimu... 

Spartėjant gyvenimo tempui bei 
žmonėms siekiant sparčiai kilti 
karjeros laiptas, perdegimas lai-
komas viena iš opiausių dirbančio 
žmogaus problemų. Perdegimo 
sindromas yra apibūdinamas kaip 
emocinis, protinis bei fizinis išse-
kimas, kuris yra sukeltas pernelyg 
didelio ir užsitęsusio streso. Pasak 
psichologės Ch. Maslach, perdegi-
mas – tai ne trumpalaikė ir greitai 
praeinanti būsena, tai sudėtinga ir 
ilgai besitęsianti reakcija į įvairius 
stresinius faktorius darbe. Ameri-
kiečių psichologai H. Freudenbe-
eger bei G. Northand tyrinėdami 
perdegimo sindromą išskyrė 12 
stadijų kaip perdegimas galėtų pa-
sireikšti mumyse. 

1. Nepaliaujamas siekimas įrody-

Šių laikų liga – prisvyla ne tik blynai vietoj tabletės

Jūs nusprendėte nebekęsti alkio ir sugalvojote pasigaminti gar-
džią vakarienę. Begaminant jums skambtelėjo draugas. Jūs džiu-
giai plepėjote kol... nepajutote svilėsiu kvapą. ir tai tikriausiai 
pats nemaloniausiais kvapas, kuris gali būti tik jums gaminant 
maistą. tai reiškia, kad ateinančią valandą skrandžiui teks groti 
dar vieną simfoniją. Jūs ir vėl liekate alkanas. Štai kaip nutinka, 
kai gaminamas maistas sudega. tačiau pats žodis „perdega“ tin-
ka ne tik vakarienei apibūdinti. 

ti, ką gali. Nuolatinis perfekcioniz-
mo siekimas, noras kažką įrodyti 
kelia žmogui įtampą bei formuoja 
stresą pasmerkdamas žmogų nuo-
vargiui. Subalansavus darbo - po-
ilsio laiką galima bandyti išvengti 
„užprogramuoto” nuovargio.

2. Per didelis atsipalaidavimas. 
Šioje stadijoje asmenys bando 
nuneigti blogą savijautą, nepripa-
žįsta patiriamo nerimo bei spaudi-
mo darbe, kuris gali pasireikšti ir 
emociškai, ir fiziškai, ir psichiškai. 
Tad psichologai siūlo nustoti neig-
ti blogą savijautą, siūlo pasitikė-
ti savo organizmu bei pripažinti 
patiriamą stresą. Tai bus vienas iš 
mažų žingsnelių bandant užkirsti 
perdegimo atsiradimą. 

3. Asmeninių poreikių nepai-
symas. Pradedama nepaisyti savo 
kasdieninių poreikių: pradedama 
netinkamai maitintis, poilsis ir mie-
gas pradedami aukoti darbo var-
dan. Šių poreikių neigimas skatina 
vystytis fiziologiniams pokyčiams 
– krinta arba auga svoris, sutrinka 
valgymo įgūdžiai, žmogus vaikšto 
pabalęs ir pajuodusiais paakiais. 

Norint viso šito išvengti, siūloma 
pasirūpinti savo organizmu: tinka-
mai pailsėti, išsimiegoti tiek kiek 
reikalauja organizmas, reguliariai 
lankytis pas gydytoją, sveikai ir 
tinkamai maitintis.

4. Vengiama spręsti konfliktus ir 
tenkinti poreikius. Neturima laiko 
išsiaiškinti santykių su artimais 
žmonėmis, kolegomis, nes įsilieja-
ma į darbines veiklas, pamirštami 
draugai. Tuo tarpu žmonės, netu-
rėdami palaikymo, jaučia nuolatinį 
nesaugumą. Profesionalai, ban-
dydami pabėgti nuo asmeniniame 
gyvenime kylančių problemų, daž-
niausiai pasineria į darbą ir tokiu 
būdu formuoja uždarą problemų 
ratą.

5. Keičiasi pamatinės vertybės. 
Pamatines vertybes - šeimą, drau-
gus, meilę ir kt.- pakeičia darbas ir 
jis tampa pagrindine vertybe. Tad 
pasitikrinkite, kokios jūsų vertybės 
ir ar darbas nėra svarbiau už vai-
kus? 

6. Pabrėžtinai neigiamos proble-
mos. Pasireiškia dideliu kalbėjimu 
apie savo problemas, nekreipiamas 
dėmesys į kitų nusiskundimus. 
Problemų išviešinimas bei jų ne-
sprendimas tik ir gali įrodyti, kad 
žmogus yra perdegęs. Jis lygiai 
taip pat neturi jėgų, bei noro spręsti 
savo problemas, tačiau, paradoksa-
lu yra tai, kad jėgų skundimuisi ir 
verkimui visada atsiranda. 

7. Atsitraukimas. Bandoma atsi-
riboti, nebeturima laiko draugams, 

pasirenkama nesąmoninga savęs 
izoliacija. Pervargęs nuo darbo 
žmogus nebeturi jėgų bendravimui. 
Pilnaverčio bendravimo metu yra 
keičiamasi jausmais, išgyvenimais 
bei patyrimais, o pervargusiam 
praktiškai tai nebeįmanoma, nes 
tam jis turėtų atiduoti paskutinius 
savo energijos resursus. 

8. Pastebimas elgesio pasikei-
timas. Elgesys tampa nekantrus, 
liguistas, karštligiškas, labai lėtas, 
vangus. Perdegęs darbuotojas pra-
deda pykti ant klientų, jų vengti 
arba atvirkščiai, su jais labai daug 
bendrauti, tačiau taikyti stereotipus 
bei etiketes.

9. Depersonalizacija. Asmenybė 
pasikeičia, tampa labai agresyvi, 
pikta arba labai lėta, vangi, taip pat 
galimas žalingų įpročių suintensy-
vėjimas: daugiau rūkoma, vartoja-
ma alkoholio ar intensyviai valgo-
mi namuose svečių dienai palikti 
saldainiai.

10. Vidinė tuštuma. Prarandama 
gyvenimo prasmė, senka kūrybinės 
ir fizinės jėgos, organizmas silps-
ta, o ypač išsibalansuoja psichinė 
sveikata. Žmogus pajunta, kad 
gyvenimas beprasmis, kad baigia 
išsekti visos jėgos.

11. Depresija. Jei pajutus vidinę 
tuštumą kreipiamasi pas specialis-
tus (psichologus), depresija gali 
neatsirasti arba gali būti gydoma 
profesionaliu psichosocialiniu 
būdu.

12. Visiškas išsekimas – sudegi-

mas. Tai galutinė perdegimo sin-
dromo pasireiškimo stadija, kuri 
gali pasireikšti liga, reikalaujančia 
stacionaraus gydymo.

Pažvelgę į visas šias stadijas, 
galite bandyti pasitikrinti, ar jūs ne 
ant perdegimo ribos. Jei jaučiatės 
perdegęs, venkite izoliacijos, nebū-
kite atsiskyrę, o gal net pakeiskite 
gyvenimo aplinkybes - bandykite 
išspręsti problemas darbe, keiski-
te darbą ar susiraskite kitą veiklą, 
taip leisdami sau užmiršti visus rū-
pesčius. Mylėkite ir tausokite save, 
nes darbų visada bus ir šioje žemė-
je veiklos niekada netruks, tačiau 
patys joje esame tik kartą, tad tegu 
tas kartas būna laimingas ir gražus, 
pilnas nuostabių akimirkų bei pri-
siminimų, o ne apkrautas popierių 
krūva. 

Kamilė BITVINSKAITĖ
VU filosofijos fakulteto 
IV kurso psichologijos 

specialybės studentė

Miokardo infarktą skatina ir 
vadinamieji rizikos veiksniai:

 rūkymas;
 padidėjęs arterinis kraujospū-

dis;
 cukrinis diabetas;
 per didelis cholesterolio kiekis 

kraujyje;
 nuolatinė emocinė įtampa;
 dažnas fizinis pervargimas;
 mažas fizinis aktyvumas;
 nutukimas;
 polinkis sirgti širdies ir krauja-

Miokardo infarktas
Miokardo infarktas – tai negrįžtamas širdies raumens dalies 

pakenkimas ir žuvimas, kuris atsiranda dėl širdies kraujotakos 
pablogėjimo.

statistika rodo, kad vyrai miokardo infarktu serga dažniau. 
pernai Lietuvoje buvo užregistruota apie 9 tūkstančiai miokardo 
infarkto atvejų – vidutiniškai beveik po 25 per dieną. Nors mio-
kardo infarktas yra viena dažniausių kraujotakos sistemos ligų, 
jai vis dar skiriame pernelyg mažai dėmesio, o savo sveikata la-
biau susirūpiname tik po netikėtų žinomų žmonių mirčių.

gyslių sistemos ligomis tarp šei-
mos narių;
 vyriška lytis;

simptomai

 Keletą dienų ar savaičių prieš 
ištinkant miokardo infarktui, pa-
blogėja savijauta, atsiranda krūtinės 
anginai būdingas skausmas. Anks-
čiau buvę krūtinės anginos (steno-
kardijos) priepuoliai pradeda ištikti 
ir ilsintis, padažnėja, o pats priepuo-

lis trunka ilgiau.
 Ištikus miokardo infarktui, pir-

miausia kyla labai stiprus skaus-
mas (spaudžia, gniaužia, rečiau – 
maudžia) už krūtinkaulio arba apie 
širdį. Dažniausiai skausmas plinta 
į kairę ranką, petį, kaklą ir apatinį 
žandikaulį, kartais dantį, rečiau – į 
dešinę ranką ar pilvo apačią. Kartais 
skauda ir kitas kūno vietas – krū-
tinės ląstos dešinę pusę, nugarą 
po mentėmis, ties stuburu. Tirpsta 
kairiosios arba abiejų rankų pirštai.

 Skausmas trunka ilgiau kaip 
pusvalandį, nemalšta nei nuo nitro-
glicerino, nei nuo kitokių kraujagys-
les plečiančių vaistų arba, trumpam 
aprimęs, vėl atsinaujina. Ligonį api-
ma nerimas, mirties baimė, pykina, 
kartais ligonis vemia (būna panašu, 
kad sutriko virškinimas).

 Jei ima trikti širdies veikla, su-
mažėja arterinis kraujospūdis, išpi-
la šaltas prakaitas, sutrinka širdies 
ritmas. Atsiradus ūminiam širdies 

nepakankamumui, ligonis ima dus-
ti, prasidėjus galvos smegenų krau-
jotakos nepakankamumui, svaigsta 
galva, pritemsta sąmonė.

 Kartais miokardo infarkto ištik-
tas ligonis junta tik nedidelį savi-
jautos pablogėjimą, tai dažniau pa-
sitaiko vyresnio amžiaus žmonėms, 
ypač moterims. Tokiu atveju per-
sirgto miokardo infarkto pėdsakai 
vėliau pastebimi atsitiktinai.

Miokardo infarkto profilaktika

Miokardo infarktas yra viena iš 
tų ligų, nuo kurių neretai galima 
apsisaugoti. Miokardo profilaktiką 
sudaro:

 Rizikos veiksnių koregavimas
 Medikamentinė profilaktinė 

(cholesterolį ir trombozę mažinan-
tys vaistai)

Kai kurių miokardo infarkto ri-
zikos veiksnių koreguoti negalime, 
pvz. didėjančio amžiaus arba pa-
veldimumo. Tačiau daugelį rizikos 
veiksnių galime paveikti: tinkamai 
gydyti padidėjusį arterinį kraujo 

spaudimą, cukrinį diabetą, nerūkyti, 
vengti viršsvorio, mažinti choles-
terolio kiekį kraujyje, propaguoti 
fizinį aktyvumą ir judrų gyvenimo 
būdą.

NEDELsiaNt 

Kvieskite greitąją medicinos pa-
galbą arba važiuokite į artimiausios 
ligoninės priėmimo skyrių

JEi:
 Kyla skausmas už krūtinkaulio 

arba širdies plote;
 Skausmas plinta į kairę ranką, 

petį, kaklą ar apatinį žandikaulį;
 Apima nerimas, mirties baimė, 

pila šaltas prakaitas;

Pirmosios valandos nuo skausmo 
pradžios yra labai svarbios – „auk-
sinės“, per kurias galima sumažinti 
mirties ir invalidumo tikimybę.

Parengė: Ignalinos visuomenės  
sveikatos biuro

sveikatos stiprinimo specialistė
Natalija Kovalenko

Depresuojančiam vizitas
į daržą nepadės Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

anykščių rajono psichikos sveikatos centro direktorius audro-
nius Gustas sako, kad pavasaris yra metas, kai paaštrėja arba 
pasireiškia depresijos. Gydytis „liaudiškai“ ir siųsti į daržą padir-
bėti tokių ligonių a.Gustas nerekomenduoja.

Praeitais metais, kaip teigia Anykš-
čių rajono psichikos sveikatos centras,  
pas juos fiksuota beveik 10 tūkstančių 
apsilankymų. Žinant, kad rajone ne-
bėra ir 30 tūkstančių gyventojų, šis 
skaičius atrodo gąsdinantis. „Noriu 
pabrėžti, kad čia apsilankymų, o ne 
žmonių skaičius. Pas mus ateina ir 

vairuotojai, ir medžiotojai dėl doku-
mentų, tad 15 procentų apsilankymų 
reiktų atmesti, ligoniai lankosi kas 
mėnesį, kai kurie net ir 2-3 kartus, 
todėl realus ligonių skaičius žymiai 
mažesnis. Pagal statistiką yra realu, 
kad 2-3 procentai populiacijos serga 
psichikos sutrikimais“,- apie skaičius 

aiškino ir ramino A.Gustas. Tiesa, jis 
pripažino, kad skaičiai Anykščių rajo-
ne vis dėlto yra didoki. 

Gydytojas sakė, jog dabar artimieji 
turėtų atkreipti dėmesį į linkusių sirgti 
elgesį. „Jei jis kardinaliai pasikeičia, 
jei dingsta energija, darbingumas, 
galima įtarti depresiją. Kartais ji pa-
sireiškia ir somatiniais sutrikimais – 
jaunas ir sveikas žmogus skundžiasi 
širdimi, skauda skrandį, sąnarius, o 
visi organai sveiki. Tada reiktų ateiti 
pas mus, yra testai, mes nustatome. 
Bendri simptomai yra tokie: bloga 

nuotaika, savęs nuvertinimas, neno-
rėjimas dirbti, nerimas“,- kaip pažinti 
depresiją, sakė A.Gustas. 

Paklaustas, ar depresija „pasiduo-
da“ liaudiškoms gydymo priemo-
nėms, sakykim, išvesti sergantį dirb-
ti kur į sodą, gal čia tik tinginystė, 
A.Gustas juokėsi: „Aišku, kad gali 
būti ir tinginystė, tačiau tikra depresi-
ja tokiems metodams „nepasiduoda“. 
Pakitimai vyksta ląstelių lygyje“, - 
sakė A.Gustas.

Gydytojas patarė stiprinti organiz-
mą pavasarį, nes silpnumas ir bloga 
nuotaika gali būti sąlygoti ir žiemos 
periodo, o jeigu padėtis negerės, 
pataria apsilankyti pas gydytojus. 
Beje, ir šiemet apsilankymų skaičius 
Anykščių rajono psichikos sveikatos 
centre, matyt, nebus mažesnis. „Per 4 
šių metų mėnesius fiksuoti jau 2 344 
apsilankymai“,- sakė A.Gustas.  

Anykščių rajono psichikos svei-
katos centro direktorius Audro-
nius Gustas sako, kad pavasarį 
realu, jog depresija paaštrėja.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.   
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PASTOGĖ

(Atkelta iš 1 p.)
Kaimas prie dvaro

Sunku pasakyti, nuo ko kilęs 
prie Balagano miško pakraštėliu 
besiremiančio kaimo pavadinimas, 
tačiau panašu, kad  kaimas pava-
dinimą bus  paveldėjęs iš dvaro. 
Jo savininkai Kazys ir Balys Stai-
kūnai valdė 94,5 hektaro žemės. 
1923 – aisiais minimame Dejūnų 
palivarke buvo 4 sodybos, kuriose 
gyveno 27 žmonės, o kaime gyve-
no net 120 gyventojų. Iki šių dienų 
iš dvaro teliko akmeninio rūsio, 
kuriame dar ne taip seniai kaimie-
čiai rūkė dešras ir lašinius, ir kelių 
tvartų liekanos. Pasak kaimo sen-
buvių, sovietmečiu tie tvartai buvę 
pilni gyvulių. Pasak Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos 
Architektūros 
ir urbanistikos 
skyriaus vy-
riausiosios spe-
cialistės Daivos 
Stankevičienės, 
Dejūnų dvaras 
nėra įrašytas į 
kultūros paveldo registrą, ten išli-
kę tik seni medžiai, ūkinių pastatų 
likučiai, o apie vietovę daug papa-
sakoti gali kaimo senbuviai Balys 
ir Donata Staikūnai. Pasak jų, į 
kaimą kartais atvažiuoja dvarinin-
kų palikuonės, čia turinčios  žemės 
ir miško. Šį turtą jos nuomojančios 

Dejūnų senbuvį vežiojo su „Volga”

vietiniams ūkininkams. 
Dejūnai garsūs dar ir tuo, kad 

būtent šiame kaime 1918 metų 
gruodžio mėnesį buvo atidaryta 
pradinė mokykla, kurioje tuomet 
mokėsi apie 50 vaikų ir iš aplinki-
nių kaimų. 

Kolektyvizacijos pradžioje kai-
mas buvo „Kremliaus žvaigždės“ 
kolūkio dalimi, vėliau priklausė 
„Jaunosios gvardijos“ kolūkiui, 
Naujasodžio tarybiniam ūkiui, 
Staškūniškio kolūkiui, kol šis iši-
ro. 

Neleidžia nusipirkti namų

Su seniūnu Algimantu Jurkum 
tik įsukę į kaimo keliuką sutikome 
ir kaimo gyventojus. Nikolajus Pri-
chodko su Jurgita Grižaite traukė 

ratukus su bi-
donu į pakalnę 
pasisemti iš ten 
esančio šulinio 
vandens. „Vieta 
čia rami, nors ir 
prie didelio ke-
lio, - pastebėjo 

jauni kaimo gyventojai.- O su van-
deniu – problema, vandens reikia 
atsivežti bemaž iš už šimto metrų 
esančio šulinio. Bandai kasti arčiau 
namų - paviršinis vanduo subėga, 
o giliau lyg ir nėra vandens“. J. 
Grižaitė aplankydavo kolūkiniuo-
se tvartuose dirbusią  močiutę Oną 

Navickienę, tačiau jai kolūkyje 
dirbti jau neteko. 

Prieš 15 metų į Dejūnus atsikėlęs 
N. Prichodko ir J. Grižaitė  laiko 6 
karves, 2 veršius, o Jurgitos teta 
Alita Navickaitė turi ir šiek tiek 
žemės, kurią dirba. Jų namuose 
krykštauja ir Kurkliuose besimo-
kanti Roberta ir dar į mokyklą nei-
nantis Deividas. N. Prichodko pra-
sitarė, kad norėtų nusipirkti namus, 
kuriuose gyvena, tačiau valdžia 
neleidžia... 

Paklaustas, ar nuo didelio kelio 
neužklysta nekviesti svečiai, N. 
Prichodko nusišypsojo. „Nuo kelio 
neužklysta, tačiau prieš keletą mė-
nesių „apturėjau“ neeilinį nuotykį., 
- prisiminė vyras. – Kažką vakare 
krapščiausi mašinoj ir kažkaip už-
snūdau ant galinės sėdynės. Pra-
merkiu akis, žiūriu, kažkas „magą“ 
lupa. Kaip tvėriau už peties. Spru-
ko vyriokas nosim žemę ardamas. 
O kitas iš traktoriaus jau dyzeliną 
leido. Pabėgo, tačiau, manau, kad 
šį žygį jie prisimins ilgai“. 

Bendradarbio sūnus seniūną 
„Volga“ vežė į „zaksą“

Balys ir Donata Staikūnai pa-
sitikę kieme pakvietė į vidų kartu 
su keliom į kambarį įskridusiom 
kamanėm... Su seniūnu jie geri pa-
žįstami nuo kolūkmečio. A. Jurkus 
kurį laiką dirbo vyriausiu kolūkio 

veterinarijos gydytoju, o B. Staikū-
nas  - sanitaru. Jiedu prisiminė, kad 
1983 – iaisiais B. Staikūno sūnus 
Vilmantas su juoda „Volga“ seniū-
ną vežė tuoktis į Anykščius. Taigi, 
iš kur eilinio kolūkiečio kieme at-
sirado juoda „Volga“ kuriom anuo-
met tik pirmieji partijos komitetų 
sekretoriai važinėjo?

„Taigi aš amerikonas, gimiau 
Kanadoj, - juokėsi B. Staikūnas, 
ir papasakojo anaiptol ne tokią jau 
linksmą savo gyvenimo istoriją.  – 
Tėvai gyveno Kanadoj, tačiau mirė 
mano močiutė ir mama su vaikais 
prieš karą atvažiavo į laidotuves, 
tėtis pasiliko Kanadoj. Užėjo ka-
ras ir šeima buvo išskirta visiems 
laikams. Kai mirė tėtis, gavau pa-
likimą, dėl kurio važiavau net į 
Maskvą. Štai tada mano kieme ir 
atsirado juoda „Volga“ ir dar keli 
„Žiguliai“. Dėl amerikoniškos kil-
mės vos neatsidūrėme Sibire. Per 

patį didžiausią trėmimą ir mūsų 
šeimai buvo pasakyta ruoštis ke-
lionei, tačiau aš pasprukau ir per 
kelias geras valandas nubėgau 
Ukmergėn pas mums pažįstamą 
tokį Karablikovą. Spėjo mus išgel-
bėti nuo tremties. Dabar tai ir per 
dvi dienas Ukmergėn nenueičiau“. 
Beje, būtent Ukmergėje įsikūrę ir 
laimingai gyvena D. ir B. Staikū-
nų vaikai Birutė, jau minėtas Vil-
mantas ir Vygantas. „Gyvename 
rajono pakraštėlyje tarp Anykščių 
ir Ukmergės, tačiau mūsų parapi-
ja tai Žemaitkiemio, - pastebėjo 
D. Staikūnienė. – Į bažnyčią, kur 
vaikai veža, ten ir važiuojam. Į 
Žemaitkiemį ar Kurklius“.  Seno-
liai prasitarė, kad vaikai jiems iš-
kėlė įsimintinas Auksines vestuves 
Ukmergės restorane. 

Iš gretimo Kunigiškių kaimo ki-
lusi D. Staikūnienė su savo būsimu 
vyru susipažino, kai šis jų kaime 
dirbo statybininku. Susitikdavo 
šokiuose. „Oi, kiek jaunimo kaime 
buvo po karo, kolūkio pievų pjaut  
dvi dešimtys vyrų su dalgiais iš 
vieno kaimo išeidavo, -  prisiminė 
moteris. – 3 metus draugavom, iš 
pradžių vienas kito bijojom, net 
neprisimenu po kiek draugystės 
mėnesių pasibučiavom. Ne taip 
kaip dabar, susitinka, sugriūna, o 
po mėnesio išsiskiria“. 

Santarve, ištikimybe, gerais 
žmonėmis užaugintais vaikais ši 
šeima yra tikras senojo Lietuvos 
kaimo šeimos pavyzdys. Jiems juk 
iki briliantinių vestuvių vos penki 
meteliai beliko...  

D. ir B. Staikūnų namuose daž-
nai krykštauja anūkai. Jų net šeši, 
visų vaikų po du.

Gyvenimas teka savo vaga. Gar-
baus amžiaus D. ir B. Staikūnai dar 
laiko 2 karves, arklį, kiaulę, pulką 
vištų. Juodos „Volgos“ jau senokai 
nebeturi. Vaikai pardavė. Kas gali 
ja važinėti, kai benzino siurbia vos 
ne 15 litrų šimtui kilometrų!?  

Kaip ir kaimynė J. Grižaitė, jie 
priglaudę nuo plento atklydusį ne-
gerų žmonių išmestą šuniuką. 

Už Jurgitą Grižaitę šį kartą į kalnelį ratukus su vandens bidonu užtraukti Nikolajui Prichodko pa-
dėjo seniūnas Algimantas Jurkus.

Dejūno dvaro rūsyje neseniai kaimiečiai rūkydavo dešras ir la-
šinius. 

Jauniausias Dejūnų gyventojas Deividas su negerų žmonių iš-
mestu ir į sodybą atklydusiu  „ciucka“.

Tolokai nuo sodybos esančiam šuliniui stogelį sumeistraus Ni-
kolajus Prichodko. 

Dejūnų kaimui pavadinimą padovanojo dvaras.
Autoriaus nuotr.

...Pramerkiu akis, žiūriu, 
kažkas „magą“ lupa. Kaip 
tvėriau už peties. Spruko 
vyriokas nosim žemę arda-
mas...
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įvairūs 
Į savo namus priimčiau nuolati-

nai gyventį vyrą nevartojantį alko-
holio, mėgstantį namų ruošą, tvar-
kingą ir ne jaunesnį kaip 60 metų.

Tel. (8-646) 70862.

Rasta

Rasta Edgaro Dilio asmens ta-
patybės kortelė ir Dano Gasiūno 
mokinio pažymėjimas.

Tel. (8-675) 00133.

Paslaugos

UAB 2 Vymonta gamina plienines 
stogų ir sienų dangas iš spalvo-
tos ir cinkuotos-alucinko skardos. 
Darome lankstinius.  Parduodame 
gamintojo kainomis.  

Kreiptis:  Panevėžys, Kerbedžio 
g.21,tel.: (8-606) 11964, (8-687) 
97797.  

Mini ekskavatoriumi, mini krau-
tuvu BOBCAT atliekame žemės 
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono 
daužymo darbus (yra paletinės 
šakės). Atliekame lauko santech-
nikos darbus. 

Tel.: (8-685) 27028, (8-618) 65358.

Įrengiame ventiliacijos ir eko-
nomiškas rekuperacines siste-
mas savo, kliento medžiagomis. 
Deimantinėmis karūnomis gręžia-
me skyles, pjauname angas.

Tel. (8-673) 06342.

Mobiliu gateriu pjauname medie-
ną. Atvykstame į namus.

Tel.: (8-603) 96018, (8-620) 84419.

MINKŠTŲ BALDŲ 
VALYMAS.

Tel. (8-621) 06840.

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai! 
Nuolaidos A kategorijos kursams !!!

Teirautis tel.: (8-657) 72 987 
www.jonroka.lt.

Renkamės balandžio 29 dieną 17 val. Liudiškių g. 29, 
UAB „Janroka“ patalpose 

Šiltiname pastatus - užpildome 
oro tarpus ekovata, termoputa, 
granulėmis, poliurentu.

Tel. (8-606) 85525.

Atliekame statybos ir remonto 
darbus: pamatai, sienos, vidaus 
ir išorės apdaila, renovacija, ger-
būvis.

Tel.: (8-698) 27768, 
(8-655) 66234.

Remontuojame plokščius sto-
gus. Parduodame statybines me-
džiagas.

Tel. (8-611) 44505.

Fasadų šiltinimas, fasadų apdai-
los darbai įvairiomis medžiagomis. 
Konsultuojame, aprūpiname me-
džiagomis.

Tel. (8-676) 52289.

Nebrangiai dažo namus ir sodo 
namelius. 

Tel. (8-606) 58151.

Tinkuojame, glaistome, dažome, 
klijuojame plyteles, kalame daily-
lentes, montuojame gipskartonį ir 
atliekame kitus apdailos darbus.

Tel. (8-624) 32107.

Dažom sodo namelių stogus, 
namų fasadus.

Tel. (8-679) 88635.

Reguliuojame, remontuojame 
kuro siurblius, purkštukus.

Nuomojame autokeltuvą (kėlimo 
aukštis 20 m, šoninis siekis – 9 
m). 

Tel. (8-682) 36806.

ANYKŠČIŲ SKYRIUS INFORMUOJA, kad Nacionalinės že-
mės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriaus 
vedėjo 2014-04-02 įsakymu Nr.38VĮ-(14.38.2)-466 patvirtintas 
vietovės lygmens, specialiojo teritorijų planavimo, kitos paskirties, 
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) naujo valsty-
binio žemės sklypo, esančio Žliobiškio g. 14, Viešintėlių k., Viešintų 
sen. Anykščių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Visą informaciją (skyriaus vedėjo įsakymą ir planus) apie patvir-
tintą projektą galima rasti Anykščių skyriuje, adresu: J. Biliūno g. 
19, Anykščių m. arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos interneto svetainėje, adresu:www.nzt.lt

Skyriaus vedėjas           Dainius PETRAUSKAS

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610

Remontuojame šaldytuvus, skal-
bimo mašinas ir kitą buitinę tech-
niką. Važiuojame į iškvietimus, 
suteikiame garantiją.

Kreiptis: Baranausko a. 14, 
Anykščiai, tel. 5-15-61, 

(8-699) 65148, (8-689) 97341.

Širdingai esu dėkingas šeimos gydytojai Violetai GUSTIENEI ir seselei Laimutei už 
rūpestingą gydymą, švelnų žodį, nuoširdų patarimą.

J. Dilys

Nuoširdžiai dėkojame Salomėjai RAINIENEI ir seselei Ramunei STRAZDIENEI už 
nuoširdų rūpestį, gydymą, kantrybę, nuoširdžius patarimus.

Ačiū Jums.
A. ir A. Kavoliai

Nuoširdžiai dėkojame Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI už 
gerą gydymą, nuoširdų patarimą, švelnų žodį; taip pat dėkojame seselėms Rūtai 
PACIŪNIENEI ir Irutei MIKUČIONIENEI ir linkime sveikatos, ištvermės ir Dievo palai-
mos kilniame Jūsų darbe.

Kunigiškiai,
Steponas, Judita, Saulius Ališauskai

Širdingai dėkojame Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI už švel-
nų žodį, gydymą, patarimus, taip pat dėkojame slaugytojoms Rūtai PACIŪNIENEI ir 
Irutei MIKUČIONIENEI. Linkime ištvermės ir Dievo palaimos. Ačiū Jums.

R. ir V. Lavinskai, Anykščiai

Nuoširdžiai dėkojame Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI už 
nuoširdų patarimą, už gerą gydymą, už švelnius žodžius. Taip pat dėkojame medicinos 
seselėms Rūtai PACIŪNIENEI ir Irutei MIKUČIONIENEI ir linkime sėkmės, ištvermės 
Jūsų darbe. Didelis Jums ačiū.

V., J., D. Lavinskai

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojui Kęstučiui BAJARŪNUI už gerą gydymą, 
nuoširdžius patarimus bei atjautą. Tariame ačiū seselei Reginutei VIRŠYLIENEI už 
dėmesį, švelnumą. Linkime Jums geros sveikatos, stiprybės ir sėkmės dirbant kilnų ir 
atsakingą darbą.

V. ir P. Pavariniai

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Violetai GUSTIENEI ir slaugytojai Laimutei 
už rūpestingą gydymą, nuoširdžius patarimus ir dėmesį bei švelnų žodį.

Dalė Meškauskienė, Kęstutis Gutpetris

Nuoširdžiausi linkėjimai mūsų mielai, nuoširdžiai ir atjaučiančiai gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojoms Rūtai POCIŪNIENEI ir Irutei MIKUČIONIENEI, lai-
mės , sveikatos, kantrybės ir Dievo palaimos.

Marytė Miškinienė, Bimbai

Nuoširdžiausi padėkos žodžiai gerbiamai gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slau-
gytojoms Rūtai PACIŪNIENEI ir Irutei MIKUČIONIENEI. Linkime stiprybės ir Dievo 
palaimos.

Rutkauskai, Bimbai

Visi norime ilgiau pabūti šioje žemėje, nes nežinome, ką ten rasime išėję, ir kas ten 
laukia. Skubame pas savo gydytoją, kuris išklauso, supranta ir pataria. Nuoširdų ačiū 
tariame šeimos gydytojui Rimondui BUKELIUI ir slaugutei Ritai BURNEIKIENEI.

Irena ir Algis Muraškos

Dėkoju šeimos gydytojui Rimondui BUKELIUI, kad nuoširdžiai rūpinatės mano svei-
kata, kad esate draugiškas, nuoširdus. Pasitikiu Jumis.

Dėkoju visam ambulatorijos personalui su kuriuo tenka bendrauti. Sėkmės Jums.

Dalia Širmenienė

Nuoširdžiai dėkoju ilgamečiam mūsų šeimos gydytojui Rimondui BUKELIUI už nuo-
širdų ir rūpestingą gydymą. Ištvermės ir sveikatos Jums. Dėkojame slaugutei Ritai.

Genovaitė Balčiūnienė

Norime pasakyti, kad Jūs, gydytojau Rimondai BUKELI, esate atsidavęs šeimos gy-
dytojas. Jūsų priežiūroje sveiki užaugo mūsų vaikai. Dabar dėkojame už rūpinimąsi 
mumis, vyresniaisiais. Dėkingi sesutei Ritai.

Dalė ir Arturas Širmeniai

Noriu padėkoti gydytojui Rimondui BUKELIUI, kad nežiūrint į tai, kad man jau dau-
giau 80-ties, Jūsų rūpesčio ir paskutinių mano sveikatos išteklių dėka, dar intensyviai 
judu. Didelis Jums dėkui.

Petras Paškevičius

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Salomėjai RAINIENEI ir seselei Ramunei už 
rūpestingą gydymą, šiltus žodžius, patarimus.

Linkime Dievo palaimos Jūsų kilniame mediko darbe ir asmeniniame gyvenime.
Vida ir Algis Karveliai

Už rūpestingą sveikatos priežiūrą, už supratimą, užuojautą, gerus patarimus ačiū 
šeimos gydytojai Violetai GUSTIENEI ir seselei Laimutei .

Taip pat dėkoju už visokeriopą ir nuoširdžią medicininę pagalbą gydytojams Virginijai 
PAŽĖRIENEI ir Rolandui JURKĖNUI.

Veronika Dikčiuvienė

Nuoširdžiausia padėka gydytojui Rolandui JURKĖNUI už rūpestingą gydymą, pagal-
bą ir nuoširdų žodį.

Ačiū už Jūsų gerumą, ištvermę ir kantrybę kilniame darbe.
A. Muliarčikienė

Dėkoju gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai BARTULIENEI už kantrybę 
ir nuoširdų gydymą,

R. Jurkuvienė

Esame dėkingi gydytojai Dianai IRICIAN ir seselei Kristinai LIUTKIENEI už malonų 
priėmimą ir nuoširdų gydymą.

R. ir A. Vildžiūnai, B. ir J. Paulavičiai

Nuoširdus ačiū šeimos gydytojai Violetai GUSTIENEI ir seselei Laimutei už rūpestin-
gą gydymą ir kantrybę.

M., M. ir R. Skorochodovai

Medikų dienos proga nuoširdžiausi sveikinimai šeimos gydytojai Salomėjai RAINIENEI 
ir slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI. Linkime, kad besirūpindamos mūsų sveikata, 
jos niekada nepavargtų ir pačios būtų stiprios ir sveikos.

R. ir M. Tunkevičiai
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Petras Povilas 
Marciukas

1923 - 2014 

Netekome brangaus ir artimo žmogaus, ilgamečio sumanaus ir tole-
rantiško vadovo, šeimos nario Petro Povilo Marciuko.

Velionis Petras Povilas Marciukas gimė 1923 m. netoli Papilio, 
Vabalininko valsčiuje. Įgijęs mokytojo kvalifikaciją, dirbo įvairiose 
mokyklose, kol pastebėjus jo neeilinius organizacinius gabumus, 
buvo paskirtas Vabalininko vidurinės mokyklos direktoriumi, vė-
liau - Vabalininko rajono vykdomojo komiteto pirmininku. Atvykęs į 
Anykščius, nuo 1959 m. jis vadovavo Anykščių rajono Liaudies depu-
tatų tarybai, o nuo 1963 m.daugiau kaip 20 metų  dirbo Žemės ūkio 
valdybos viršininko pavaduotoju. Tai buvo nelengvas ir atsakingas 
darbas sprendžiant probleminius žemės ūkio klausimus, rūpinantis 
ūkių vadovų ir vyriausiųjų specialistų parinkimu.

Petras Povilas  Marciukas su jam būdinga tėviška ramybe ir ištverme 
stengėsi kiekvieną paskatinti eiti doru gyvenimo keliu, rėmė pavaldinių 
iniciatyvą, skatino kelti kvalifikaciją, tad neatsitiktinai daugiau kaip 70 
proc. ūkių vadovų ir vyriausių specialistų turėjo aukštąjį išsilavinimą. 
Atkūrus Nepriklausomybę, dauguma jų tapo pažangiais ūkininkais.  

Išskirtinį dėmesį Petras Povilas  Marciukas skyrė kaimo žmonių bui-
čiai, daug vaikų darželių, valgyklų, medicinos įstaigų kaimuose atsi-
rado jo įtakos dėka. Velionis buvo renkamas į Rajono tarybą, Žemės 
ūkio darbuotojų profsąjungos rajono komitetą, vadovavo daugeliui 
nuolatinių komisijų. 

Vabalininke Petras Povilas  Marciukas sutiko ką tik iš tremties grįžu-
sią būsimą žmoną mokytoją  Jonę, tapusią Anykščių krašto šviesuole, 
su ja užaugino sūnų ir dukrą, kuriuos labai mylėjo, džiaugėsi jų pasie-
kimais. 

Reikšmingi šio žmogaus nuopelnai ir patirtis išliks visų mūsų prisi-
minimuose. Pagerbdami šviesų Petro Marciuko atminimą, reikšdami 
nuoširdžiausią  užuojautą velionio artimiesiems, mes, gyvieji, nepa-
miršime Tavo gerų darbų ir siekių. 

Buvę bendradarbiai.

Aštuoni dešimtmečiai praėjo
Širdis nesensta ir nežyla
Ji kaip anksčiau turtinga ir dosni.
Visiems Tu mums gerumą dalini.

Stiprybės, sveikatos garbingo jubiliejaus proga
Stasei ŠEREIKIENEI, gyvenančiai Šovenių kaime, linki

5 dukros, žentai, 11 anūkų, proanūkis, brolio ir seserų šeimos

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka pVM.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO METALO 
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS, 

ELEKTROS VARIKLIUS, STARTE-
RIUS, gENERATORIUS.
Vilties g. 4 f, Anykščiai

Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
16,00 Lt/kg,

belgų telyčaites - 
12,00 Lt/kg.

juodmargius buliukus -
6,20 Lt/kg.

Tel. (8-678) 00255.

Brangiai - įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
šeštadieniais dirba iki 13.00 val., 

tel.: (8-610) 41900, 
(8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį 
turtą. Gali būti su skolomis ar teisi-
nėmis problemomis. Atsiskaito gry-
naisiais. Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

Žemės ūkio paskirties žemę 
Anykščių, Utenos, Zarasų rajonuo-
se.

Tel. (8-606) 14770.

Mišką su žeme arba išsikirsti.
Tel. (8-604) 84051, 
(8-605) 12103.

Brangiausiai - miškus. Sumoka 
notaro išlaidas.

Tel. (8-642) 22222.

Brangiai - mišką arba mišką išsi-
kirsti. 

Tel. (8-613) 74861.

Automobiliai

Brangiai  ir skubiai - įvairių mar-
kių (1930-2005 m.) lengvuosius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, mikroautobu-
sus, visureigius. Pasiima, utili-
zuoja. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-633) 39897.

Brangiai - automobilius, sun-
kvežimius, mikroautobusus. Gali 
būti daužti, nevažiuojantys. 
Pasiima.   

Tel. (8-646) 17715.                

Gyvuliai

Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/
kg), telyčias (iki 4,t/kg), bulius 
(iki 5,10 Lt/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius, veršelius. Sveria. 
Moka priedus. Patys išsiveža. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža.

Tel.: (8-686) 54826, 
(8-684) 40534.

Karves, jaučius, telyčias. Moka 
PVM. Sveria. Atsiskaito iš karto.

Tel.: (8-699) 90758, 
(8-656) 30208.

„Bartynco“ - visus veršelius au-
ginti. Moka 6-21 proc.

Tel. (8-680) 22009.

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka 
priedus.

Tel. (8-656) 40439.

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

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

Anykščių mieste
Janė KEBURIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 04 18
Ona KARVELIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 04 21
Leonardas BARTAŠEVIČIUS, gimęs 1936 m., mirė 04 21
Anykščių seniūnijoje
Leonas Algirdas PUODŽIŪNAS, gimęs 1951 m., mirė 04 18
Kavarsko seniūnijoje
Stasė KERNAGIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 04 22
Kurklių seniūnijoje
Bronius ZAKARAUSKAS, gimęs 1932 m., mirė 04 17
Jonas BULOTA, gimęs 1936 m., mirė 04 15
Skiemonių seniūnijoje
Antanas PRASPALIAUSKAS, gimęs 1935 m., mirė 04 21
Svėdasų seniūnijoje
Vytautas JUŠKA, gimęs 1959 m., mirė 04 22
Traupio seniūnijoje
Anelė LAPĖNIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 04 19
Janina MAKŠTIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 04 20
Troškūnų seniūnijoje
Genovaitė Birutė MAKŠICKIENĖ, gimusi 1938 m., mirė 04 19
Vladas ŠUKYS, gimęs 1933 m., mirė 04 17
Viešintų seniūnijoje
Pranciškus KAPLERIS, gimęs 1936 m., mirė 04 16

Akvilė CIMALONSKAITĖ, 
gimusi 04 19

Simas ŽIUKAS, 
gimęs 04 15

Jason ODONTAN, 
gimęs 03 27

paVasariNĖs
 NUOLaiDOs
nuo 10 % iki 50 % 

Langai, durys, garažo vartai, 
roletai, žaliužės, apsauginiai 

stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.
A.Baranausko a. 9, Anykščiai

kavinės “Erdvė“ rūsyje 
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

Lašų ŽŪB
PARDUODA GRIKIUS.

Tel. (8-611) 44130.Nekilnojamasis turtas

Suremontuotą dviejų kambarių 
50 kv. m butą Ramybės gatvėje 
(plastikiniai langai, šarvo durys, 
kaina 53 000 Lt negalutinė).

Tel. (8-639) 45862.

Kuras

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

Tel. (8-600) 63820.

Malkas kaladėmis. Atraižas. Gali 
supjauti. Veža į rajonus. 

Tel. (8-693) 83102.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas trinkomis, skaldytas. 
Perka mišką.

Tel. (8-630) 57490.

Trąšos

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
komleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

Gyvuliai

Ūkininkas nuolat - 6-8 savai-
čių mėsinius paršelius augin-
tus namuose. Atveža į namus. 
Pasirinkimas iš dviejų vadų.

Alma, tel. (8-686) 80994.



 

2014 m. balandžio 24 d.

šiandien

balandžio 25 d.

Fidelis, Kantrimas, Gražvyda, 
Ervina.

balandžio 24-25 d. delčia. 

vardadieniai

mėnulis

receptas

Morkus, tolmantas, Žadmantė.

oras

+2

+14

IŠ ARTI

MOZAIKA

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

tautos balsas

savo nuomonę išsakykite paskambinę į „anykštą“:
 (8-381)   5-82-46,  (8-381)   5-94-84,  (8-381)   5-91-86.

„pagiežinskui“:

„Romai, negali susitaikyti, kad 
Alesionka visa galva, ką ten gal-
va, bet ir visu protu už tave pra-
našesnis, tai ir kandi pagiežingai. 
Bet rinkėjai per savivaldos rinki-
mus atsirinks, kas yra kas. Tau, 
Romuk, neteks trinti deputato 
kėdės, būk ramus, net ir KGB ka-
pitonas tau nepadės“.

„Gyva būdama ant vandens 
siūbavau, numirus – po galva 
palindau?“

Šeštadienio mįslės: „Vandeny 
gimė, vandeny augo, su motina 
pasimatė ir numirė?“ teisingas at-
sakymas – druska. 

anekdotai
   

***

 90-metė moteris per išpa-
žintį kunigui: 

-Aš suvedžiojau jauną vai-
kiną. 

Kunigas nusišypso: 
-Na, negaliu tuo patikėti. 
-Tikrai, kunige. Viskas nu-

tiko prieš 65 metus, bet man 
taip patinka apie tai pasakoti.

***

 Banko direktorius klausia 
kunigo: 

-Ar aš užsitikrinsiu vietą 
danguje, jei padovanosiu baž-
nyčiai 25 000 eurų? 

-Viešpaties keliai nežinomi, 
bet pabandyti verta.

***

 Kunigas gauna nurodymą 
kaime parduoto 300 Biblijų. 
Jei to nepadarys, bus iškel-
dintas į kitą vietą. Per savai-
tę jis parduoda tik 2 knygas. 
Nusiminę dvasininkas eina į 
bažnyčią ir sutinka berniuką, 
kuris pasišauna jam padėti. 
Ir iš tikrųjų, vaikas per dvi 
valandas parduoda visas 298 
Biblijas ir prašo dar. Kunigas 
nustebęs klausia, kaip jam tai 
pavyko.

Berniukas:
-Visiškai paprastai: aš žmo-

nėms sakiau, jei jie Biblijos 
nepirks, aš jiems garsiai skai-
tysiu kiekvieną jos puslapį...

***

-Koks bus vaiko vardas? - 
klausia kunigas per krikšty-
nas.

- Marija Elena Ona, - atsako 
tėvas. Kunigas šnabžda patar-
nautojui: 

-Paruošk daugiau vandens.

***

Kunigas dalija Komuniją: 
- Kristaus kūnas... Kristaus 

kūnas... Kristaus kūnas... 
- O gal aš galėčiau gauti ga-

balėlį erškėčių vainiko? 
- Aš vegetaras...

Jogurtinis tortas 
šokoladiniu pagrindu
 
ingredientai:
1 stiklinė cukraus,
4 valgomieji šaukštai kakavos,
2 kiaušiniai, 
5 valgomieji šaukštai kvietinių 

miltų,
1 litras jogurto,
1 arbatinis šaukštelis sodos,
1 stiklinė grietinės,
4 valgomieji šaukštai želatinos,
3 pakeliai želė, 
1 stiklinė uogų.
Jogurtinis tortas šokoladiniu pa-

grinduJogurtinis tortas šokoladiniu 
pagrinduJogurtinis tortas šokoladi-
niu pagrindu

Gaminimo eiga:
Pasigaminkite želė, kaip nuro-

dyta ant pakelio, ir palikite šaltai, 
kad sustingtų. Tada supjaustykite 
kubeliais. Šokoladiniam pagrindui 
cukrų su kiaušiniais gerai ištrin-
kite. Dėkite sodą ir grietinę. Tada 
kakavą ir miltus. Viską išsukite iki 
vientisos masės. Pilkite į formą ir 
kepkite 175 laipsnių temperatūros 
orkaitėje apie 30 minučių. Kai atvės 
dėkite į torto formą su nuimamais 
kraštais. Želatiną išbrinkinkite ir 
pašildykite. Jogurtą gerai išplakite 
ir supilkite želatiną. Ant pagrindo 
sudėkite kubeliais pjaustytą žėlę ir 
užpilkite jogurtu. Dėkite į šaldytu-
vą, kad sustingtų. Tada nuimkite 
kraštus ir puoškite uogomis ar kaip 
tik jums patinka.

Konstantinui sirvydui būtinas 
muziejus

Rajono vadovų sukurta „legen-
da“, kad Sirvydų kaime K.Sirvydui 
pastatytas paminklas buvo „su-
niokotas“, todėl pakeistas lauko 
akmeniu, restauruotas ir pastatytas 
Dabužių bažnyčios šventoriuje, 
neatitinka tikrovės, nes Sirvyduose 
buvo medinis paminklas, o Dabu-
žių bažnyčioje pastatytas marmu-
rinis. Taigi, medinis paminklas 
negalėjo pavirsti marmuriniu, kol 
jis iš Sirvydų kaimo buvo atvežtas 
į Dabužius ir pastatytas bažnyčios 
šventoriuje. Tiesa yra tik viena – 
jums reikėjo tik vienos paminklo 
dalies – varinės knygos, todėl ją ir 
panaudojote marmurinio paminklo 
restauracijai, o visas senas pamin-
klas, pastatytas buvusio „Gintaro“ 
kolūkio žmonių lėšomis ir atideng-

Padovanojo senoliai anykštė-
nams didingą bažnyčią. O jau gre-
sia jos tuštėjimo metas. Šovė kaž-
kam mintis į galvą, kad į žmogų 
reikia žiūrėti iš toliau, tada geriau 
matai jo akis, susilieja žvilgsniai, 
daug įtaigiau galima kalbėti. Ir 
gerbiamasis kunigas nulipo iš baž-
nyčios puošnių sakyklų, stovinčių 
aukštai, kur gerai girdimas balsas 
ir nuėjo kalbėtis prie altorių. O iš 
ten ir dar su netobulais mikrofo-

Kodėl bažnyčia traukiasi 
nuo žmogaus?

nais jų balsas gerai pasiekia vos 
pusę klausytojų. Neiškentė dalis 
klausytojų ir vietoje bažnyčios lan-
kymo klauso šv. Mišių per radiją. 
Gal ateis šie lankytojai į bažnyčią 
per didžiąsias šventes, o gal dalis 
ir pareigos nebejaus. Mūsų rajo-
nas - išmirštantis rajonas, visumoje 
žmonių mažėja ir artėja bažnyčios 
tuštėjimo metas.

Stefanija

tas žymių Lietuvos mokslininkų, 
meno ir kultūros darbuotojų pa-
stangomis dabar yra kažkur šiukš-
lyne arba pavirtęs pelenais.

Todėl dabar kreipiuosi į jus, 
rajono vadovai, kad padėtumėte 
išspręsti šį klausimą. O padaryti 
reikia tiek nedaug: pastatyti Sir-
vyduose naują paminklą buvusio 
seno paminklo vietoje ir nustatyti 
senas Sirvydų kaimo ribas ir ne-
leisti užarti senojo Sirvydų kaimo.

Ir dar viena pastaba. K.Sirvydui 
prisiminti būtinai reikalingas mu-
ziejus. Apie K.Sirvydo indėlį į 
lietuvių kultūrą ir literatūrą, jo 
kūrybos vertę ir reikšmę yra rašy-
ta dviejuose pagrindiniuose šal-
tiniuose: internete ir prieš keletą 
metų pasirodžiusioje knygoje „100 

iškiliausių Lietuvos žmonių“. Joje 
nurodyta, kad šiame šimte 21 vietą 
užima K.Sirvydas. Todėl aš esu vi-
siškai įsitikinęs, kad K.Sirvydo bū-
tiniausiam atminimui reikalingas ir 
paminklas (kuris buvo pagrobtas), 
ir muziejus, kuriuos turi dauge-
lis mūsų Lietuvos iškilių žmo-
nių: A.Baranauskas, A.Vienuolis, 
J.Biliūnas, M.Mažvydas, 
J.Basanavičius, K.Donelaitis ir kt. 
Tuo labiau jis reikalingas Anykščių 
visuomenei. Tuo turėtų pasirūpinti 
ir rajono savivaldybės vadovai, nes 
Anykščiai yra visos Lietuvos res-
publikos kultūros, literatūros, kraš-
totyros ir turistų Meka.

Antanas ŠLEIKUS
Kavarskas, Sirvydai

Dėl Budos tatuiruotės britei teks 
palikti Šri Lanką

Šri Lankoje britų turistė stojo prieš 
tesimą dėl Budos tatuiruotės. Polici-
jos duomenimis, moteris buvo su-
laikyta netrukus po to, kai atvyko iš 
kaimyninės Indijos. Teismas nurodė 
ją laikyti suimtą, o vėliau išsiųsti iš 
šalies, praneša agentūra AFP.

Moteris ant dešinės rankos yra iš-
sitatuiravusi ant lotoso žiedo sėdintį 
Budą. Policijos pranešime nenuro-
doma, kuo konkrečiai ji yra kalti-
nama. Tačiau jau pernai Šri Lankos 
tarnybos atsisakė įsileisti į šalį britų 
turistą, nes Budos tatuiruotė ant jo 
rankos esą rodo nepagarbą religijai.

Budistinėje Šri Lankoje labai jau-
triai priimamas tariamas nepalan-
kumas religijai. Žinybos vis imasi 
veiksmų prieš užsieniečius, kurie, 
jų nuomone, nepagarbiai elgiasi su 
religiniais simboliais. 2012 metų 
rugpjūtį trys prancūzai buvo nuteis-
ti šešis mėnesius kalėti lygtinai, nes 
pabučiavo Budos statulą. 

amerikietis paauglys liko
 gyvas po penkių valandų
 kelionės lėktuvo rate

16-os metų paauglys iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų liko gyvas po 
nepaprastos kelionės - po penkių 
valandų skrydžio iš Kalifornijos į 
Havajus pasislėpus rato ertmėje, pra-
neša BBC. 

Oro linijų “Hawaiian Airlines” 

atstovė spaudai pranešė, kad paau-
glys buvo pastebėtas po to, kai lėk-
tuvas sekmadienio rytą nusileido ant 
žemės. 

Paauglys buvo apklaustas Federa-
linio tyrimo biuro (FTB), jam suteik-
ta medicininė apžiūra, teigiama, kad 
jo būklė stabili. 

Pranešama, kad paauglys pabėgo 
iš namų ir peršokęs tvorą San Chosė 
oro uoste pateko į lėktuvą. 

“Mūsų svarbiausias rūpestis buvo 
berniuko sveikata, jam nepaprastai 
pasisekė, kad jis liko gyvas,” - teigė 
“Hawaiian Airlines” atstovė spau-
dai. 

FTB atstovų teigimu, lėktuvui 
nusileidus Maui, paauglys iššoko iš 
lėktuvo rato ir ėmė klaidžioti po oro 
uostą. Vienintelis daiktas, kurį jis tu-
rėjo su savimi, buvo šukos. 

Paauglys išgyveno deguonies trū-
kumą ir žemą temperatūrą, lėktuvui 
pakilus į 12 tūkst. metrų aukštį. 

Pasak FTB atstovų, didžiąją dalį 
kelionės jis buvo praradęs sąmonę. 

Manoma, kad nuo 1947 m. apie 
100 žmonių yra bandę skristi pasi-
slėpę lėktuvo rato ertmėje, iš jų trys 
ketvirtadaliai tokio skrydžio neišgy-
veno. 

pensininkas iš Novosibirsko 
pasipiršo L. putinai

Pensininkas iš Novosibirsko Ju-
rijus Babinas penktadienį pareiškė, 
kad siūlo savo ranką ir širdį buvusiai 
Rusijos prezidento žmonai Liudmi-

lai Putinai, praneša “RIA Novosti”.
Novosibirskietis tikisi, kad buvusi 

šalies pirmoji ponia sužinos apie jo 
ketinimus iš žiniasklaidos.

“Esu laisvas nuo 2008 metų ir no-
riu pasiūlyti Liudmilai Aleksandrov-
nai savo ranką ir širdį. Aš galvojau 
apie tai jau prieš du mėnesius, bet 
vakar prezidentas man dar sykį pa-
sufleravo. Tikiuosi, kad mano svajo-
nė išsipildys”, - sakė J. Babinas. Jis 
priminė esąs V. Putino bendraamžis.

Gimtajame mieste J. Babinas va-
dinamas “kapeikų milijonieriumi” 
dėl didžiulės smulkiausių SSRS ir 
Rusijos monetų kolekcijos - vyras 
surinko daugiau kaip penkis mili-
jonus monetų, kurių bendras svoris 
- 7,5 tonos. 2012 metų gruodį kolek-
cija buvo išstatyta parduoti už 19,9 
milijono rublių, bet norinčių ją įsigy-
ti neatsirado.

Ketvirtadienį per televizijos “tie-
sioginę liniją” Rusijos prezidentas 
Vladimiras Putinas išsisuko nuo 
atsakymo į klausimą apie savo as-
meninį gyvenimą - kada jis pristatys 
šalies pirmąją ponią.

“Man pirma savo buvusią žmoną, 
Liudmilą Aleksandrovną, reikia ište-
kinti, o jau paskui ir apie save pagal-
voti”, - pajuokavo Rusijos preziden-
tas. Vladimiras ir Liudmila Putinai 
apie ketinimą skirtis pranešė praė-
jusių metų birželio 6 d. Jų santuoka 
truko beveik 30 metų. Oficialiai sky-
rybos įvyko 2013 metais, anksčiau 
patvirtino V. Putino spaudos sekreto-
rius Dmitrijus Peskovas. Kaip aiški-
no buvę sutuoktiniai, jų šeima iširo 
todėl, kad V. Putinas beveik visą lai-
ką skiria darbui, o vaikai - Marija ir 
Katerina - jau užaugo.

-ELTA


