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Į Kontrolės
tarnybą –
be konkurso

2 psl.
šiupinys
Vyskupas. Sekmadienį Svėdasuose lankysis, Sutvirtinimo Sakramentą teiks Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas. Šv. Mišių
bažnyčioje pradžia 10 valandą.
Vardas. Anykščių ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojai
medicinai, vidaus ligų gydytojai,
gastroenterologei Virginijai Pažėrienei suteiktas Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas ir įteiktas
garbės ženklas. Šiemet šį apdovanojimą gavo 18 Lietuvos medikų.

Teisiamųjų
suole iš keturių
liko vienas
kaltinamasis

Kurklių ambulatorijos komanda
kartu jau trečią dešimtmetį

Kurklių ambulatorijos medikės Dalia Kazlauskienė ir
slaugytojos Rūta Paciūnienė
bei Irena Mikučionienė įsitikinusios, kad Kurkliai – pati geriausia vieta dirbti.

4 psl.
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Režisierių atminimui įamžinti
reikia paramos

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Iniciatyvinė anykštėnų grupė siūlo įamžinti viešintiškių menininkų Galinos ir Vytauto Jono Germanavičių atminimą. Ketinama
Anykščiuose prie Kultūros centro pastatyti jiems paminklą - bronzinį suolelį prie rūdyjančio metalo scenos uždangos. Paminklą sukūrė skulptoriaus iš Klaipėdos Klaudijus Pūdymas. Pasak iniciatyvinės grupės nario, artimo Germanavičių draugo architekto Kęstučio
Indriūno, paminklas kainuos apie 50 tūkstančių litų, todėl anykštėnai ir režisierių V. ir G. Germanavičių draugai raginami aukoti.

Byla. Dėl galimai neskaidraus
viešojo pirkimo konkurso rajono savivaldybė prarado galimybę
iš Europos Ekonominės erdvės ir
Norvegijos finansavimo mechanizmo Okuličiūtės dvarelio rekonstrukcijai gauti 2 mln. 400 tūkst.Lt.
Dėl įsisukusios teismų karuselės
Anykščiai negavo ir mecenatės Beatričės Kleizaitės – Vasaris 1,5 mln.
Lt vertės paveikslų kolekcijos. Ir
tai dar ne visi savivaldybės praradimai: konkursą dvarelio techniniam
projektui rengti pralaimėjusi UAB
„Šiltas namas“ iš savivaldybės
siekia prisiteisti beveik 11 tūkst.Lt
žalos. Plačiau apie skandalą – šeštadienio „Anykštoje“.
Gaisras. Antradienį apie 17 valandą 40 minučių Troškūnų seniūnijos Vidugirių kaime nuo žaibo
iškrovos užsidegė ūkinis pastatas.
Kai į įvykio vietą atvyko ugniagesiai gelbėtojai, pastatas degė atvira liepsna, stogas buvo įgriuvęs.
Gaisro metu sudegė 18 vištų ir
namų apyvokos daiktai.

Režisieriai Galina ir Vytautas Jonas Germanavičiai gyvenimą
atidavė Anykščių krašto kultūrai - jų bičiuliai siekia prie Anykščių kultūros centro pastyti jiems paminklą.

Prisiminti režisierius Galiną ir Vytautą Joną Germanavičius
žmonės galės prisėdę ant suoliuko, panašaus į tą,
kuris stovėjo režisierių sode.

Papilių kaime klebonas vaišinamas
kepta šonine

Žvaigždės. Apie Anykščių rajono
valdžioje esančius buvusius KGB
rezervistus savo knygoje rašo ir žurnalistė Rūta Janutienė. „Su istoriku
Tomu Baranausku sėdam prie picos.
Jis - viduramžių specialistas, bet hobis – sovietinių veikėjų prasiskverbimo į nepriklausomos Lietuvos valdžią tyrinėjimas. Tomas, pavyzdžiui,
visomis kryptimis išskutinėjo Anykščių rajono savivaldybės veikėjus - du
KGB rezervistus, kurių vienas dar ir
Aukštosios partinės mokyklos absolventas jau po Nepriklausomybės paskelbimo. Ir įsivaizduokit: tie veikėjai vis pasikeisdami valdo kraštą iki
šiolei“ – knygoje dėsto R.Janutienė.
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Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt
Papiliai – kaimas Viešintų
seniūnijoje už 7 kilometrų į vakarus nuo Viešintų. Ribojasi
su Naujasėdžio, Putino, Antalinos, Pelyšų I, Skudų ir Stasiškių
kaimais. Kaimas įsikūręs prie
Pelyšos ir Viešintos upelių santakos, per kaimą teka ir į Pelyšą
įteka trumpas Papilio upelis.
Papilių kaime apjungiančiame
tris kaimus (Papilių, Antalinos ir
Putino) 33 kiemai , 67 gyventojai.
Kaimas yra Papilių seniūnaitijos
centras nuo 2009 metų.

Ūkininkė Jūratė Nadolskienė kartu su vyru dirba mišriame šeimos ūkyje.
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Į Kontrolės tarnybą –
Vidmantas ŠMIGELSKAS
be konkurso vidmantas.s@anyksta.lt
Kitą savaitę Anykščių rajono savivaldybės administracijos
Kontrolės ir audito tarnyboje turėtų pradėti darbą nauja vyriausioji specialistė. Ji į darbą bus priimta be konkurso. Pasak
savivaldybės kontrolieriaus Artūro Juozo Lakačausko, „atsirado tinkantis žmogus, kuris bus perkeltas pagal tarnybinės kaitos
reikalavimus“.

Naujoji vyriausioji specialistė
iki tol dirbo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje Anykščiuose. Ji
Kontrolės ir audito tarnyboje dirbs
vietoj į pensiją išėjusios Julijos
Krasauskaitės.
Kelis mėnesius Kontrolės ir au-

dito tarnyboje dirbo tik du žmonės
– kontrolierius ir jaunesnioji specialistė Genovaitė Vanskavičiūtė.
Pats A.J.Lakačauskas Anykščių
savivaldybės kontrolieriumi pradėjo dirbti pernai rudenį. Iki tol
jis buvo Ukmergės savivaldybės
administracijos Vidaus audito tarnybos vadovu. A.J.Lakačauskas
kontrolieriaus pareigose pakeitė
Bronislavą Šostuchienę 2013-ųjų
gegužę išėjusią į pensiją.

„Puntuko broliai“ pateko į pusfinalį
Sekmadienį Anglijos lietuvių krepšinio lygoje (BLKL) žaidžiantys BC „Anykščiai“ baigė reguliarųjį sezoną ketvirtoje vietoje.
Kaip debiutantams, sezonas buvo sėkmingas. O A. Sabonio taurėje „Anykščiai“ nugalėjo „SuperSonics“ tik po pratęsimo
Kova dėl BLKL Didžiosios taurės trečios vietos anykštėnams sekėsi
sunkiai... Pergalę ir tuo pačiu 3 vietą
iškovojo BC „Klevas“ įveikęs BC
„Anykščiai“ rezultatu 85:65 (19:13,
22:19, 19:17, 25:16). „Anykščių“
vyrai žaidė varžybas be kelių pagrindinių savo žaidėjų, todėl ir pasipriešinti sekėsi sunkiai. Tik Tadas
Bagdonas negalėjo to pripažinti ir

kovėsi iki paskutiniosios sekundės.
T.Bagdonas buvo pripažintas naudingiausiu BLKL Didžiosios taurės
žaidėju. BC „Anykščiai“ taškus pelnė G. Indzelis 20, T. Bagdonas (13
atkovoti kamuoliai) 19, R. Alekna
14, D. Česnauskas 12. Beje, BLKL
žaidžiama ir dėl legendinio krepšininko A.Sabonio taures. Čia anykštėnams sekėsi geriau. A. Sabonio

taurėje „Anykščiai“ iškovojo pergalę
tik po pratęsimo prieš „SuperSonics“
rezultatu 85:92 (21:30, 23:19, 19:10,
12:18, 8:15). Kaip sakė „Anykštai”
komandos vadovas D.Šližys, “pirmoje rungtynių dalyje „SuperSonics“ nė iš tolo neprilygo savo varžovams ir atrodė, kad viskas taip pat
klostysis ir per likusius kėlinius. Tačiau ilgoji pertrauka davė teigiamų
vitaminų „Super“ vyrukams kurie 28
rungtynių minute persvėrė rezultatą
savo naudai ir privertė kaip reikiant
sunerimti „Anykščius“. Jie 4 kėlinyje vis tik sugebėjo pasivyti ir aplenkti

varžovus, bet paskutinėmis sekundėmis jų pataikytas tritaškis išlygino
rezultatą ir buvo žaidžiamas pratęsimas“. Jo metu „Puntuko broliai“,
kaip vadina Londone anykštėnus,
pagaliau įrodė savo pranašumą. BC
„Anykščiai“ taškus A. Šidagis (6/9
dvitaškių, 4/5 tritaškių, 10/10 baudų,
40 naudingumo balai) 34, R. Alekna
(6/12 trit.) 22, G. Indzelis (13 atk.k.)
14, T. Bagdonas 12, D.Sližys 8.
Anykštėnai pateko į A. Sabonio
taurės pusfinalį.
-ANYKŠTA

Teisiamųjų suole iš keturių
liko vienas kaltinamasis
Panevėžio apygardos teismas po Konstitucinio teismo išaiškinimo
dėl genocido sąvokos tęsia pirmojo nepriklausomos Lietuvos vidaus
reikalų ministro 74 metų Marijono Misiukonio, kaltinamo paskutinio Lietuvos partizano Antano Kraujelio sunaikinimo, bylos nagrinėjimą. Kol byla buvo sustabdyta, kiti trys kaltinamieji dėl partizano mirties.

Paskutinis Lietuvos partizanas Antanas Kraujelis veikė ir Anykščių apylinkėse.

Temidės svarstyklės
Mušė. Gegužės 19 dieną apie
22 valandą 15 minučių Troškūnų
seniūnijoje kilus konfliktui neblaivus (1,65 prom.) J. Z., gimęs 1971
metais, vieną kartą kumščiu sudavė sugyventinei (1,49 prom.) O. S.,
gimusiai 1976 metais, į kaklą, koja
spyrė į veidą bei pastūmė. J. Z. sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Apgavo. Gautas A. B., gimusios
1974 metais, gyvenančios Debeikių seniūnijoje, pareiškimas, kad
gegužės 16 dieną apie 17 valandą
pagal internete rastą skelbimą pervedė avansą už perkamą traktorių
ir sutarė su pardavėju susitikti,
tačiau suprato, jog buvo apgauta,
kadangi pardavėjo mobiliojo ryšio
telefonas buvo išjungtas ir iki šiol
su juo susisiekti nepavyksta. Žala

– 2 000 litų.
Automobilis. Gautas R. P., gimusios 1968 metais, gyvenančios
Anykščių seniūnijoje, pareiškimas,
kad gegužės 19 dieną apie 11 valandą atvykusi prie Anykščiuose,
Kalno gatvėje stovėjusio automobilio pastebėjo, jog jis yra apgadintas,
o iš vidaus pavogti įvairūs daiktai.
Žala – 1 870 litų.
Dyzelinas. Gautas V. Š., gimusio
1972 metais, gyvenančio Anykščių
seniūnijoje, pareiškimas, kad iš
kieme stovėjusio traktoriaus kuro
bako išleista 130 litrų žymėto dyzelinio kuro, o iš ekskavatoriaus kuro
bako išleista 20 litrų žymėto dyzelinio kuro. Žala – 450 litų.
Nesusimokėjo. Gegužės 6 dieną apie 12 valandą 20 minučių į
degalinę Svėdasų seniūnijoje atva-

Šių metų kovą Konstitucinis
teismas paskelbė nutarimą, kad
už sovietmečiu vykdytus nusikaltimus, kurie buvo nukreipti
tik prieš socialines ar politines
grupes, jei tai nekėlė grėsmės
lietuvių tautos išlikimui, negalima bausti kaip už genocidą.
1965 metų kovo 17 dieną kaltinamieji dalyvavo sovietų pareigūnų operacijoje, kurios metu
Utenos rajono Papiškių kaime
(dabar Skiemonių sen.) esančioje sodyboje buvo apsuptas slėptuvėje buvęs vienas paskutinių
Lietuvos partizanų A.Kraujelis.
Supratęs, jog ištrūkti nepavyks,
vyras nusišovė.
M.Misiukonis neigė kaltę ir
partizaną vadino žudiku. „Buvo
žinoma, kad Utenos rajone slapstosi nelegalas A.Kraujelis. Tuo
metu po Stalino mirties partizanas jau buvo traktuojamas kaip
kriminalinis nusikaltėlis. Jam
buvo daug kartų siūloma pasiduoti, žadėta amnestija, tačiau
jis toliau gąsdino žmones, plėšikavo. Aš turiu Genocido centro
išduotą pažymą, kad A.Kraujelis
yra nužudęs mažiausiai 11 žmonių – ne tik vyrų, bet ir moterų,
nepilnamečių. Siaubūno pravar-

dę jis buvo gavęs ne be pagrindo“, - aiškino M.Misiukonis.
Tuo tarpu partizano našlė 75
metų J.Snukiškytė – Mykolaitienė
teismui įrodinėjo, kad
jos vyras partizanas buvo geras
žmogus, negalėjo gaidžiui galvos nukirsti, kiaulės paskersti,
todėl teisiamojo kaltinimai žmonių šaudymu moteriai buvo neįtikinami.
Našlė teismui siūlė užversti šią bylą ir palikti ją istorikams. „Nei čia A.Kraujelis,
nei
M.Misiukonis
kaltas.
M.Misiukonis gerai dirbo vienai
valdžiai, o laisvoje Lietuvoje –
jau kitai valdžiai. Tegul Dievas
teisia šios istorijos dalyvius“, teisme prašė J.Snukiškytė – Mykolaitienė.
A.Kraujelis gimė 1928 metų
spalio 25 dieną Utenos apskrities Alantos valsčiaus Kaniūkų
kaime.
1952 metų vasarą Molėtų – Anykščių rajone veikė
A.Kraujelio ir Vlado Petronio –
Nemuno grupė.
Apie šios bylos nagrinėjimą
ne kartą rašėme žurnale „Aukštaitiškas formatas“.
-ANYKŠTA

žiavo tamsios spalvos automobilis,
iš kurio išlipęs nenustatytas asmuo
įsipylė į automobilio kuro baką
61,76 l A-95 markės benzino ir nesusimokėjęs išvažiavo. Žala – 285,
95 litai.
Mirė. Anykščių r. PK pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl A. J., gimusio 1950 metais, gyvenusio Debeikių seniūnijos Aknystų kaime, mirties priežasties nustatymo.
Sudavė. Gautas J. B., gimusios
1985 metais, gyvenančios Svėdasų
seniūnijoje, pareiškimas, kad gegužės
20 dieną namuose neblaivus (2,90
prom.) sugyventinis E. K., gimęs
1985 metais, sudavė jai į veidą. E. K.
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Užpuolė. Gautas V. D., gimusio
1958 metais, gyvenančio Anykščiuose, Sportininkų gatvėje, pa-

reiškimas, kad gegužės 18 dieną
į namus atėjęs iš matymo pažįstamas G. P., gimęs 1971 metais,
gyvenantis Anykščiuose, Sportininkų gatvėje, užpuolė ir sumušė
jį bei žmoną N. D., gimusią 1960
metais.
Pavogė. Gautas A. R., gimusio
1951 metais, gyvenančio Viešintų
seniūnijoje, pareiškimas, kad gegužės 11 dieną apie 24 valandą
pastebėjo, jog iš namo kiemo pavogtas automobilis. Žala – 2 000
litų.
Sviedinys. Gegužės 20 dieną
Troškūnų seniūnijoje prie sandėlio rastas daiktas, panašus į karo
laikų sprogmenį. Atvykę išminuotojai nustatė, kad rastas karo laikų
artilerijos sviedinys. Sviedinys
sunaikintas vietoje.

spektras
Pensijos. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto
darbingumo (invalidumo) pensijų
kompensavimo įstatymą, kuriuo pradedamos grąžinti skolos pensininkams ir kompensuojama per sunkmetį
sumažintų pensijų dalis. Pagal įstatymą numatoma, kad šių metų gruodį
bus išmokama 20 proc. sumažintų
pensijų sumos, 2015 ir 2016 metais
po 40 proc. sumažintų senatvės ir netekto darbingumo pensijų dalies. Pasak Prezidentės, augančios ekonomikos rezultatus turi pajusti kiekvienas
Lietuvos žmogus, todėl turi būti kuo
efektyviau išnaudojamos valstybės ir
Europos Sąjungos lėšos socialiniam
teisingumui užtikrinti.
Rinkimai. Visi asmenys, kurie pakartotinių Prezidento ir Europos Parlamento rinkimų dieną, sekmadienį,
negalės atvykti į rinkimų apylinkę,
gali balsuoti iš anksto, trečiadienį ir
ketvirtadienį, nuo 8 iki 20 val., bet
kurioje savivaldybėje. Vyriausioji
rinkimų komisija pažymi, kad atėjus
balsuoti su savimi reikia turėti pasą
arba asmens tapatybės kortelę. Pageidautina, bet nebūtina, rinkėjo kortelė.
Savivaldybės rinkimų komisija gali
šią kortelę atspausdinti iš naujo. Šiuose rinkimuose rinkėjai gaus 2 rinkimų
biuletenius, skirtus Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimams.
Byla. Nuteistasis Darbo partijos
byloje Viktoras Uspaskichas išreiškė
abejonę, ar „juodosios buhalterijos“
bylą nagrinėjantis Lietuvos apeliacinis teismas (LAT) nejaučia spaudimo
dėl artėjančių Europos Parlamento
(EP) rinkimų, ir pasiūlė teisėjų kolegijai apsvarstyti nusišalinimo galimybę. Tokį neįprastą pareiškimą V.
Uspaskichas padarė antradienį, LAT
toliau tęsiant bylos nagrinėjimą. „Neturiu pagrindo jumis netikėti (...), bet
išgirdus (...), kad teismo posėdžiai
planuojami pagal EP rinkimus, noriu, kad būtų užprotokoluota, kad yra
spaudimai. Dėl to gali būti atmesti
prašymai daryti ekspertizes. Jei jausitės nekomfortiškai šioje byloje, jei
esate spaudžiami, tai nusišalinsite
nuo šitos bylos“, - kalbėjo V. Uspaskichas.
Kampanija. Tėvynės sąjungosLietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKD) pirmininkas Andrius
Kubilius kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) dėl viešai pasirodžiusios informacijos apie kandidato
į Prezidentus Zigmanto Balčyčio galimai viršytą rinkimų kampanijai leidžiamų lėšų ribą, prašydamas skubiai
ištirti šį atvejį. Politikas prašo VRK
dar iki Prezidento rinkimų antrojo
turo pateikti atsakymą, ar Z. Balčytis nepažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės
įstatymo.
NATO. Dramatiškai pasikeitusi
saugumo situacija Europoje verčia kalbėti apie būtinybę atnaujinti
NATO parengtus Baltijos šalių gynybos planus, tikslinti Lietuvos gynybos
politiką. Revizuotuose strateginiuose
dokumentuose turėtų atsispindėti nauji iššūkiai ir netradicinės karybos priemonės. Įvykiai Ukrainoje parodė, kad
saugumo padėtis mūsų regione gali
tapti visiškai nenuspėjama. NATO generalinio sekretoriaus Anderso Fogho
Rasmusseno teigimu, Aljansui reikia
naujų gynybos planų, daugiau karinių
pratybų ir deramų dislokacijų. Apie
gynybos koncepcijos keitimą prabilo
premjeras Algirdas Butkevičius.

IŠ ARTI

spektras
Statistika. „Grant Thornton
Rimess Baltic“ atliktas tyrimas
atskleidė, jog moterys Latvijoje
užima kur daugiau vadovaujamų
postų nei bet kurioje kitoje Europos šalyje. Bendrovės paviešintoje ataskaitoje rašoma, kad
pagal užimamas pareigas lyčių
lygybė Baltijos šalyse apkritai
didžiausia visoje Europos Sąjungoje (ES): Latvijos verslo įmonėse iš visų vadovaujančių pozicijų
41 proc. jų priklauso moterims,
Lietuvoje šis rodiklis siekia 39
proc., Estijoje - 37 proc. Tyrime
taip pat neblogai pasirodė Lenkija (34 proc.) ir Belgija (30 proc.)
o visos ES mastu, moterys užima
apie 23 proc. visų vadovaujamų
pozicijų.
Nuteisti. Maskvos teismas pripažino kaltais 5 asmenis, 2006
metais nužudžiusius žurnalistę
Aną Politkovskają. 48-erių metų
A. Politkovskaja Rusijoje ir visame pasaulyje pagarsėjo savo
straipsniais „Novaja Gazeta“
laikraštyje, kuriuose žurnalistė
demaskavo rusų karių daromus
nusikaltimus Čečėnijos karo
metu. A. Politkovskaja kritikavo
Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir Čečėnijos valdytojus, tai
tuomet supykdė daugelį valdžios
atstovų, o 2006-aisiais žurnalistė
buvo rasta nužudyta savo daugiabučio namo lifte.
Ukraina. Rumunijoje viešintis
JAV viceprezidentas Džo Baidenas, Maskvą įspėjo nebandyti
pakenkti gegužės 25 dieną vyksiantiems Ukrainos prezidento
rinkimams. Anot Dž. Baideno,
veiksmai, diskredituojantys naujo Ukrainos lyderio rinkimus,
neabejotinai sulauks atsakomųjų
veiksmų. „Mes susitarėme, kad
jei Rusija bandys trukdyti sekmadienio rinkimams, privalėsime likti tvirtai įsipareigoję įvesti
naujas sankcijas ir investuoti į
NATO aljansą“, - po susitikimo
su Rumunijos prezidentu Trajanu
Basesku kalbėjo JAV viceprezidentas.
Nuteisė. Egipto teismas buvusį prezidentą Hosnį Mubaraką
(Hosni Mubarak) nuteisė trejiems
metams nelaisvės dėl valstybinių
lėšų grobstymo. Teismo nuosprendį nuverstas prezidentas išklausė sėdėdamas geležiniame
narve kartu su dviem savo sūnumis, kurie už tuos pačius nusikaltimus gavo po ketverius metus
nelaisvės. Prokurorai tikino, jog
ilgametis Egipto vadovas pasisavino 17,6 mln. dolerių, kurie
turėjo būti skirti prezidento rūmų
renovacijai.
Ginklavimasis. Latvijos „Harmonijos centro“ parlamentinės
frakcijos lyderis Janis Urbanovičius siūlo visoms Baltijos šalims
parengti bendrą karinėms pajėgoms reikalingos įrangos viešąjį
pirkimą, prie kurio galėtų prisijungti ir Skandinavijos valstybės.
Latvijos televizijos laidoje „Rita
panorama“ kalbėjęs parlamentaras tikino, jog bendras ginkluotės pirkimas būtų vykdomas kur
kas skaidriau, suprantamiau, be
to, sumažintų galimas korupcijos apraiškas ir leistų efektyviau
įgyvendinti NATO keliamus reikalavimus.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Režisierių atminimui įamžinti
reikia paramos
Visus pažinojusius šviesios atminties menininkus Galiną ir Vytelį, kviečia prisidėti prie skulptūros pastatymo. Skulptūros pastatymo darbai kainuos apie 50 000 litų. Lėšas iniciatyvinė anykštėnų grupė kviečia aukoti į specialiai tam sukurtą sąskaitą:
Anykščių kredito unija Banko kodas: 112047140
Sąskaita: LT80 5013 0000 1400 0990
Skultūra - teatro uždanga

Architektas Kęstutis Indriūnas sako, kad norėjo, jog
skulptūra būtų moderni, tačiau pagaminta iš paprastos
medžiagos.
(Atkelta iš 1 p.)
Reikia statyti dabar
„Laikas labai greitai eina, pamiršim, juk visi taip skubame, lekiame“,- sakė vienas iš iniciatyvinės
grupės atstovų Kęstutis Indriūnas,
kuris jau padarė labai daug, kad
skulptūra prieš metus Teatro dieną
mirusiai penkiasdešimečių režisierių porai atsirastų Anykščiuose.
Iniciatyvinę grupę, kuri rūpinasi paminklo pastatymu, sudaro
keli režisierių daugai: menininkas, “Šilelio” laikraščio žurnalistas Žilvinas Smalskas, Anykščių
savivaldybės darbuotoja Audronė
Pajarskienė, Kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė, to paties
centro pavaduotoja Vilma Paulauskaitė, architektas K.Indriūnas.
Šio paminklo statybą iš dalies ketina remti Anykščių savivaldybė. K.Indriūnas sakė, kad
su savivaldybės administracija
jau sutarta, kad ši savo lėšomis
sutvarkys aplinką aplink skulptūrą, įrengs takelį. „Dar kreipsimės į savivaldybę prašydami
ir piniginės paramos“,- sakė
K.Indriūnas.

„Pusę metų su skulptoriumi darėme eskizus, tarėmės. Dabar jau
skulptūra įgavo formą. Skulptūra
bus pagaminta iš rūdijančio geležies lakšto, simbolizuos scenos
uždangą. Ant lakšto bus surašytos
atmintinos datos: Vaikų teatro „Žaginys“ kelionės į Japoniją; Baltijos
jūros perplaukimo kanoja; „Aukso
paukštės“ apdovanojimų įteikimo
ir kitos svarbios datos. Iš uždangos
matysis bronzinės rankos, simbolizuojančios režisierių ir aktorių darbą. Šalia uždangos stovės bronzinis
suolelis. Suolelis yra toks, kokį naudodavo savo spektakliuose Viešintų
teatras. Beje, toks pats suolelis stovėjo ir sode prie G. ir V. Germanavičių namų“,- pasakojo K.Indriūnas.
„Skulptūra bus moderni, nes ir
stovės prie modernaus Kultūros
centro. Nesinorėjo jokių figūrų, medžiaga buvo pasirinkta paprasta, nes
ir pats V.Germanavičius buvo paprastas ir prieinamas visiems. Rūdijančio metalo skarda yra stora, apie
1 centimetro storio, tai šiuolaikinė
medžiaga, be to, priklausomai nuo
oro drėgmės keičianti spalvą. Suolelis bus iš bronzos – jį parinkome
pastatyti, kad žmonės galėtų prisėsti. Simboliška, kad skulptūra stovės
Anykščiuose, skverelyje prie Kultūros centro. Šioje vietoje režisieriai daug kūrė, skverelyje esančios
senos obelys primena jų sodą Viešintose. Jie labai mylėjo savo sodą,
obelis“,- sakė K.Indriūnas. .
Taip pat metalo lakšte bus laikikliai žvakėms. „Turėjome tokią
idėją, kad žmonės, atėję pagerbti
režisierių ar per kokį minėjimą,
nestatytų žvakių ant žemės, o

tiesiog įdėtų į laikiklį pačioje
skulptūroje. Ten turėtų tilpti apie
40 žvakių“,- sakė K.Indriūnas
Paklaustas, kaip vyksta lėšų aukojimas paminklui, K.Indriūnas
sakė, jog rinkimas dar tik prasidėjo, todėl negali nieko konkretaus
pasakyti. „Tiesiog prisimenu jų
laidotuvių dieną – tiek daug žmonių buvo, tada pamaniau, kad tikrai
suaukosim, o kaip dabar bus - nežinau. Tikimės, kad prisidės ir kitur
gyvenantys V.ir G. Germanavičių
draugai. Tik paskelbus apie lėšų
rinkimo pradžią, atsišaukė seniai į
JAV emigravęs žmogus, jis pažadėjo irgi aukoti. ,- sakė K.Indriūnas.
Režisieriai rasti mirę
Teatro dieną
Priminsime, kad Anykščių rajone,
Viešintose, abu sutuoktiniai gyveno
ir dirbo nuo 1984 metų. V. J. Germanavičius 1987 m. įkūrė Viešintų
klojimo teatrą. Pagal šio režisieriaus
pastatytus spektaklius – Liudvikos
Didžiulienės-Žmonos
„Vakaruškos“ ir Aleksandros Kazakevičienės
„Kaip velnias akmenį nešė“ – buvo
sukurti Lietuvos televizijos videofilmai, o A. Kazakevičienės pjesės
„Senovės aidai“ viešintiškių pastatymą įrašė Lietuvos radijas.
1994 metais V. J. Germanavičius
buvo apdovanotas Lietuvos kul-

tūros ministerijos įsteigta Boriso
Dauguviečio premija, 1997-aisiais
pelnė Gintaro ordiną X tarptautinėje klojimo teatrų krivūlėje Klaipėdoje. Germanavičiai 2001 metais
tapo pirmaisiais Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatais.
2012 metais pagal G. Germanavičienės sukurtą libretą anykštėnai
pastatė džiazo operą „Šventavartė“. Tai tik dalis režisierių darbų,
kuriuos jie atliko per gyvenimą.
Viešintų klojimo teatrui paskyrusių gyvenimą režisierių Galinos ir
Vytauto Jono Germanavičių palaikai buvo surasti Tarptautinę teatro
dieną, 2013 metų kovo 27-ąją...
Režisierių buvo pasigesta Anykščių kultūros centre kovo 26 dieną
vykusiame ansamblio „Lietuva“
koncerte, kitą dieną jie neatsiliepė
į telefonų skambučius. Viešintiškis
policijos inspektorius per rūsį pateko į Germanavičių namus ir rado
režisierius savo lovose negyvus.
Germanavičių mirties priežastimi
tapo smalkės.
Likus kelioms dienoms iki tragedijos, Anykščių kultūros centre
Viešintų klojimo teatras ir režisierius V. J. Germanavičius buvo
iškilmingai pagerbti – jam įteiktas Kultūros ministerijos apdovanojimas „Aukso paukštė“. Beje,
„Aukso paukštės“ apdovanojimas
V.Germanavičiui jau buvo antrasis, pirmąją režisierius gavo 2006
m.., o 2000 m. „Aukso paukštę“
gavo ir Galina Germanavičienė
bei jos viešintiškių vaikų teatras
„Žaginys“.
Praėjus pusantro mėnesio po
tėvų tragiškos mirties, gegužės
18-ąją, iš gyvenimo pasitraukė jų
sūnus Daumantas Germanavičius,
vos prieš porą dienų atšventęs 28
- ąjį gimtadienį. Į tėvų laidotuvės
iš Olandijos grįžęs D. Germanavičius atgal nevažiavo - po laidotuvių liko Lietuvoje.
Visa Germanavičių šeima palaidota Viešintų kapinėse.

Beldžiuos į atmintį...
Šių metų rudenį sukaks 150
metų, kai gimė Petras Blažys, bene
žinomiausias Anykščių krašto
kryždirbys. Šis menininkas vienintelis minimas Br. Kviklio enciklopedijos „Mūsų Lietuva“ straipsnyje, skirtame Anykštijai, jo kūriniai
– altorėliai, šventųjų statulėlės, stalo kryželiai, kryžių fotonuotraukos
saugomi Lietuvos Nacionaliniame,
M.K. Čiurlionio nacionaliniame
muziejuose,
išspausdintos fundamentiniuose
leidiniuose „Lietuvių liaudies menas“, „Kryždirbystė Lietuvoje“, jo
kūryba aptarta menotyrininkų.
Kryždirbys P.Blažys buvo gimęs
Vaišviliškių kaime, maždaug pusiaukelėj tarp Kavarsko ir Anykščių. Atitarnavęs rekrūtu caro kariuomenėje, grįžo be sveikatos,
Pirmojo pasaulinio karo metais
prarado pinigus už broliui parduotą
žemę, tad gyveno mažyčiame sklypelyje Peslių kaime ir gausią šeimą
maitino drožinėdamas sodybų ir
kapų kryžius, kuparus, „skraidančius paukščius“, liedamas alavines
„mūkeles“. Jo darbo kryžiai stovė-

jo Pesliuose, Bebrūnuose, Ažuožeriuose, Katlėriuose, Piktagalyje,
daug kur kitur. Ypač mėgo drožti
Jėzaus Nazariečio ir Švenčiausios
Marijos statulėles.
Mirė P.Blažys apie 1924-uosius,
palaidotas Peslių kapinaitėse.
Jubiliejaus proga Sakralinio
meno centre numatoma surengti
P.Blažio kūrinių parodėlę, išleisti
išsamų jos katalogą. Jame turėtų
tilpti tiek kūrinių reprodukcijos,
tiek gana gausūs prisiminimai apie
šį menininką. Gaila, iki šiol nepavyko rasti nė vienos jo nuotraukos,
– gal kartais kas nors iš pašventupių kaimų gyventojų ją turi? O gal
tebesama išlikusių ir mums nežinomų jo kūrinių ar jų nuotraukų? Gal
kieno albume „tebesisuka“ 1944aisiais vokiečių sudegintas Peslių
malūnas, tebegyvi kaimo trobesiai,
jo gyventojų veidai?
Būtume dėkingi, jei apie tai praneštumėte „Anykštos“ redakcijai
arba paskambintumėte šios publikacijos autoriui tel. 53724.
Rimantas VANAGAS,
rašytojas
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GEGUŽĖS
GEGUŽĖS
ANYKŠČIUOSE PROFESIONALAUS KILNOJAMO
CIRKO GASTROLĖS
RENGINIO VIETA BUVSI TURGAUS AIKŠTELĖ PRIE PC
,,NORFA“ (KALNO G. 6)
Vaidinimų pradžia:
Bilietų kainos 15,
Gegužės 23, 24 d. – 18.00 val.
20, 25 litai
25d.- 15.00 val.

Informacija ir išankstinis bilietų užsakymas tel.: 8 655 50662
Programoje: Pirmą kartą Lietuvoje Indijos ančių bėgikių pasirodymas, dresuotų Kamerūno ožkyčių šou, nuostabusis šuniukas Kūba. Taip pat žonglieriai,
ekvilibristai, akrobatai, oro gimnastai, fakyrai ir linksmieji klounai. ATVYKITE
!!! Gerą nuotaiką garantuojame.
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Ðeim os abËc ËlË

Kurklių ambulatorijos komanda
linas.b@anyksta.lt
kartu jau trečią dešimtmetį
Linas BITVINSKAS

„Anykštos“ redakcija daugiau kaip dešimtmetį rengia populiariausio rajono gydytojo rinkimus.
Pacientų palankumo šiemet sulaukė Kurklių ambulatorijos kolektyvas: šeimos gydytoja Dalia Kazlauskiene nugalėjo gydytojų rinkimuose, tos pačios ambulatorijos slaugytoja Rūta Paciūnienė slaugytojų rinkimuose, o dar vienai slaugytojai Irenai Mikučionienei pritrūko vienos padėkos, kad
taptų nugalėtoja. Toks kolektyvo įvertinimas neatsitiktinis – medikės kartu dirba jau 24 metus.

Kurklių ambulatorijos gydytoja. Dalia Kazlauskienė ir slaugytojos Rūta Paciūnienė bei Irena Mikučionienė įsitikinusios, kad Kurkliai – pati geriausia vieta dirbti.
Autoriaus nuotr.
Žmonės bijo senatvės
„Nenorėčiau išskirti nė vienos iš
savo darbuotojų. Kartu visos dirbame
jau 24 metus, pažįstame viena kitą,
žinome charakterius. Kai pagalvoji,
tai darbe praleidžiam daugiau laiko
negu namuose. Iš viso esu laiminga, kad dirbu Kurkliuose, kad čia
toks kolektyvas“,- sakė gydytoja
D.Kazlauskienė. Pasak gydytojos,
jai jau net nepatogu, kad ją tiek kartų išrenka populiariausia gydytoja.
„Tylom pasvarstau, kad gal geriau
būtų, jog ką nors kitą išrinktų“,- sakė
D.Kazlauskienė. Tačiau gydytoja teigė, jog jai malonu, kad žmonės pastebi
ir dėkoja. „Čia žmonės patys geriausi,
esu tokia, kad neparodau savo nuotaikos. Dabar žmonės juk gali pasirinkti
gydytoją, man malonu, kad pasirenka
gydytis pas mane“,- apie kurkliečius
teigė D.Kazlauskienė.
Gydytoja teigė, jog Kurklius kamuoja tos pačios problemos, kaip ir
daugumą Lietuvos kaimiškų vietovių
– gyventojų senėjimas, emigracija.
„Daug kurkliečių išvažiavo. Kaip dėl
to išgyvena seni žmonės, ima dažnėti

ir aštrėti ligos. Žmonės bijo senatvės, nuo gimimo iki paskutinio atodūbijo, kad nebus kam ir vandens stikli- sio, o į pacientų namus jos užsuka
nės jiems paduoti, todėl tampa dažnes- dažniau negu klebonas.
ni infarktai, insultai“,- kalbėjo gydytoPopuliariausia rajono gydytoja
ja. Savaime aišku, kad gydytoja tokiu nuo 2009 metų žmonių renkama D.
atveju prisiima ir tam tikrą psichote- Kazlauskienė kalbėjo, kad slaugyrapeuto vaidmetojos yra gydynį, nes dažnas
...paveikia jaunų žmonių tojos padėjėjos,
žmogus
ateina mirtys. Štai perdėlioji kor- jos stropiai ir
išsikalbėti., o ir
sąžiningai atlieteles kasmet ir atidedi krūvą ka savo darbą.
patys pacientai
tarpusavyje su- – mirė, mirė... o dar, atrodo, „Apie
mane
sitikę ambulato- ne laikas buvo...
rašote kasmet,
rijoje pasidalina
skirkit dėmesio
naujienomis. „Kai laukia keli žmo- ir kolegoms“,- juokėsi gydytoja.
nės, jau girdi bruzdesį, kalbas, to nėra
Daugiausia skaitytojų padėkų suAnykščiuose, nors pacientų už durų laukusi slaugytoja Rūta Paciūnienė
sėdi daugiau, tiesiog ten visi svetimi, o Kurkliuose dirba jau 25 metus. KiKurkliuose – pažįstami. Kartais žmo- lusi iš gretimo Didžiakaimio kaimo,
nės atėję, jei nieko neranda, net stebisi: įstojo mokytis į Panevėžio medici„Kaip čia yra, kad net pasikalbėti nėra nos mokyklą, besimokydama ištesu kuo?“, - juokavo gydytoja.
kėjo, grįžo dirbti į Kurklius. „Vyras
dirbo veterinarijos gydytoju, tai ir
Apie kitokį gyvenimą nesvajoja
parvažiavau“,- sakė R.Paciūnienė.
Užauginusi su vyru dvi dukras ir
Visai nenuostabu, kad Kurklių jau sulaukusi anūko slaugytoja neambulatorijos kolektyvas sulaukia sigaili, kad gyveno vienoje vietoje.
tiek savo pacientų padėkų, nes daž- „Pažįstu visus kurkliečius, žmonės
ną kurklietį medikių dėmesys lydi kviečiasi ir į namus. Tiesa, dabar

Kas yra rankų higiena?
Rankų higiena yra viena iš pagrindinių prevencinių priemonių,
padedančių apsaugoti save ir visus šalia esančius nuo infekcijų,
plintančių kontaktiniu būdu.
Kodėl reikalinga rankų
higiena?
Ant mūsų rankų odos dauginasi
įvairūs mikroorganizmai. Dauguma iš jų labai pavojingi mūsų sveikatai ir gali sukelti susirgimus.
Žarnyno infekcijas – tai
rotovirusinė ir norovirusinė infekcijos, dizenterija, vidurių šiltinė,
salmoneliozė, virusinis hepatitas
A, paratifas ir kt. Mikroorganizmai
patenka ant rankų liečiant užterštus
daiktus, kontaktuojant su gyvūnais,
todėl apsisaugojimui reikia plauti
rankas.
Virusines infekcijas – tai
gripas, vėjaraupiai, tymai, raudonukė, difterija. Šios infekcijos

perduodamos oro – lašeliniu būdu,
bet čiaudint ar kosint, pridengiant
burną ligų sukėlėjai lieka ant rankų.
Helmintozes. Helmintų
kiaušinėlių gali būti visur ir nešvariomis rankomis patenka į burną,
žarnyną, kur pradeda intensyviai
daugintis.
Kada plauti rankas?
visada nusiplaukite rankas pasinaudoję tualetu,
važiavę viešuoju transportu,
grįžę iš lauko, parduotuvių bei lietę pinigus,
jeigu žaidėte su savo au-

gintiniais.
rankas plautis reikia ir
prieš valgio gaminimą ir prieš valgant.
būtinai nepamirškite nusiplauti rankų lietę žalią, neapdorotą mėsą, žalius kiaušinius, po namų
ruošos, šiukšlių tvarkymo ir išnešimo bei bendravimo su ligoniu.
ypač nepamirškite laikytis rankų švaros pakeitę kūdikio
sauskelnes, prieš ir po žaizdos
tvarstymo,
Nepakenks rankas plautis taip
dažnai, kaip manote, kad rankos
gali būti nešvarios
Kiti rankų higienos būdai
Nesant galimybei nusiplauti rankų ( pvz. kelionėse ) rankų higienai
galima naudoti alkoholines servetėles, parduodamas vaistinėse.

dažniau kviečia greitąją, anksčiau
dažniau prašydavo mūsų pagalbos.
Mūsų čia menkas nuopelnas. Daktarė myli žmonės, jai rašo padėkas, o mus tik prideda, juk dirbam
bendroj kompanijoj“, - kuklinosi
R.Paciūnienė, kalbėdama apie rinkimus.
Pasak slaugytojos, jos darbas yra
sunkus, nes tenka nuolat susidurti su žmonėmis, jų problemomis.
„Galvoji apie tai, be to, paveikia
jaunų žmonių mirtys. Štai perdėlioji korteles kasmet ir atidedi krūvą – mirė, mirė... o dar, atrodo, ne
laikas buvo“,- kalbėjo slaugytoja.
Viena iš sunkiausių jos profesijoje
dalių, kaip sakė R.Paciūnienė ir yra
pacientų mirtys. Savaime aišku, ji
pridėjo, kad begalinis popierizmas,
biurokratija atima laiką, kurį slaugytoja galėtų skirti tiesiogiai žmogui.
Moteris tvirtina, kad Kurkliuose
gyventi gera. „Žinoma, visko būna,
ir žmonių visokių yra, bet pripranti
ir atrodo, kad niekur ir negali būti
geriau“,- sakė ji.
Slaugytoja kalbėjo, kad niekada nesvarstė, kuo dar būtų galėjusi
gyvenime užsiimti. „Kadangi, kaip
sakoma, jaučiu, kad sėdžiu savo
kėdėj, net ir neįsivaizduoju kito darbo“,- sakė R.Paciūnienė. Moteris
gyvena Kurkliuose, kur turi namuką, didžiausias jos pomėgis yra jo
aplinkos tvarkymas. „Auginu rožes,
įvairius spygliuočius, turiu pudeliuką“,- paklausta apie pomėgius, kalbėjo R.Paciūnienė.
Pas pacientus vykdavo
arkliuku
Kurklių ambulatorijos slaugytoja Irena Mikučionienė taip pat
kuklinosi, kad nuopelnai dėl populiarumo turi atitekti gydytojai
D.Kazlauskienei.
I.Mikučionienė – didžiausią stažą
turinti Kurklių ambulatorijos darbuotoja. „Esu gimusi ir augusi čia,
dirbu slaugytoja 40 metų, dauguma
iš jų – Kurkliuose, tik metus teko
dirbti Leliūnuose, taip pat ir Didžiakaimio punkte. Mano kabinetas yra
toje vietoje, kur anksčiau buvo mano
klasė“, - pasakojo I.Mikučionienė.
Ji prisimena, dar ir tuos laikus,

Rankas rekomenduojama
plautis, laikantis šių taisyklių:
Sušlapinkite rankas po
šiltu ar šaltu tekančiu vandeniu.
Prieš plaunant rankas būtinai nusimaukite žiedus, nes po jais esantys nešvarumai nenusiplaus.
Rankas plaukite su muilu, nes jų plovimas vien vandeniu
nėra efektyvus. Jis negali pašalinti
tokių sudėtinių nešvarumų dalių
kaip riebalai ar baltymai. Kasdieniam rankų plovimui pakanka ir
įprasto muilo.
Visą rankų paviršių įtrinkite rankų plovimo priemone. Sukamaisiais ir trinamaisiais judesiais muiluokite rankas iš abiejų
pusių apie 10-15 s. Ypač kruopščiai patrinkite tarpupirščius, pirštų
galiukus ir panages, nes skubėdami dažnai išmuiluojame tik išorinę ir vidinę rankų pusę. Taip pat
nepamirškite ir riešų.
Kruopščiai nuplaukite

kai pas pacientus tekdavo vykti arkliu, nes automobilių nebuvo.
„Kurkliai labai pasikeitė, gyventojų mažėja, tiesiog ištisų
gatvių žmonių nebėra“,- sakė
I.Mikučionienė. Pasak slaugytojos,
mirštančių kurkliečių nebepakeičia
gimstantys – per metus Kurkliuose
pasaulį išvysta po 3-5 vaikus, daugiausia pastaraisiais metais per metus gimė 11 vaikų.
Moteris su vyru išaugino du vaikus, džiaugiasi ir dviem anūkais.
Laisvalaikiu slaugytoja mėgsta
skaityti knygas, karpyti iš popieriaus, užsiimti dekupažu. „Mėgstu
ir keliones, tačiau slaugytojos atlyginimas nelabai leidžia keliauti. Kiti
keliauja į užsienį, man užtektų ir iki
Palangos. Jei būčiau jaunesnė, gal ir
bandyčiau kažką keisti, bet tik dėl
to, kad atlyginimas per mažas, kaip
ir gydytojų, jei palyginsime, kiek
medikai gauna užsienyje, o darbas
man patinka“,- teigė I. Mikučionienė.
Slaugytoja gavo specialų prizą
Populiariausia 2014 metų Anykščių rajono gydytoja „Anykštos“
skaitytojai išrinko Kurklių ambulatorijos ir Anykščių pirminės
sveikatos priežiūros centro (PSPC)
šeimos gydytoją Dalią Kazlauskienę, kuri sulaukė 22 padėkų, tarp
slaugytojų nugalėjo Kurklių ambulatorijos slaugytoja Rūta Paciūnienė, gavusi19 padėkų, antroji vieta
atiteko tos pačios ambulatorijos
slaugytojai Irenai Mikučionienei
(18 padėkų).
Gegužės 8 dieną Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centre
(PSPC) vykusiame Gydymo tarybos posėdyje „Anykštos“ laikraščio vyriausioji redaktorė Gražina
Šmigelskienė pasveikino 2014
metų populiariausio rajono gydytojo rinkimuose nugalėjusias medikes ir įteikė joms sertifikatus ir
dovanas – profesionalių dailininkių
sukurtus keramikos dirbinius. O
slaugytojai R. Paciūnienei redakcija įsteigė specialų prizą – dovanojo
profesionalios keramikės iš Kauno
Virginijos Užusienytės dėžutes papuošalams.

rankas, kad pašalintumėte muilą.
Vanduo turėtų tekėti nuo riešo
pirštų link.
Jei yra galimybė, rankas
šluostykite popieriniu rankšluosčiu ar servetėle. Namuose kiekvienas turėtų naudoti tik savo
asmeninį rankšluostį rankoms nusausinti.
Nepamirškite, kad rankas reikia plauti ne tik tada, kai jos
yra purvinos, bet ir grįžus iš lauko, pasinaudojus tualetu ir, žinoma, prieš valgį. Rekomenduotina
rankas plauti ir kaskart pažaidus
su gyvūnu ar tiesiog jį lietus, pabendravus su sergančiu žmogumi
(ypač jei spaudėte jam ranką),
pakosėjus ar nusičiaudėjus, prieš
ir po žaizdos sutvarkymo ir panašiais atvejais.
Parengė: Ignalinos visuomenės
sveikatos biuro
Sveikatos stiprinimo specialistė
Natalija KOVALENKO
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Papilių kaime klebonas
vaišinamas kepta šonine
laidotas kunigas ir kraštotyrininkas
Petras Vaitiekūnas (1889–1946), Pelyšų pieninės steigėjas A. Povilonis
(1902–1929).
Senkapyje rasta žmonių
kaulų

Buvusi Papilių kaimo seniūnaitė Johana
Tubrienė – Maneikienė yra geriausia kaimo
šeimininkė, į kurios sodybą pietų užsuka kunigai ir vyskupai.
(Atkelta iš 1 p.)
Išaugo kaip miestelis
Kaip rašoma Anykščių krašto vietovių žinyne, Papiliai (Popiele) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų
1765 metų inventoriuose. Priklausė
Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui.
Dvarininko Fortunato Bilevičiaus
iniciatyva XVIII a. pabaigoje Papilių kapinėse buvo pastatyta koplyčia-bažnytėlė, taip pat įrengta
klebonija, ant Pelyšos upelio veikė
vandens malūnas, buvo karčiama,
todėl Papiliai, įsikūrę tuomet svarbių kelių sankirtoje, išaugo kaip
miestelis.1819–1820 metais kelis
mėnesius Papiliuose, kaip Subačiaus (Kupiškio r.) parapijos filijoje,

Liutauras Šimėnas – vienas iš pavyzdingiausių Papilių kaimo ūkininkų, užsiimančiu šiaudų granulių
gamyba, o laisvalaikį skiriantis visuomeninei veiklai,
nes jau vieneri metai, kai jis yra kaimo seniūnaitis.

tarnavo kunigas ir poetas Antanas
Strazdas, kartu ėjęs ir Pelyšų dvaro
privataus kapeliono pareigas.
1923 metais kaime buvo 25 sodybos – 133 gyventojai. 1931 metais
kaimas išskirstytas į vienkiemius,
tuomet turėjo 248,75 ha žemės. Kaime veikė pradžios mokykla. Po Antrojo pasaulinio karo iš Papilių buvo
ištremtos į Sibirą 5 šeimos.
Nuo 1944 metų iki 1954 metų gegužės 25 dienos veikė Kupiškio apskrities Subačiaus valsčiaus (vėliau
– Troškūnų rajono) Papilių apylinkės
Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Surdegio, o
nuo 1988 m. birželio 22 dienos – prie
Viešintų apylinkės.

Koplyčioje rengiami
metiniai atlaidai
1949 m. Papilių kaimas buvo įjungtas į kolūkį „Pelyša“, vėliau priklausė
„Spindulio“, „Ateities“, „Šviesos“,
Surdegio kolūkiams, kol 1992 metais
ūkis iširo. Nuo 1960 metų vasario 26
dienos iki 1979 metų. kovo 14 dienos
Papiliai buvo „Šviesos“ kolūkio centrinė gyvenvietė.
Papiliai priklauso Surdegio parapijai. Kaimo kapinės, esančios už 50 m
į vakarus nuo Pelyšos kairiojo kranto
ir 150 m į pietus nuo kelių Subačius–
Viešintos ir Papiliai–Vašuokėnai sankryžos, veikiančios, jose laidojama.
Kapinės 85 m ilgio ir 35 m pločio,
aptvertos akmenų tvora, apaugusios
medžiais, laikomos seniausiomis ir
turtingiausiomis Surdegio parapijoje.
Pietrytinėje jų dalyje yra medinė 20
m ilgio ir 8 m pločio Šv. Vincento
Ferrero titulo koplyčia, o prie vartų – mūrinė mauzoliejinė koplytėlė.
Koplyčioje yra trys altoriai, kaip manoma, ne vietinės kilmės – atvežti iš
kitų religinių pastatų, kaip ir Kryžiaus
kelio stotys, perkeltos iš senosios Šimonių (Kupiškio r.) bažnyčios. Joje
vyksta pamaldos, rengiami metiniai
atlaidai – Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Žolynėlė) rugsėjo 8-ąją.
Kapinės – architektūrinis
paminklas

Antalinos dvaro ūkvedė Milda Šimaitytė ne tik prižiūri dvarą
restauruojančius darbininkus, bet ir rūpinasi apie 100 Romanovų veislės avių banda. 		
Autoriaus nuotr.

Papilių kapinės - Kultūros vertybių
registro objektas nuo 1992 metų, vietinės reikšmės architektūros paminklas. Jame yra XVIII–XIX a. liaudies
architektūros statiniai: medinė koplyčia, mauzoliejinė mūrinė koplyčia ir
mūrinė tvora su vartais. Kapinių plotas 4300 kv. m. Medinę koplyčią 1763
metais pastatė dvarininkas Fortunatas
Bilevičius, po gaisro ji atstatyta 1818
metais, keliskart remontuota ir atnaujinta. Mūrinė mauzoliejinė koplyčia
pastatyta 1845 metais Ukmergės apskrities dvarininkų Jono Duraso ir jo
žmonos Otolijos Bilevičiūtės-Durasienės palaikams. Kapinių priekinėje
dalyje, šalia vartų, yra dviejų kryžių
kompozicija visiems mirusiems Papilių žmonėms (1996 metai) ir Lietuvos Atgimimo laikų stogastulpis
(1989 metai). Papilių kapinėse pa-

Už 0,7 km į pietus nuo tilto per
Viešintą, už 0,25 km į pietryčius nuo
Papilių kapinių, yra 0,3 ha ploto kaimo senkapis, kuriame rasta žmonių
kaulų.
Papiliuose yra valstybės saugomas
kultūros vertybių registro objektas
(nuo 1998 metų) Papilių piliakalnio
ir gyvenvietės kompleksas Jį sudaro
du pavieniai objektai – piliakalnis ir
gyvenvietė. Komplekso plotas 12000
kv. m. Kaimo centrinėje dalyje, prie
kryžkelės, pastatytas Lietuvos Nepriklausomybės 20-mečiui skirtas masyvus kryžius su Motinos Marijos ir
Šv. Kazimiero skulptūromis (statybos
iniciatorius Jonas Šimėnas, autorius
tautodailininkas Pranas Petronis,
2010 metai).
Kraštotyros žinias apie Papilių praeitį XX a. pirmojoje pusėje užrašė ir
Surdegio parapijai paliko kunigas
Petras Vaitiekūnas, XX a. viduryje
jas praplėtė ir atnaujino kunigas Antanas Vaškevičius, jo rankraštis, rašytas
1955 m., saugomas Surdegio bažnyčios archyve.
Papiliuose 1950 m. gimė ekonomistas, Lietuvos Nepriklausomos
valstybės Atkūrimo akto signataras
Albertas Šimėnas, 1953 m. – geologas, Lietuvos Nepriklausomos valstybės Atkūrimo akto signataras Jonas
Šimėnas.
Prie dvaro bus ir
avininkystės ūkis
Apleistą ir griūvantį Antalinos
dvarą įsigijęs Raimondas Černiauskas savomis lėšomis ėmėsi pastato
renovavimo darbų ir planuoja Papiliuose vystyti atvažiuojamąjį turizmą.
„Galvoju, kad atsinaujinusiame dvare
bus švenčiami jubiliejai, vestuvės,
kiti proginiai renginiai. O jeigu šių
planų nepavyks įgyvendinti, galvoju prie dvaro turėti veislinių avių su
maždaug 140 ėriavedžių ūkį. Tiktų
čia ir bitininkystės sektorius. Gal iš to
dvaras galės išsilaikyti“, - „Anykštai“
sakė dvarininku tapęs R.Černiauskas.
Pavalgydina kunigus ir
vyskupus
Papilių kaime gimusi, augusi ir
apie 40 metų kolūkyje buhaltere
išdirbusi Johana Tubrienė – Maneikienė visąlaik buvo vertinama
kaip gera šeimininkė, ruošdavusi
pietus kolūkio pirmininkams ir jų
svečiams. O nelikus kolūkio ir bendrovės, J. Tubrienė – Maneikienė
savo sodyboje priima kunigus ar
vyskupus. „Esu klebono Sauliaus
Filipavičiaus pavaduotoja, atsakinga
už Papilių koplyčioje vykstančius
renginius, priklausau Surdegio bažnyčiai. Organizuoju atlaidus, padedu mišiose. Pas mus rugsėjį būna
Žolynėlės atlaidai, kuriuose, beje,
seniau dalyvaudavo ir muziejininkas
Raimondas Guobis. Kad jūs žinotumėt, kaip jis gražiai gieda. Bet kažkodėl jau dvejus metus atlaiduose
nepasirodo. Pasakykite jam, kad jis
Papiliuose yra laukiamas...“, - sakė
ketverius metus Papilių seniūnaite

buvusi ponia Johana.
Paklausta, kokiais patiekalais savo
garbius svečius vaišina, J.Tubrienė
– Maneikienė aiškino, kad klebonas
S.Filipavičius labai mėgsta keptą
šoninę, naminę kepeninę, silkę, troškintus kopūstus, naminę duoną, vienu žodžiu, mėgsta namuose gamintą
maistą. „Bet vyniotinių jis nelabai
valgo“, - pastebėjo Papilių kaimo
gaspadinė.
Kaimo reikalai nesvetimi
ir signatarui
Kaimo reikalais, pasak J.Tubrienės
– Maneikienės labai rūpinasi ir buvęs
Seimo narys Jonas Šimėnas, Papiliuose, savo tėviškėje leidžiantis vasaras. „Kiti kilę iš šito kaimo atvažiuoja
ar į atlaidus, ar taip į šventes, bet tik
tiek. Tuo tarpu J.Šimėnas labai prisideda, kad Papilių kaimas neišnyktų
iš žemėlapio. Mes kartu rūpinomės
ir ąžuolinio kryžiaus, simbolizuojančio Lietuvos nepriklausomybės 20 –
metį, pastatymu prie sankryžos į Papilių kaimą. Visi gyventojai prisidėjo
pinigais, už dyką mediena parūpino
Anykščių miškų urėdija, o Motinos
Marijos ir šventojo Kazimiero skulptūras išdrožė tautodalininkas Pranas
Petronis. Šis kryžius mums kainavo
3 000 litų“, - pasakojo apie kaimo
išsaugojimui atliktus darbus ponia
Johana.
Ūkininkų ūkis nenuostolingas
Papilių kaimo ūkininkė Jūratė
Nadolskienė 100 ha valdose tvarkosi kartu su vyru. „Gyvename tėvų
namuose. Mūsų ūkis mišrus: laikome 35 galvijus, sėjame tradicines
grūdines kultūras: kviečius, rugius,
miežius. Pieno parduodame nedaug,
tai ir jo supirkimo kainos neaukštos,
juolab, kad kiekvieną pavasarį perdirbėjai supirkimo kainas sumažina“, apie šeimos ūkį „Anykštai“ pasakojo
J.Nadolskienė.
Paklausta, ar pasinaudojo kokia
nors valstybės parama, J.Nadoskienė
atsakė, kad pagal vieną Kaimo rėmimo programą įsigijo traktorių. „Jeigu
mūsų ūkis būtų labiau modernizuotas,
tai gal ir pelnas būtų didesnis. Kažkaip
verčiamės, nuostolingai nedirbame“,
- į klausimą, ar dar apsimoka verstis
žemdirbyste, atsakė ūkininkė.
Seniūnaičio prašoma nutildyti
mūkiančią karvę
Papilių kaimo seniūnaitis, Nepriklausomybės Akto signataro Jono
Šimėno sūnus Liutauras Šimėnas, gyvenantis prosenelių sodyboje, verčiasi ne tik tradicine žemdirbyste, bet ir
turi šiaudų granulių gamybos cechą,
kuriame pagamintą produkciją daugiausiai eksportuoja į užsienio šalis.
„Žmonės dažniausiai prašo padėti išspręsti kilusius tarpusavio konfliktus.
Pavyzdžiui, skundžiamasi trečią dieną pas kaimyną mūkiančia karve“, kokius darbus dirba seniūnaitis, dėstė
L.Šimėnas.
Paklaustas, kuo gyvena Papilių kaimo žmonės, L.Šimėnas aiškino, kad
„laisvalaikį kiekvienas žmogus pats
sau organizuoja“, o šiaip dauguma
dirba savo ūkeliuose: augina karves,
kiaules, paukščius. „Kitiems laisvalaikis praeina prie butelio“, - juokėsi
Papilių seniūnaitis.
Kaime, pasak L.Šimėno, nėra net
parduotuvės, gyventojams būtiniausių prekių pristato reguliariai kelis
kartus per savaitę atvažiuojančios autoparduotuvės. „Kaimelis nedidelis,
žmonių gyvena nedaug, tai ir buvusi
viena parduotuvė iš mažos apyvartos
neišsilaikė“, - paaiškino Papilių kaimo seniūnaitis L.Šimėnas.
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naujos knygos

„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido
Peter Kreeft
„Trys
gyvenimo
filosofijos“
Koheletas:
gyvenimas – tai
tuštybė . Jobas:
gyvenimas – tai
kančia. Giesmių giesmė: gyvenimas – tai meilė. Iš anglų kalbos
vertė Ieva Venskevičiūtė.
Per tris išmintingas filosofines
Šventojo Rašto Koheleto, Jobo ir
Giesmių giesmės knygas autorius
prieš mūsų akis išskleidžia Dantės
Dieviškąją komediją. Koheleto
„tuštybė“ nusako pragarą. Jobo
kančia – skaistyklą. O Giesmių
giesmės meilė apdainuoja dangų.
Bet ši istorija vystosi mūsų gyvenimuose ir širdyse, čia ir dabar.
Meilė yra geriausias atsakymas
Koheleto ieškojimams, alternatyva tuštybei ir tikroji gyvenimo
prasmė. Galiausiai Piteris Kryftas
šiose knygose įžvelgia perteikiamas dieviškąsias tikėjimo, vilties ir
meilės dorybes, „dvasinės pasaulio
istorijos santrauką“. Piteris Kryftas (Peter Kreeft) dėsto filosofiją
Bostono koledže. Yra paskelbęs
daugybę straipsnių ir knygų.
Lietuvių kalba leidykla „Katalikų
pasaulio leidiniai“ yra išleidusi
šias jo knygas: Malda pradedantiesiems, 2006; Tave mylintis Dievas,
2006; Angelai (ir demonai). Ką mes

iš tikrųjų žinome apie juos?, 2008;
Viskas, ką norėjai sužinoti apie
Dangų..., 2009; Kol dar neišėjau,
2010; Grįžti prie dorybių, 2011.
Violeta
bik

Vil-

“Mažutėlių
maldos”
„Padėk man,
Dieve, augti –
mažume.“
Delno dydžio
suvenyrinė poetinių miniatiūrų
knygelė, kurioje poetė žaismingai perteikia tikro Mažutėlio pokalbį su Tėvu.
Knygelė papuošta Onos Kvašytės (15 m.) iliustracijomis.
„Atviri
keliauninko
pasakojimai
savo
dvasios
tėvui”
Iš rusų kalbos
vertė
Marius
Norkūnas.
„Atviri keliauninko pasakojimai savo dvasios tėvui“, parašyti
XIX amžiuje, atveria turtingą
Rytų krikščionių tradiciją. Kelias
į dangaus ir žemės jungtį eina per
širdies maldą, kurią puoselėjo jau
patys pirmieji Bažnyčios Tėvai

ir kuri sudaro Rytų krikščionių
dvasinio gyvenimo pamatą. Maldininko kelionės, pasakojimai,
pokalbiai su išmintingais senoliais, vienuoliais praskleidžia
gyvenimo prasmės paslaptį, kurią
atranda elgeta ir turtuolis, bet
kurią kiekvienas gali ir lengvai
prarasti... neieškodamas.

kampas

miausių teisės mokyklų Prancūzijoje. Įgijęs advokato diplomą dirbo
teisininku keliose Europos šalyse.
Šiuo metu A. Havardas gyvena ir
dirba Maskvoje, veda seminarus
verslo vadovams ir studentams. Pagal šių seminarų medžiagą parengta knyga Dora lyderystė (2007) yra
išversta į penkiolika kalbų.

Alexandre
Havard

Antoinette
Bosco

„Dora
lyderystė.
Asmenybės
formavimo
kelias“

„Niekada
neatleisiu?“

Iš anglų kalbos vertė Asta Leskauskaitė.
Knygoje pristatomos svarbiausios žmogiškosios dorybės,
kurios būtinos lyderiams. Aptariama, kaip lyderiai jas ugdo,
parodoma, kokią įtaką dorybės
daro savirealizacijai, kalbama
apie dieviškųjų tikėjimo, vilties
ir meilės dorybių didingumą bei
poveikį lyderystei.
Dora lyderystė skirta tiems, kurie trokšta gyvenime turėti didelį
tikslą. O koks tikslas yra kilnesnis
už asmeninio tobulėjimo siekį?
Alexandre’as Havard – seminarų apie dorą lyderystę lektorius ir
Havardo lyderystės instituto įkūrėjas. Gimė Paryžiuje, baigė René
Descarte’o universitetą – vieną žy-

Iš anglų kalbos vertė Darius
Kaunelis. Jėzaus
teiginys, jog mes
turime
atleisti „iki septyniasdešimt septynių
kartų“, nebuvo tik rekomendacija.
Tai iššūkis, su kuriuo kasdien susiduriame kaip krikščionys – tenka nuolat naujai permąstyti Jėzaus
skelbiamo atleidimo prasmę ir
melsti stiprybės atleisti.
Atleidimas nėra moralinė taisyklė, už kurios nesilaikymą numatytos sankcijos.
Dievas su mumis bendrauja
remdamasis ne abstrakčiais kodeksais ir taisyklėmis. Atleidimas yra gyvenimo būdas, Dievo
numatytas kelias į gyvenimą, ir
jei neįsileisime jo į savo širdį, ką
gi, vadinasi, užtrenkiame duris ir
atleidimui mums!
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Apie
Vakarus

Linas BITVINSKAS
Sovietiniais laikais Vilniaus
pedagoginis institutas buvo
gana ideologizuota įstaiga, prišpikiuota KGB darbuotojų, už
kryželį ant kaklo pašalindavo iš
studentų, kaip ir už Kūčių vakarienę bendrabutyje. Budrūs
būsimi KGB kadrai, studentų
draugovės nariai, sudaryti daugiausia iš istorikų, aplankydavo
Kūčių vakarą kiekvieną bendrabučio kambarį, pasižiūrėdavo, ar tik nevalgo nacionalistai
susėdę. Būdavo ir provokacijų
– KGB darbuotojai patys užvesdavo antitarybines kalbas,
girdami Vakarus. Vienoje tokioje teko dalyvauti, patyręs
docentas greit perkando saldžialiežuvį ir mestelėjo niūriai:
„Vakarai, Vakarai – taigi ten
imperelistinis supuvimas“.
Paradoksalu, tačiau šiandien
iš Rusijos eina tas pats srautas
– kaip Europos Sąjunga morališkai supuvusi, kaip bloga čia,
kaip nori atimti žemę, vaikus,
valstybę ir t.t. Dalis lietuvių
jau ir patikėjo, kad gyvename
išties siaubingai blogai. Tiesa,
reiktų pridurti, kad propaganda skirta vartoti tik durniams.
Štai patys Kremliaus vadovai,
oficialiai taip pliekiantys supuvusius Vakarus, savo šeimų reikalus tvarko praktiškai – patys
rusai suskaičiavo, kad beveik
visų Rusijos oligarchų vaikai
mokosi ir gyvena būtent tuose
puvėsiuose. Ką ten oligarchų
– paties Vladimiro Putino abi
dukros gyvena su boifrendais
„gėjų valdomoje Europoje“ –
viena Belgijoje, kita – Olandijoje. O Rusijos premjero Dmitrijaus Medvedevo sūnus irgi
užsienyje – mokosi Anglijoje.
Sąraše – daugybė svarbiausių
Rusijos politikų, kurie savo atžalų nenori palikti gyventi puikiojoje ir dorojoje Rusijoje. Ar
kyla klausimas, kodėl?

užjaučia

įvairūs
Ilgastrėliais ekskavatoriais
kasame tvenkinius, valome
ežerų pakrantes.
Buldozeriais išlyginame žemes.
Atliekame ir kitus žemių kasimo, stumdymo darbus.
Tel. (8-698) 46745.

Nuoširdžiai
užjaučiame
Onutę JUODELIENĘ, mirus
broliui.
Kaimynai: O. Rukšienė, J.
Rutkauskaitė, J. A. Šiliniai, E.
Karosienė
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SKELBIMAI

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką 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
teisinėmis problemomis. Atsiskaito
grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.

Miškininkysttės įmonė brangiai įvairų mišką su žeme arba biržes
išsikirsti, beržo eglės, pušies rąstus ir plonrąsčius.
Tel. (8-605) 27002.
Automobiliai
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.  
Tel. (8-646) 17715.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Pasiima, utilizuoja.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-633) 39897.
Kombainus, traktorius, autobusus, automobilius, įvairią techniką,
metalo laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.
Gyvuliai

Žemės ūkio paskirties žemę
Anykščių, Utenos, Zarasų rajonuose.
Tel. (8-606) 14770.

Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/
kg), telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius
(iki 5,10 Lt/kg).
Tel. (8-622) 09326.

Brangiausiai - miškus. Sumoka
notaro išlaidas.
Tel. (8-642) 22222.

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.

įvairūs
Rasti automobilio numeriai
FUC032.
Tel. (8-615) 84742.
Rasta piniginė su dokumentais.
Tel. (8-686) 95601.
Rąstinių statinių statyba, medienos
pjovimas. Parduoda pirtį (4x6 m).
Tel. (8-656) 51760.
Baldų gamyba. Virtuvės spintos
slankiosiomis durimis, prieškambario, miegamojo ir kt.
Tel. (8-679) 73552.
Paslaugos
UAB 2 Vymonta gamina plienines
stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir
cinkuotos-alucinko skardos.
Darome lankstinius. Parduodame
gamintojo kainomis.
Kreiptis: Panevėžys, Kerbedžio
g.21,tel.: (8-606) 11964,
(8-687) 97797.
Mini ekskavatoriumi, mini krautuvu BOBCAT atliekame žemės
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono
daužymo darbus (yra paletinės šakės). Atliekame lauko santechnikos
darbus.
Tel.: (8-685) 27028,
(8-618) 65358.
Šiltiname sienas, stogus ir grindis
ekovata sausuoju ir šlapiuoju būdu.
1 kv. m kaina 7 - 12 Lt.
Tel. (8-698) 47767.
Šiltiname pastatus - užpildome oro
tarpus ekovata, termoputa, granulėmis, poliurentu.
Tel. (8-606) 85525.

Dengia, remontuoja stogus,
stato terasas, pavėsines, daržines ir t. t. Pasirūpina medžiagomis.
Tel. (8-648) 86123.
Nuoma
Išnuomoju 32 ha Storių kaime.
1 ha - 180 Lt/metus. Nebūtina
mokėti iš karto.
Tel. (8-602) 84088.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Dovanoja
Dviejų mėn. katytę.
moka, tvarkinga.
Tel. (8-670) 57078.

Viską

AB “Ažuožerių sodai”, įmonės
kodas 154157789, Ažuožerių k.,
Anykščių raj. šaukiamas ataskaitinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2014 m. birželio
10 d. adresu: Ažuožerių vaisių sandėlis, Anykščių raj. Susirinkimo
pradžia 9 val.
Darbotvarkė:
1. Bendrovės metinio pranešimo
tvirtinimas.
2. Bendrovės metinės finansinės
atskaitomybės tvirtinimas.
3. Bendrovės pelno (nuostolio)
paskirstymo tvirtinimas.
4. Einamieji klausimai.
Teirautis tel. 4-47-33.

Langai, durys, garažo vartai, žaliuzės, šiltnamiai. Nuolaidos iki 35
proc.
Tel. (8-698) 81888.

pro memoria

Anykščių mieste
Stanislovas Rimutis JASIKONIS, gimęs 1938 m., mirė 05 20
Anykščių seniūnijoje
Bronislovas STATULEVIČIUS, gimęs 1933 m., mirė 05 19
Debeikių seniūnijoje
Antanas JUREVIČIUS, gimęs 1950m., mirė 05 17
Kavarsko seniūnijoje
Povilas SALAGUBOVAS, gimęs 1943 m., mirė 05 18
Apolionija TAMAŠAUSKIENĖ, gimusi 1923, mirė 05 15
Svėdasų seniūnijoje
Stefanija KOVTULIENĖ, gimusi 1923 m., mirė 05 18
Viešintų seniūnijoje
Marija Birutė MASILIONIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 05 17

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.
Bendra Lietuvos - Olandijos
UAB „Bartynco“ - veršelius iki 2
mėnesių. Moka priedus.
Tel.:(8-614) 07502,
(8-636) 42871.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Nuolat perka
Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

UA B „ B OVA R I S “

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.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Namą su visais patogumais pušyno apsuptyje, Anykščių rajone.
Puiki vieta gyvenimui bei poilsiui
gamtos pašonėje.
Tel. (8-600) 19810.
Tvarkingą gyvenamąjį namą
Naujuosiuose
Elmininkuose.
Namas ramioje vietoje, netoli miškas, 0,25 ha namų valdos sklypas.
Tel. (8-698) 51269.
Suremontuotą, labai jaukiai įrengtą trijų kambarių butą Anykščiuose,
Ramybės mikrorajone. Puikus pasirinkimas ieškantiems gero būsto
už nedidelę kainą.
Tel. (8-600) 19810.

siūlo darbą

Reikalingi tarptautinių pervežimų
vairuotojai. Nuolatiniai maršrutai
Italija - Lietuva - Rusija.
Tel. (8-698) 43683.
Reikalingas vairuotojas,turintis E
kategoriją,dirbti Pabaltijo šalyse ir
Lenkijoje.
Tel.(8-612) 27016.

UAB „ANRESTAS“
reikalingi

dažytojai, tinkuotojai,
plytelių klijuotojai ir kt. specialybių statybininkai.

Gegužės g. 14, Anykščiai,
tel. 5-25-00

UAB “CESTA”,
21 metus veikiančiai mėsos
perdirbimo įmonei, firminėje
mėsos gaminių parduotuvėje
Vilniaus g. 1, Anykščiuose,
REIKALINGA PARDAVĖJA
- KASININKĖ.
Pageidautina, turinti darbo
patirties prekybos srityje.
Darbas slenkančiu grafiku.
Kreiptis tel. (8-611) 22573.

gimė
Anykščių rajone
užregistruoti naujagimiai
Kristupas STANKEVIČIUS,
gimęs 05 16
Rojus ŠIUKŠČIUS,
gimęs 05 16
Smiltė ŠABLAUSKAITĖ,
gimusi 05 13
Austėja ADAMONYTĖ,
gimusi 05 13

Žemės ūkio technika
MTZ-82 dalimis, MTZ-80, MTZ-50
variklius (sukomplektuotus ir dalimis).
Tel. (8-641) 57036.
Traktorius dalimis: MTZ-52, T-40
AM, MTZ-80.
Tel. (8-682) 11626.
Kita
Dujas balionuose. Atveža nemokamai.
Tel. (8-615) 10109.
Kuras
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža
miškavežiu.
Tel. (8-600) 63820.
VLADISLOVO TAMOŠIŪNO
paukščių ūkis
nuolat prekiauja paaugintais
kalakučiukais ir kitais paukščių jaunikliais.
Tel.: (8-687) 78274,
(8-5) 2322588.

Viskas
šiferiniams,
skardiniams
stogams.
Tel. (8-652) 49994.
PAVA SA R I N ĖS
N U OLA I D OS
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

Nuoširdžiai dėkojame Kavarsko parapijos klebonui N. Martinkui,
Kavarsko vidurinės mokyklos mokytojams ir darbuotojams, giminėms, kaimynams, giedotojams, pažįstamiems, pasidalinusiems su
mumis begaliniu skausmu, palydint į amžinojo poilsio vietą mūsų mylimą vyrą, tėvelį, senelį Vladą KAUNIETĮ.

Žmona, sūnūs, marti ir anūkai

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 (Omnitel), (8-605) 96555 (Tele-2).
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, tel. 5-80-24, mob. (8-686) 33036.
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-84, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Arvydas Lingaitis tel. 5-82-46, mob. (8-605) 19373;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-91-86, mob. (8-618) 25835;
Linas Bitvinskas, tel. 5-80-24, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46,mob. (8-679) 14209.
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija – tel. 5-80-24.
ketvirtadieniais,
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.
Redakcija dirba:
šeštadieniais.
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos,
Vyr. redaktorė
penktadieniais 8.00 - 16.00,
spaudą šeštadieniais atsiimti nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,99 Lt (prenumeratoriams – 1,31 Lt).
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3300				
Užs. Nr. 541
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

2014 m. gegužės 22 d.

IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Elena, Julija, Rita, Eimantas,
Aldona, Julė.
gegužės 23 d.
Gertautas, Tautvydė, Ivona,
Žydrūnė, Žydrūnas.

mėnulis
gegužės 22 - 23 d. delčia.

komentaras
anyksta.lt
„Juozas“:
„Kodėl mūsų, kurie lojaliai
tarnavom tarybinei valdžiai ir
buvom ištikimi komunistų partijai taip nekenčiate? Nejau mes to
esam verti?“.

mįslė
„Margaspalvis, nedidukas, kas
jis toks, tasai meistriukas?“
Antradienio mįslės: „Glėbiu nepaimsi, saujoj neišlaikysi, kai bėga
– nesuturėsi?“ teisingas atsakymas
– vanduo.

receptas
Atvirkštiniai cepelinai
Ingredientai:
Bulvių košės,
1 kilogramas kiaulienos ir jautienos faršo,
druskos,
prieskonių maltai mėsai.
Gaminimo eiga:
Faršą suminkome su druska bei
prieskoniais.
Imame po gabalėlį faršo, išplojame ir į vidų dedame bulvių košę
- tiksliau darome cepelinus.
Dedame į kepimo indą ir šauname į orkaitę.
Kepame 190 laipsnių temperatūros orkaitėje, kol gražiau apskrus.

oras
+27

MOZAIKA
Kaune ąžuolo vainiku
papuošta stumbro skulptūra
Minint Kauno miesto gimtadienį
- savivaldos 606-ąsias metines - antradienį senajame Ąžuolyno parke
stovinti metalinė stumbro skulptūra,
skambant “Ąžuolyno” orkestro muzikantų grojamiems smagiems maršams, papuošta simboliniu ąžuolo
vainiku.
Jėgą, taurumą ir garbę simbolizuojančio stumbro skulptūra (autorė skulptorė Dalia Matulaitė)
Ąžuolyne įkurdinta prieš 35 metus.
Puošiant ąžuolo vainiku “Stumbrą” prisiminta, kad pagal istorinę
heraldiką nuo seno Kauno miesto
simboliu laikytas tauras - vienas iš
labiausiai garbintų laukinių gyvūnų
Lietuvoje. Juos paprastai galėjo medžioti tik kunigaikščiai. Apie taurą
su tarp ragų esančiu kryžiumi byloja senovės lietuvių legendos.
Kaunas - vienintelis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestas,
kurio heraldikos ištakos siekia XV
amžiaus pradžią. Kai 1408 m. kunigaikštis Vytautas suteikė Kaunui
Magdeburgo teises, netrukus turėjo
atsirasti ir miesto antspaudas, be
kurio negaliojo nė vienas svarbesnis dokumentas. Greitai seniausią
miesto antspaudą pakeitė herbinis
antspaudas, kuriame jau užtinkamas
žeme einančio tauro atvaizdas.
Istorikų teigimu, 1492 m., kai
Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras patvirtino ir išplėtė Kauno
miesto teises, herbiniuose antspauduose virš tauro atvaizdo atsirado
riteriškas kryžius. 1540-aisiais šį
kryžių pakeitė lotyniškas kryžius,
įstatytas tarp tauro ragų. Jo atsiradimas susijęs su Lenkijos karalienės
ir Lietuvos didžiosios kunigaikštie-

tautos balsas

nės Bonos veikla, nukreipta prieš
vokiečių ir protestantizmo įsigalėjimą Lietuvoje, naujomis miesto
privilegijomis. Tauras su lotynišku
kryžiumi miesto heraldikoje išliko
iki 1831 metų.
Beje, 1801 metais miesto antspauduose atsirado naujas elementas - dvigalvis Rusijos imperijos
erelis. Jis užėmė svarbiausią viršutinę antspaudo vietą, nustumdamas
į apačią kelis šimtus metų naudotą
miesto herbą. Dvigalvis erelis turėjo rodyti, kad Kaunas priklauso Rusijos valstybei. 1843-iaisiais Kauno
herbe vienvaldiškai ėmė dominuoti
rusiška atributika. Šis herbas buvo
suteiktas ne Kauno miestui, bet
Kauno gubernijai.
Kai 1918 metais atsikūrė Lietuvos valstybė, netrukus Kaunas tapo
sostine. Taurai buvo jau seniai pamiršti. Stumbrai heraldikoje buvo
atkuriami galbūt ir dėl to, kad jie
buvo kur kas įspūdingesni nei taurai (labai panašūs į karvę). Netgi
Vytauto Klovos operoje “Pilėnai”
sakoma: “nusibodo stumbrą girioj
varinėti...”, o ne taurą.
1935 metų gegužės 2 dieną
Kauno miesto taryba priėmė naują
dailininko J. Burbos sukurtą herbo
etaloną. Tai - stačiakampis, suapvalinta apačia herbinis skydas, kurio
viršutiniame purpuriniame lauke
vaizduojamas baltas stumbras su
auksiniu kryžiumi tarp ragų. Šis
miesto herbas puošė daugelį visuomeninių ir kulto pastatų. Stumbro
atvaizdu buvo puošiami įvairūs
ženkleliai, suvenyriniai atvirukai,
leidiniai ir periodika. Iki šių dienų
išlikusį 1927 - aisiais dailininko
Stasio Ušinsko herbinį vitražą galima išvysti Vytauto bažnyčioje,
Kauno senamiestyje.

Sovietmečiu Kaunas ilgą laiką
herbo neturėjo. 1966 metais Ministrų Tarybos nutarimu įkurta Respublikinė heraldikos komisija. Vienas
iš pagrindinių jos uždavinių buvo
atkurti istorinius miestų herbus, o
miestams, kurie anksčiau herbų neturėjo, sukurti naujus. Kauno herbą
sukurti pavesta dailininkui Vytautui
Baniui, herbas patvirtintas 1969
metais.
V. Banys naujajame herbe atsisakė auksinio kryžiaus, sukeitė stumbro priekinių kojų padėtį, šiek tiek į
kitą pusę pakreipė jo galvą. Patvirtintu herbu papuošti miesto riboženkliai, transportas, pradėti gaminti
herbiniai ženkleliai, atvirukai ir kiti
suvenyrai.
1979 metais Ąžuolyne pastatytas
bronzinis skulptorės Dalios Matulaitės “Stumbras”.
1992-aisiais pradėtas kurti naujas
herbas. Po 16 svarstymų kaip etalonas patvirtintas raudoname skyde
baltas tauras su sukilnintu lotynišku
auksiniu kryžiumi tarp ragų. 1993
metų birželio 30 dieną Kauno miesto herbas (dail. Raimondas Miknevičius) patvirtintas Lietuvos Prezidento. Šiame herbe, lyginant su
“smetoniniu” ir “sovietiniu”, tauras
tapo pastebimai liesesnis.
2009-ųjų sausį Kauno miesto
taryba patvirtino Kauno miesto didžiojo herbo etaloną (dail. Raimondas Miknevičius). Didžiajame herbe
tradicinį herbą supa skydininkas burinis aukso spalvos laivas sidabro
spalvos burėmis. Virš skydo, centrinėje raudonos spalvos sidabro kontūrais burėje, pavaizduoti trys aukso
spalvos rutuliai. Viršutinėje herbo
dalyje, aukso spalvos juostoje, įrašytas lotyniškas šūkis: “Diligite justitiam qui judicatis terram (Mylėkite
teisumą, žemės valdovai).
2009 metų gegužės 19 - ąją didysis Kauno herbas patvirtintas Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu.		
-ELTA

anekdotai
***
Vyras ateina į advokatų kontorą ir teiraujasi kainų.
- Trys klausimai - 300 eurų,
- atsako advokatas.
- Tai juk brangu, tiesa? klausia vyras.
- Taip, - atsako advokatas.
- Ir koks bus jūsų trečiasis
klausimas?
***
- Kodėl jūs šiandien kalbate visiškai kitaip nei vakar? klausia teisėjas kaltinamojo.
- Nes jūs vakar manimi nepatikėjote, - paaiškina kaltinamasis.
***
Policininkas žiūri “Tour de
France” lenktynes ir galvoja:
“Oho, kiek pinigų čia būtų
galima pasidaryti. Visi dviratininkai važiuoja be šviesų ir
atšvaitų!”
***
Jauna moteris prie bankomato laukia eilėje. Prie jos
prieina policininkas ir teiraujasi:
- Ar šitas raudonas automobilis jūsų?”
- Taip. O ką?
- Tada paimkite 30 eurų
daugiau.
***
- Jūs gi matėte, kaip vyras
gatvėje muša moterį. Kodėl
nepadėjote?
- Jis juk vienas susidorojo..

Tarnystė Dievui ir žmonėms

Gegužės mėnesio pradžioje Dusetose ( Zarasų r.) vyko šventiniai
renginiai, skirti Dusetų parapijos
klebono kan. Stanislovo Krumpliausko 40 metų kunigystės sukakčiai paminėti.
Šventė prasidėjo Kultūros centre, Dusetų dailės galerijoje klebono Stanislovo Krumpliausko
sukauptos dailės kūrinių kolekcijos parodos atidarymu. Kolekcijoje vyrauja religinės tematikos
paveikslai, tarp kurių yra ir labai
vertingų. Dusetų kultūros centro
direktorius dailininkas Alvydas
Stauskas negailėjo profesionalių
pastebėjimų. „Ypatingą dėmesį
reikia atkreipti“, - sakė Alvydas,
- į paveikslą „Nukryžiuotas Viešpats su Marija Magdalena“, įsigytą
iš grafo Kamarovskio dvaro. Šis
paveikslas neabejotinai yra originalas, tapytas XVIII amžiuje. Vertingi kulto apeigoms naudoti rankų
darbo nėriniai iš Belgijos, įdomus

ir originalus dar caro laikais fotografuoto vyskupo Antano Baranausko portretas, dailininko Stasio
Petraškos paveikslas „Anykščiai“,
atliktas ypatinga technika - tapytas naudojant labai susmulkintus
spalvotus akmenėlius ir smiltainį.
Jis klebonui padovanotas 25 metų
kunigystės jubiliejaus proga.
Iš Anykščių atvyko pramoginių
šokių vadovai Juozas Pratkelis
ir Stasė Balevičienė su savo auklėtiniais. Istorinių šokių studijos
„Baltoji pavana“ vadovė Jūratė
Ūselienė su savo šokėjais. Paminėti garbingo jubiliejaus atvyko
Anykščių vargonininkas Rimvydas Griauzdė, Anykščių ligoninės
vyr. gydytojas Dalis Vaiginas su
pavaduotoja Virginija Pažėriene ir
nemažai buvusių parapijiečių, taip
pat draugų, giminaičių iš Utenos ir
Vilniaus.
Prieš pradedant koncertą klebonas Stanislovas kalbėjo apie savo

kelią į kunigystę, pasakojo, kad
jaučiasi Dievo apdovanotas brangiausia žemėje dovana – tarnauti
Jam ir žmonėms. Prisiminė darbą
kitose parapijose, kunigystės problemas sovietiniais metais, Sąjūdžio laikus. Tačiau visą tarnystės

laiką jautė laimę būti reikalingam
žmonėms ir liūdesio, ir džiaugsmo
valandomis. Džiaugėsi, kad jį visą
gyvenimą lydi žmonių meilė ir pagarba.
Marija VARENBERGIENĖ

Ko einame į bažnyčią: dėl kunigų ar dėl tikėjimo?
(„Vikaro elgesys privertė apsispręsti neiti į Anykščių bažnyčią“,
„Anykšta“, 2014-05-15)
Mes parapijiečiai, kurie kiekvieną dieną lankome Anykščių
Šv.Mato bažnyčią labai pasipiktinę močiutės Vitalijos laišku mūsų
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gerbiamo vikaro Nerijaus atžvilgiu. Turbūt ji nelanko bažnyčios ir
nemato vikaro elgesio, o mes žavimės jo gerumu, ramumu, tolerancija, taktiškumu kalbantis su vaikais,
kurie ruošiasi priimti Pirmosios
Komunijos Sakramentą.

Laiške jūs rašote, kad norėjote
padėti atsakinėti anūkėliui. Miela
močiute, tai kas gi laikė egzaminą: Jūs ar anūkėlis? Iš tikrųjų jūs
trukdėte ir anūkėliui, ir vikarui egzaminuoti.
Nusprendėte neiti į bažnyčią? Tai

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“:

(8-381) 5-82-46, (8-381) 5-94-84, (8-381) 5-91-86.

ko išviso ten einate! Dėl kunigų ar
dėl tikėjimo? Kai apsispręsite, tai
teisingai ir pasielgsite.
Parapijietės: Regina, Inga, Eleonora, Teresė, Laima, Stanislava,
Janina, Genutė, Ona, Aldona.

