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Levaniškių vyrus domina šnipo Snoudeno 
išviešinta slapta informacija 

Levaniškių kaimas Traupio 
seniūnijoje už 5 kilometrų į 
šiaurės vakarus nuo Traupio. 
Ribojasi su Janapolio, Šapio, 
Piliakalnio, Užuraisčių, Pagel-
donio ir Surviliškio kaimais. 
Kaime susikerta keliai Leva-
niškiai–Kavarskas ir Taujėnai–
Raguva (senasis Vilniaus–Pa-
nevėžio plentas), teka Nevėžio 
upė. Į pietus nuo kaimo yra 
Levaniškių pelkė, iš jos per 
kaimą teka upelis Lankstupys 
– Nevėžio kairysis intakas.

Levaniškių kaime yra 142 
kiemai ir 315 gyventojų.

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

78 metų buvęs kalvis Vaclovas Plėta kieme pjaustė ir skaldė malkas: „Būdamas kalviu dirbau visokius 
kalvystės dirbinius. Dabar krutu namuose, gyvulių nelaikau, turiu tik vištų. Užauginau tris dukteris, iš 
kurių dvi gyvena užsienyje, nes Lietuvoje nerado darbo“.

Veikė grietinės 
nugriebimo punktas

Anykščių krašto vietovių žiny-
ne rašoma, kad Levaniškiuose yra 
Ateities, Beržų, Jaunimo, Klevų, 
Kūdros, Lankų, Liepų, Nevėžio, 
Parko, Pievų, Plento, Sodų, Sporto, 
Šapio, Tako, Topolių, Vilties ir Žo-
lynų gatvės. 

Kurortinių Anykščių šiukšliadėžėse -
politikai ir negyvi katinai

Antradienio popietę praeiviai 
stebėjosi Anykščių centre, prie-
šais buvusį buitinį kombinatą, 
esančios šiukšlių dėžės turiniu. 
Joje šalia politikų plakatų gulė-
jo katino gaišena. 

Mieste tvarką prižiūrintys 
komunalininkai sako, kad tai 
išskirtinis atvejis, nes Anykščių 
gyventojai sąmoningi.  

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Politiko Algirdo Saudargo rinkiminis plakatas skelbė: „Lietuva 
yra saugesnė nei bet kada anksčiau“. Tiesa, to nepasakysi apie 
katiną, kuris gyvenimišką kelionę baigė toje pat šiukšliadėžėje 
kaip ir politiko plakatas.                                      Autoriaus nuotr.

UAB „Anykščių komunali-
nis ūkis“ direktorius Kazi-
mieras Šapoka sakė, kad „iki 
šiol nebuvo tokio atvejo, kad 
nugaišęs gyvūnas būtų įmes-
tas į šiukšlių dėžę“.

Anykščių valdininkams 
lietuvių kalba nerūpi

Pranešimas su grubiomis kal-
bos klaidomis iki šiol „kabo“ 
savivaldybės internetiniame 
puslapyje.

Vairavo 
neblaivūs

Naujai paskelbtame neblai-
vių vairuotojų sąraše – 17 pa-
vardžių. Neblaivios vairavo 3 
moterys.

Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos viršininkas, 
rajono Tarybos narys Dainius Žio-
gelis sako, kad taip neturėtų būti, 
tačiau kaltinti vien atsakingus parei-
gūnus negalima.

Mokesčiai. Neprižiūrimam ne-
kilnojamam turtui Anykščių rajono 
taryba nustatė 3 proc. tarifą. Iki tol 
ir prižiūrimas, ir neprižiūrimas ne-
kilnojamas turtas buvo apmokes-
tintas tuo pačiu 1 proc. tarifu. 

Garbė. Iki birželio 12 dienos 
Anykščių savivaldybei galima 
teikti siūlymus, kas Jūsų nuomone 
šiais metais labiausiai vertas tapti 
Anykščių garbės piliečiu. Anykš-
čių garbės piliečiais nuo 2009-ųjų 
jau yra paskelbti profesorius Anta-
nas Tyla, rašytojai Milda Telksnytė 
ir Vygandas Račkaitis, visuome-
nininkės Prima Petrylienė ir Ev-
genija Baltronienė, prof. Algirdas 
Antanas Avižienis ir monsinjoras 
Stanislovas Krumpliauskas.

Baus. Kitą savaitę Seimas bal-
suos dėl parlamentaro, konservato-
riaus Sergejaus Jovaišos pasiūlymo 
bausti rūkančius vairuotojus, kurie 
automobilyje vežasi vaikus. Nu-
matoma bausmė rūkoriams - nuo 
įspėjimo iki 200 litų baudos.

Baltarusijon. Vicemeras Donatas 
Krikštaponis ir Anykščių baseino 
vadovė Sonata Veršelienė lanko-
si Baltarusijoje, dalyvauja Minske 
vykstančiame verslo forume: „Kai-
mo turizmas: galimybės, problemos, 
perspektyvos“. Išvykdamas į užsienį 
vicemeras „Anykštai“ dėstė, kad jis 
Baltarusijoje toli gražu ne poilsiaus 
ir ne savo verslo ryšius megs, o ats-
tovaus Lietuvą – Baltarusijos versli-
ninkams skaitys pranešimą.

Ginklai. Asmenys, turintys 
dujinius pistoletus (revolverius), 
senovinius ginklus bei jų kopijas 
privalo iki šių metų liepos 1 dienos 
užregistruoti teritorinėje policijos 
įstaigoje. Neturintiems policijos 
leidimo ginklui laikyti bus taikoma 
baudžiamoji atsakomybė.

Atsiprašome. Antradienio, bir-
želio 3 d., „Anykštos“ laikraštyje 
įsivėlė korektūros klaida. Pirma-
jame puslapyje esančio straipsnio 
antraštė turi būti tokia: „Valdinin-
kas iškvietė policiją rinkimų komi-
sijos pirmininkui“.

Kopijuojame. Kopijos iki A 4 
formato kaina 25 ct.

Bulvių respublikoje karaliauja 
užsienietiškos veislės

Elmininkų bandymų stoties 
direktorius Kęstutis Rainys 
sako, kad Europai bulvių ma-
das diktuoja olandai.
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   Temidės svarstyklės
Dyzelinas. Policijoje gautas 

V. V., gyvenančio Anykščiuose, 
Žiburio gatvėje, pareiškimas, 
kad  gegužės mėnesio pabaigoje 
pareiškėjas sodybos garaže Svė-
dasų seniūnijoje pasigedo 20 l 
dyzelino. Žala – 126 litai. 

Akumuliatoriai. Gautas S. B.,  
gyvenančios  Debeikių seniūni-
joje, pareiškimas, kad  iš garaže 
stovinčio automobilio bagažinės 
pavogti du traktoriaus akumulia-
toriai. Žala – 600 litų. 

Sumušė. Gautas A. R., gyve-

nančios Anykščiuose, Spartako 
gatvėje, pareiškimas, kad  jos su-
tuoktinis L. R., gimęs 1992 metais, 
būdamas neblaivus (0,73 prom.) 
sumušė jai ranką, apdraskė veidą. 
L. R. uždarytas į areštinę. 

Įsibrovė. Birželio 3 dieną 
Anykščiuose, Vairuotojų gatvėje, 
pastebėta, kad prasukta automo-
bilio „VW Transporter“ spynelė, 
iš transporto priemonės niekas 
nepavogta. Automobilis priklauso 
Ž. P., gyvenančiam Anykščiuose, 
Vairuotojų gatvėje. Taip pat pa-
stebėta, kad prasukus automobi-

lio „VW Passat“ durelių spynelę 
patekta į vidų, sulaužyta vairo 
plastikinė apdaila, sugadinta už-
vedimo spynelė, išdaužtas gali-
nis šoninis dešinės pusės stiklas, 
prasukta galinių durelių spynelė. 
Transporto priemonė priklauso A. 
K., gimusiam 1959 metais., gyve-
nančiam Anykščiuose, Vairuotojų 
gatvėje. Žala tikslinama. Sulaikyti 
ir uždaryti į areštinę T. L., gimęs 
1989 metais ir P. A., gimęs 1993 
metais.

Piniginė. Birželio 3 dieną  V. C. 
T., gimusi 1930 metais, gyvenanti 

Debeikių seniūnijoje, grįžusi į 
butą pastebėjo, kad nuo stalo pa-
vogta piniginė su 2 000 litų. 

Dviratis. Birželio 3 dieną  
buvo pavogtas bėginis vyriš-
kas dviratis, kuris stovėjo prie 
plaukimo baseino Anykščiuose, 
Ažupiečių gatvėje. Žala – 300 
litų. 

Mirė. Birželio 3 dieną  Anykš-
čių r. PK pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl S. G., gimusio 1937 
metais, rasto namuose Svėdasų 
seniūnijoje, mirties priežasties 
nustatymo.

Anykščių Šv. Mato parapijos pili-
griminės stovyklos daliniam finan-
savimui skirta 450 litų, miesto gy-
ventojų sveikatingumo programai 
organizuoti atiteko 10 tūkst. 885 li-
tai, įamžinti rašytojo A.Baranausko 
gimimo vietą bei tą vietą, kurioje 
stovėjo rašytojo A.Vienuolio vais-

Kurs sportuojančio 
miesto įvaizdį

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykščių miesto vietos bendruomenių taryba padalino 15 tūkst. 
885 Lt, kurie yra gauti iš gyventojų pajamų mokesčio dalies, kuri 
gali būti skiriama paramai, bet gyventojai jos niekam nepaskyrė. 

Tarybai vadovaujantis Anykščių naujų vėjų bendruomenės pir-
mininkas Juozas Kvedaras sakė, kad pavyko suderinti visų grupių 
interesus: „Vieni norėjo paminklų, įamžinimo, kiti pageidavo skirti 
pinigų sveikatinimui, atrodo, kad visi patenkinti“.

tinė, pažymėti Anykščių mieste 
esančių upelių pavadinimus skirta 
4 tūkst. 550 litų.

Vienas iš tarybos narių Erikas 
Druskinas detalizavo: „Norėjome 
pažymėti anykštėnams svarbias 
vietas, nes žmonės nežino, kur A. 
Baranauskas gimė, kur A.Vienuolio 

vaistinė stovėjo. Gyvas turistinis 
mietas tuo ir pasižymi, kad yra 
smulkių turistinių detalių, kurias 
gali atrasti, fotografuotis. Juk vizu-
alumas žmones veikia visada “ 

„Gali pasirodyti, kad sveikatini-
mui skirta per daug pinigų, bet taip 
siekiame suvienyti žmones“, - sakė 
J. Kvedaras. 

Tačiau kitas miesto vietos ta-
rybos bendruomenių narys E. 
Druskinas paaiškino: „Klausimas, 
kodėl tokie pakankamai nemaži 
pinigai skirti sveikatinimui, vis 
tiek iškils. A.Vienuolio progim-
nazija siūlė, kad progimnazijoje 
atsirastų pastovi bazė, kur anykš-
tėnai gautų sporto inventorių. Su-
planuota įsigyti šiaurietiško ėji-
mo lazdų, kilimėlių mankštoms. 
Simboliškai bus mokama trene-
riams. Sveikatinimo užsiėmimų 
bus įvairiausių - joga, mankštos, 
šokių pamokos, linijiniai šokiai. 
Mankštos prasidėjo nuo birželio 3 
dienos. Anykščių miesto parke ry-
tinės mankštos vyks antradieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 6 valandos 
30 minučių o liepos - rugpjūčio 
mėnesiais trečiadieniais nuo 18 
valandos 30 minučių vyks šiaurie-
tiško ėjimo užsiėmimai. 

Šeštadieniais mankštos vyks nuo 
10 valandos (joga, aerobika), o 
nuo 19 valandos šeštadieniais vyks 
šokių užsiėmimai. Šeštadieninės 
mankštos prasidės nuo birželio 14 
dienos ir tęsis iki rugsėjo paskuti-
nio šeštadienio. Planuojamos užsi-

ėmimų vietos yra Anykščių miesto 
parkas, Pėsčiųjų takas, esant blo-
gam orui – A.Vienuolio progimna-
zijos salės“, - apie programą pasa-
kojo E.Druskinas. 

„Turim padėti miestui tapti la-
biau patraukliu, kad atsirastų svei-
katinimo, judėjimo tradicijos, juk 
niekas neatsiranda iš nieko“,- sakė 
E.Druskinas.

J. Kvedaras ragino anykštėnus 
aktyviau burtis į bendruomenes, 
nes stiprios yra tik kaimų bendruo-
menės, tačiau mieste jų maža. „Ne-
seniai įkūrėme Anykščių naujų vėjų 
bendruomenę, gal pavyks organi-
zuoti Jonines kitaip – su šeimom, 
be alkoholio“, - apie tik balandžio 
pabaigoje registruotos bendruome-
nės planus sakė J. Kvedaras. 

Anykščių miesto vietos ben-
druomenių tarybą sudaro Anykš-
čių rajono moterų draugijos pir-
mininkė Rima Lesnikauskienė, 
Pasaulio anykštėnų bendrijos atsa-
kingoji sekretorė Judita Skačkaus-
kienė, Anykščių J.Biliūno gimna-
zijos bendruomenės pirmininkė 
Jolita Abraškevičienė, Anykščių 
trečiojo amžiaus universiteto va-
dovė Nijolė Radušienė, Anykščių 
A.Baranausko pagrindinės mo-
kyklos bendruomenės pirmininkė 
Renata Stražinskienė ir Anykščių 
A.Vienuolio progimnazijos ben-
druomenės atstovas Erikas Drus-
kinas.

Kaip nevyriausybinių organiza-
cijų atstovai patenka į Anykščių 
vietos bendruomenių tarybą, kuri 
dalina pinigėlius, lieka neaišku, 
nes ne visos Anyščiuose veikian-
čios bendruomenės informuojamos 
apie susitikimus.

A. Vienuolio progimnazi-
jos bendruomenės atstovas 
Erikas Druskinas teigė, kad 
mieste atsiras pastovi bazė 
norintiems sportuoti.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Anykščių naujų vėjų ben-
druomenės pirmininkas 
Juozas Kvedaras „Anykštai“ 
sakė, jog tarybai dalinant 
pinigus pavyko pasiekti su-
sitarimą. 

Neišvyko. Seimo Pirmininkė Lo-
reta Graužinienė neišvyko į Lenkiją, 
kur turėjo dalyvauti Lenkijos laisvės 
judėjimo 25-mečio minėjime. Vieto-
je jos iškilmėse Varšuvoje dalyvaus 
Seimo vicepirmininkas Vydas Ge-
dvilas. Vizitą į Lenkiją Seimo vado-
vė atšaukė dėl asmeninių priežasčių. 
Kaip jau skelbta, buvo dingęs L. 
Graužinienės sūnus, kuris trečia-
dienio rytą rastas Ukmergės rajone, 
prie Daumantiškių kaimo. Vaikinas 
dingo antradienį. Ankstų trečiadie-
nio rytą į policiją paskambinusi mo-
teris informavo, kad prie Dauman-
tiškių kaimo Ukmergės rajone keliu 
eina basas asmuo. Atvykę policijos 
pareigūnai rado keliu einantį Seimo 
Pirmininkės sūnų Eimantą Graužinį. 
Anot Policijos departamento, vai-
kinas yra sveikas, nepatyręs jokių 
sužalojimų. L. Graužinienės sūnus 
taip pat buvo dingęs pernai gruo-
džio pradžioje.

Egzaminas. Švietimo ir mokslo 
ministras Dainius Pavalkis nekei-
čia savo pozicijos dėl privalomojo 
matematikos egzamino įvedimo 
nuo 2016 m., tik, pasak jo, disku-
tuojama, ar šis egzaminas būtų pri-
valomas visiems abiturientams, ar 
tik stojantiesiems į aukštąsias mo-
kyklas. „Turime mąstyti kiek pla-
čiau, turime mąstyti valstybiškai, 
ko Lietuvai reikia ir dauguma, ko 
gero, šią mintį palaiko. Bet tas ma-
tematikos egzaminas - gal ne gry-
nasis, bet matematikos egzaminas 
skatinantis logiką, mąstymą, pastū-
mėjantis mokinius tiksliųjų moks-
lų link - yra reikalingas“, - pridūrė 
ministras. Šiuo metu svarstoma, 
kada matematikos egzaminas būtų 
privalomasis.

Euras. Lietuva sulaukė svarbių 
žinių iš Briuselio ir Frankfurto prie 
Maino, kur yra įsikūrusios Europos 
Komisija ir Europos centrinis ban-
kas. Palankūs šaliai šių institucijų 
konvergencijos pranešimai iš esmės 
atveria kelią šaliai 2015 metais įsi-
vesti eurą. Tokio sprendimo Lietuvo-
je laukta. Dar gegužės viduryje Lie-
tuvos banko valdybos pirmininkas 
Vitas Vasiliauskas sakė, kad Lietuva 
su saugia atsarga atitinka prognozuo-
jamus konvergencijos kriterijus. Ge-
gužės 15 dienos duomenimis, kurių 
pagrindu parengti Europos centrinio 
banko (ECB) ir Europos Komisijos 
(EK) konvergencijos pranešimai, 
Lietuvos valdžios sektoriaus skolos 
ir šalies bendrojo vidaus produkto 
(BVP) santykis vertinamuoju laiko-
tarpiu yra 39,4 proc., tai yra gerokai 
mažesnis už maksimalų leistiną 60 
proc. dydį. 

Saugos. Aplinkos ministras 
„tvarkietis“ Valentinas Mazuronis 
nuo birželio 26 d. nebebus Seimo 
nariu. Jo vietą Seime užims buvęs 
2008-2012 metų kadencijos Sei-
mo narys Rimas Antanas Ručys.  
Antradienį Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) posėdyje V. Ma-
zuronis atsistatydino iš Seimo nario 
pareigų, kurios nesuderinamos su 
EP nario mandatu. Tačiau į Briuselį 
išvykstantis politikas neketina nuo-
laidžiauti brakonieriams ir kitiems 
gamtos niokotojams. „Kadangi Sei-
mo narys negali būti visuomeniniu 
gamtos apsaugos inspektoriumi, at-
sisakydamas Seimo nario mandato, 
aš gausiu ne tik Europos Parlamento 
nario mandatą, bet turėsiu ir visuo-
meninio aplinkos apsaugos inspek-
toriaus pažymėjimą ir ginsiu Lie-
tuvos gamtą“,- sakė V. Mazuronis.  

Kęstutis Lukavičius (1970), 
sausio 2 dieną Šlavėnų kaime vai-
ravo automobilį būdamas neblai-
vus ir padarė eismo įvykį (vidutinis 
girtumas – 2,0 prom.).  Jam paskir-
ta 4 500 Lt bauda ir atimta teisė 
vairuoti transporto priemones 
48 mėn; Ramūnas Puodžiūnas 
(1974)  2013 metų rugpjūčio 8 die-
ną Juškonių kaime, vairavo auto-
mobilį būdamas neblaivus (sunkus 
- 2,9 prom.).  Jam paskirta 2 000 
Lt bauda ir atimta teisė vairuo-
ti transporto priemones 24 mėn: 
Kęstutis Radavičius (1957) 2013 
metų rugsėjo 6 dieną Debeikiuo-
se vairavo motorolerį būdamas 
neblaivus (lengvas 1,45 prom.). 
Jam paskirta 4 500 Lt bauda; Po-
vilas Kvietinskas (1993) kovo 27 
dieną  Anykščiuose, Žiburio ga-
tvėje vairavo automobilį būdamas 
neblaivus ir neturėdamas teisės 
vairuoti (lengvas 0,9 prom.). Jam 
paskirta 4 000 Lt bauda; Algiman-
tas Zakšauskas (1957) balandžio 

Vairavo neblaivūs
Naujai paskelbtame neblaivių vairuotojų sąraše – 17 pavardžių. 

Neblaivios vairavo 3 moterys.

2 dieną Debeikiuose  vairavo au-
tomobilį būdamas neblaivus (len-
gvas 0,58 prom.). Jam  paskirta 1 
000 Lt bauda ir atimta teisė vairuo-
ti transporto priemones 12 mėn; 
Arūnas Skeirys (1974), balandžio 
2 dieną  Anykščiuose, Gegužės ga-
tvėje vairavo automobilį būdamas 
neblaivus (lengvas 0,73 prom.). 
Jam paskirta 1 000 Lt bauda ir 
atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 12 mėn; Tomas Gen-
čas (1989) balandžio 5 dieną  Do-
meikių kaime vairavo automobilį 
būdamas neblaivus (vidutinis 1,78 
prom.) Jam  paskirta 2 400 Lt bau-
da ir atimta teisė vairuoti trans-
porto priemones 27 mėn; Arūnas 
Klybas (1977) 2013 metų gruo-
džio 26 dieną Anykščių rajone., 
kelyje Radiškis-Anykščiai-Rokiš-
kis, vairavo automobilį būdamas 
neblaivus (lengvas 0,52 prom.). 
Jam  paskirta 1 000 Lt bauda ir at-
imta teisė vairuoti transporto prie-
mones 12 mėn; Dainius Vaiceka-

vičius (1977) 2013 metų birželio 
8 dieną Pumpučių kaime vairavo 
traktorių būdamas neblaivus (vi-
dutinis 1,95 prom). Jam paskirtas 
25 parų administracinis areštas ir 
konfiskuota transporto priemonė. 
Pakartotinai vairavo būdamas ne-
blaivus. Viktoras Savickis (1966) 
balandžio 9 dieną  Kurkliuose 
vairavo automobilį būdamas ne-
blaivus (lengvas 0,65 prom.). Jam  
paskirta 1 000 Lt bauda ir atimta 
teisė vairuoti transporto priemo-
nes 4 mėn; Alma Blažienė (1964) 
balandžio 7 dieną  Anykščiuose, J. 
Biliūno gatvėje, vairavo automo-
bilį būdama neblaivi (lengvas 0,62 
prom.). Jai  paskirta 1 000 Lt bau-
da ir atimta teisė vairuoti trans-
porto priemones 12 mėn; Laima 
Burneikienė (1966) balandžio 7 
dieną  Anykščiuose, J. Biliūno ga-
tvėje, vairavo automobilį būdama 
neblaivi (vidutinis 1,96 prom.). 
Jai  atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 48 mėn. ir konfiskuota 
transporto priemonė. Pakartotinai 
vairavo būdama neblaivi; Arūnas 
Tumas (1967) balandžio 9 dieną  

Svėdasuose vairavo automobilį 
būdamas neblaivus (lengvas 1,47 
prom.). Jam paskirta 1 250 Lt 
bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 15 mėn; To-
mas Grimža (1988), balandžio 9 
dieną  Šeimyniškių kaime vaira-
vo automobilį būdamas neblaivus 
(lengvas 0,62 prom.). Jam  paskir-
ta 1 000 Lt bauda ir atimta teisė 
vairuoti transporto priemones12 
mėn; Sigitas Lazickas (1965)  
balandžio 8 dieną  Anykščiuose, 
A. Vienuolio gatvėje, vairavo au-
tomobilį būdamas neblaivus (len-
gvas 0,69 prom.). Jam  paskirta 1 
000 Lt bauda ir atimta teisė vairuo-
ti transporto priemones 12 mėn; 
Edgaras Grimašauskas (1993)  
balandžio 2 dieną  Anykščiuose, 
A. Vienuolio gatvėje, vairavo au-
tomobilį būdamas neblaivus (vi-
dutinis 1,98 prom.). Jam  paskir-
ta 2 000 Lt bauda ir atimta teisė 
vairuoti transporto priemones 24 
mėn; Bernadeta Binkienė (1969) 
balandžio 5 dieną  Anykščiuose, J. 
Biliūno gatvėje vairavo automobi-
lį būdama neblaivi (lengvas 0,46 
prom.). Jai  paskirta 1000 litų bau-
da ir atimta teisė vairuoti transpor-
to priemones 12 mėn. 
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Byla. Vadinamojoje Darbo par-
tijos byloje Lietuvos apeliacinis 
teismas (LAT), siekdamas išsiaiš-
kinti proceso metu kilusius neaiš-
kumus ar prieštaravimus, paskyrė 
kompleksinę finansų ir buhalte-
rijos ekspertizę. Klausimus eks-
pertams proceso dalyviai privalo 
pateikti ne vėliau kaip per tris die-
nas, tai yra iki birželio 6 dienos. 
Nutartį dėl ekspertizės teismas 
skelbs birželio 11 dienos posėdyje, 
teigiama LAT pranešime spaudai. 
Teismas taip pat nutarė atlikti ir 
informacinių technologijų eksper-
tizę - ekspertai tirs kratos metu iš 
nuteistojo Vytauto Gapšio paimtus 
du kompiuterius. Teismas taip pat 
nutarė paskirti Viktoro Uspaski-
cho bei Vitalijos Vonžutaitės rašy-
senų ekspertizes. 

Referendumas. Lietuvos Res-
publikos rinkėjai, gyvenantys 
užsienio valstybėse ar referendu-
mo dieną jose būsiantys, jau gali 
registruotis balsavimui referen-
dume dėl žemės pardavimo už-
sieniečiams, kuris įvyks birželio 
29 dieną, informuoja Užsienio 
reikalų ministerija (URM). Bal-
savimas bus organizuojamas Lie-
tuvos diplomatinėse atstovybėse 
ir konsulinėse įstaigose. Balsuoti 
bus galima paštu arba asmeniškai 
atvykus į atstovybę. Registracija 
vyksta Vyriausiosios rinkimų ko-
misijos Rinkėjų, balsuojančių už-
sienyje, elektroninės registracijos 
sistemoje.

Misija. Projekto „Misija Sibi-
ras‘14“ komandos formavimas 
baigtas. Liepos 17-ąją, Pasaulio 
lietuvių vienybės dieną, jie išvyks 
į lietuvių tremties ir kalinimo vie-
tas. Misijoje dalyvaus 15 žmonių. 
Ekspedicijai vadovaus Arnoldas 
Fokas.

Mėsa.  Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos inspektoriai 
kartu su Muitinės departamento 
mobiliąja grupe nuo šių metų va-
sario mūsų šalies keliuose tikrina 
transporto priemones, vežančias 
mėsą ir jos produktus iš Lenkijos, 
nuolat vykdo patikrinimus Lie-
tuvos - Lenkijos pasienyje. Per 
minėtą laikotarpį buvo patikrinta 
daugiau nei 1,5 tūkstančio auto-
mobilių (1,3 tūkst. tonų mėsos). 
Informacija dėl 17 automobilių 
buvo perduota toliau tirti Valsty-
binei mokesčių inspekcijai. Vie-
nu atveju buvo bandyta įvežti 6,5 
tūkst. vienadienių viščiukų, tačiau 
dėl neteisingai apiformintų vete-
rinarijos sertifikatų gyvūnai buvo 
grąžinti.

Susitiko. JAV prezidentas Ba-
rakas Obama (Barack Obama) tre-
čiadienį Varšuvoje susitikime su 
išrinktuoju Ukrainos prezidentu 
Petro Porošenka paragino „išmin-
tingą pasirinkimą“ valdant šalį ir 
pažadėjo karinę pagalbą siekiant 
atremti Rusijos remiamų separa-
tistų keliamą grėsmę saugumui.  
Kalbėdamas su žurnalistais po su-
sitikimo su P. Porošenka, B. Oba-
ma sakė, jog jie diskutavo apie 
naujojo Ukrainos lyderio planą 
įvesti taiką, sustiprinti ekonomi-
kos augimą bei sumažinti priklau-
somybę nuo Rusijos energijos. „Iš 
pokalbio su juo (P. Porošenka) 
šiandien aišku, kad jis suvokia 
ukrainiečių viltis ir siekius“, - 
sakė B. Obama.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Gegužės 20 d. žiniasklaidai buvo 
išplatintas Anykščių rajono savival-
dybės viešųjų ryšių specialistės V. 
Ros Garcia pranešimas spaudai apie 
anykštėnų delegacijos vizitą į Švediją. 
Pranešime nurodytas toks vizito tiks-
las: „Kelionės tikslas - aptarti sutarties 
atnaujinimo, susitikti su Lietuvos Šve-
dijos draugijos nariais ir valdybos pir-
mininke Viola Ingvarsson bei Gnosjo 
miesto socialinių reikalų skyriaus 
vedėju Bengt Andersson bendradar-
biavimo ir bendrų socialinių projektų 
galimybių tarp Anykščių, Odeshogo 
(Švedija) ir Stefan Voda (Moldova) 

Anykščių valdininkams 
lietuvių kalba nerūpi

aptarimui“. 
Iš sakinio formuluotės sunku su-

prasti ne tik ko anykštėnų delegacija 
vyko į Švediją, bet kyla klausimas ir 
iš kokios kalbos pažodžiui į lietuvių 
kalbą šis sakinys buvo išverstas...

Priminsime, kad pernai įkurtas 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
skyrius per metus mokesčių mokė-
tojams kainuoja apie 100 tūkstančių 
litų. Skyriuje dirba trys darbuotojos 
– Vilniaus universitete socialinės dar-
buotojos specialybę įgijusi skyriaus 
vedėja Gražina Nargelienė, Klaipėdos 
universitete režisūrą baigusi Audronę 

Pajarskienė ir Šiaulių universitete an-
glų kalbos mokytojos specialybę įgi-
jusi V. Ros Garcia.

Per 5 šių metų mėnesius naujo-
jo skyriaus 3 specialistės parašė 6 
pranešimus spaudai. Sausio ir kovo 
mėnesį nebuvo nė vieno pranešimo, 
vasarį – 3, balandį – 2 ir gegužę – 1 
pranešimas spaudai. Jeigu 100 tūkst.
litų padalintume trims darbuotojoms, 
vienai jų apytiksliai tektų apie 33 
tūkst.litų atlyginimo per metus, o tai 
reiškia apie 2 tūkst. 750 litų per mė-
nesį. Matematika paprasta: 13 tūkst.
litų (vienos specialistės atlyginimą 

per 5 mėnesius) padalijus iš 6 – tiek 
pranešimų spaudai buvo išplatinta, - 
1 pranešimo kaina tampa 2 300 litų. 
Nepigu. Už tokią sumą galėtų būti 
nupirktas puslapis respublikinėje 
spaudoje ar kelios minutės geriausio 
eterio laiko televizijoje... Ir visa tai 
suprantamo teksto. Be klaidų!

Palyginimui, laikais, kai Anykščių 
savivaldybėje atstovu spaudai puse 
etato (!) dirbo žurnalisto išsilavinimą 
turintis Vytautas Bagdonas, „Anykš-
tos“ redakcijos leidinius kiekvieną 
savaitę pasiekdavo 5-6 pranešimai 
spaudai.              - ANYKŠTA

Praėjusią savaitę naujienų portale anyksta.lt paskelbus sunkiai 
suprantamą ištrauką iš Anykščių rajono savivaldybės adminis-
tracijos viešųjų ryšių specialistės Virginijos Ros Garcia praneši-
mo spaudai, nei jos tiesioginis viršininkas – savivaldybės adminis-
tracijos DIREKTORIUS VILIUS JUODELIS, nei savivaldybės 
vyriausioji specialistė – kalbos tvarkytoja Violeta Juciuvienė į šią 
žinią niekaip nesureagavo – pranešimas su grubiomis kalbos klai-
domis iki šiol „kabo“ savivaldybės internetiniame puslapyje.

Įstaiga, kuri turėtų puoselėti ir saugoti valstybinę kalbą leidžia 
savo darbuotojams tyčiotis iš gimtosios kalbos. 

„lietuvis“: „Kokia gėda savivaldybei.Viena iš jos funkcijų saugoti vals-
tybinę kalbą.Šis pranešimas oficialus dokumentas. Lauk reikia vyti tokias 
specialistes. Regis, ji nesąmonių buvo prirašiusi ir anksčiau“.

 „Anykštėnė“: „Atstokite nuo kultūringos, išsilavinusios, poliglotės Gar-
cia. Kaip jums ne gėda. Puiki specialistė, nuostabus žmogus, gera motina“.

„Lietuvis“: „Ko čia Anykšta vis rašo apie šį skyrių, neduoda trims po-
nioms ramybės? Juk tiek daug ponia ispaniška pavarde čia dirba. Per pen-
kis mėnesius parašė šešis pranešimus žiniasklaidai. Tai LABAI DAUG. O 
kad rašo lietuviškai su klaidomis - irgi galima pateisinti - užtat ji moka ka-
talonų kalbą. Tai didelis privalumas ir būtinybė, be katalonų kalbos savival-
dybėje nebūtų galima dirbti. Na ir kas, kad anksčiau tokias pareigas užėmė 
žurnalisto profesiją turintis žmogus. Jis gi kataloniškai nemokėjo. O Garsija 
šia kalba gali puikiai susikalbėti. Gal kada šia kalba ir pranešimą spaudai 
išplatins. Sėkmės“.

„Markas“: „Dundukai, jūs, dundukai. Taigi šiai darbuotojai ne už pra-
nešimų rašymą moka. Ji gi įvaizdį savivaldybės kuria. Pranešimus laisvu 
nuo darbo metu rašo, kai neturi ką veikti“.

„Nesupratusi“: „Įvaizdį??? Kokį įvaizdį? Nemokėdama lietuvių kalbos? 
Čia jau dabar privalumas ar kaip?“

 „Panda“: „Komunikacijai su savivaldybės komunikacijos skyriaus spe-
cialiste reikia turėti komunikatoriaus specialybę“.

„Jo“: „Gal tame pranešime turėjo būti ne Voda, o Vodka?“
„Vaska“: „Tada vodką vežėsi iš Anykščių, nes Švedijoje baisiai vodka 

brungi“.
„Birutė“: „Obana!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tai jau ne tik “Anykštoj” būtų buvę 

pigiau spausdinti savivaldybes informacija, ir įtariu dar pirmame puslapyje. 
Už tokius pinigus ir su “Lietuvos rytu”, matyt, būtų pavykę susitarti“.

„Mariukas“: „Ką ten su Lietuvos rytu - ant Feirio buteliukų būtų pigiau 
ir veiksmingiau“.

(Komentatorių kalba netaisyta – red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

 „Žinot, vasara, avarijų daug, gai-
šenų daug. Sunku pasakyti, kaip tas 
katinas ten atsidūrė – ar gyventojai 
atsikratė, ar kas nuo gatvės partrenk-
tą įmetė. Mes dažnai važiuojam 
patys rinkti gaišenų arba prašome 
kelininkų, jeigu yra pranešama, kad 
kažkur guli, surinkti. Tokie vaizdai 
šokiruoja ir vaikus, ir suaugusius. 
O gaišenų žmonės neturėtų išmesti 
į šiukšliadėžes – jos utilizuoti ve-
žamos arba į Rietavą arba keliauja 
į medžiotojų utilizacijos duobes“,- 
sakė D.Žiogelis. 

Kurortinių Anykščių šiukšliadėžėse - 
politikai ir negyvi katinai

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktorius Kazimieras Šapo-
ka sakė, kad Anykščių gyventojai 
yra sąmoningi, o šis atvejis yra iš-
skirtinis, nes komunalininkai šiukš-
lėse gaišenų nepastebi. „Pirmas 
kartas kai taip atsitinka. Nebuvo 
tokio atvejo mūsų prižiūrimose te-
ritorijose. Kas atsikratytų  negyvais 
gyvūnais. Žinoma, jeigu randam 
gatvėse negyvus gyvūnus vežame 
pas save (Komunalininkai turi šal-
dytuvus, kur laikomos utilizavimui 
skirtos gaišenos,- red.past).  Dalį 
miesto šiukšliadėžių prižiūri „UAB 

Ukmergės versmė“, nežinau, ar 
jiems tokių atvejų daugiau pasitai-
ko“,- sakė K.Šapoka. 

UAB „Ukmergės Versmė“, 
Anykščių filialo vadovas Vytau-
tas Morkūnas sakė, kad tai nėra 
dažna problema. „Nepasakyčiau, 
kad rastume dažnai, jei taip būna, 
gabenam į UAB „Anykščių komu-
nalinis ūkis“, kurie turi specialius 
šaldytuvus. Tiesa, reikia pasakyti, 
kad negaliu garantuoti, kad negyvi 
gyvūnai nepatenka į šiukšles. Mūsų 
darbuotojai išima maišus iš šiukšlia-
dėžių ir juos sudeda į konteinerius.

Ar tas katinas pateko pas komuna-
lininkus, negaliu pasakyti“,- sakė 
V.Morkūnas,.  

Paklaustas gal vis dėlto geriau, 
kai katinas patenka į šiukliadėžę, 
o ne guli ant gatvės, V.Morkūnas 
sakė, jog taip elgtis negalima,  pa-
aiškindamas, kad darbuotojai ne-
gali matyti, kas yra šiukšlių dėžių 
dugne, ypač jeigu jos pilnos. „Taip 
daryti negalima, reikia kreiptis į ko-
munalininkus“,- sakė V.Morkūnas. 

D.Žiogelio manymu, tokių vaizdų 
Anykščiuose būtų galima išvengti, 
jeigu piliečiai būtų sąmoningesni. 
„Blogiausia, kad vairuotojai, par-
trenkę gyvūną, nuvažiuoja lyg nie-
ko nebūtų įvykę. Vis dėlto, jei jau 
taip atsitiko, reikia sutvarkyti kaip 
priklauso“,- sakė D.Žiogelis. 

Suskaičiuoti, kiek mokesčių mokėtojams kainuoja vienas 
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turiz-
mo ir komunikacijos skyriaus viešųjų ryšių specialistės Virgi-
nijos Ros Garcia sukurtas pranešimas spaudai, pasiūlė portalo 
anyksta.lt skaitytojas. 
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AR JŪS VISKĄ ŽINOTE APIE SAVO 
SVEIKATĄ? 

Birželio 26d. (ketvirtadienis), KOMPIUTERINĖ  FUNKCINĖ 
SVEIKATOS DIAGNOSTIKA bus atliekama Panevėžyje, Marijonų 
g. 27, prie BIČIOLIO prekybos  cento (is kiemo pusės, II a.) . 
Priimami tik  iš anksto užsiregistravusieji telefonu: mob. (8- 682) 
40857 , darbo dienomis nuo 9.30-19.00 val.  

Tad kviečiame visus - mažus ir didelius daugiau sužinoti apie save.

Kompiuterinė funkcinės sveikatos diagnostika: kas tai?
Pirmą kartą skaitantiems norėtume pabrėžti, kad šios diagnostikos 

metu yra matoma kiekvieno organo ir visų sistemų veikla.Pateikiama 
informacija kokiose kūno vietose yra sutrikimai,vystosi ligos, vyksta  
uždegiminiai procesai, audinių pakitimai.Visi sveikatos duomenys yra 
matomi judesyje.Stebima kaip funkcionuoja smegenys, skrandis, plau-
čiai, skydliaukė, inkstai, širdis, žarnynas, kokia stuburo ir sąnarių būklė, 
hormoninės sistemos veikla, ar yra kirminų, virusų, kurie sukelia lėtines 
ligas, alergijas ir chronišką nuovargį. Didelis šios diagnostikos  privalu-
mas prieš kitas diagnostines programas yra tas, kad organizme vykstan-
tys pakitimai fiksuojami jau ankstyvoje stadijoje, kai dar nieko neskauda. 
O sudėtingais atvejais, kai žmogų vargina skausmai ir ne viena liga, šios 
diagnostikos pagalba galima greičiau nustatyti negalavimo priežastis ir 
skirti efektyvesnį gydymo būdą ar negaištant laiko  nukreipti reikalingo 
specialisto konsultacijai.Todėl ir profilaktiškai, ir įsisenėjusių negalavimų 
atveju funkcinė diagnostika atneš neabejotiną naudą kiekvienam. 

Kompiuterinę funkcinės sveikatos diagnostiką jau aštuonerius metus 
atlieka Kauno Natūralios Medicinos konsultacijų ir diagnostikos cen-
tras “Žolių Salonas”.

Kas gali tapti kraujo donoru?

Kraujo donorais gali būti sveiki as-
menys nuo 18 iki 65 metų amžiaus, 
savanoriškai duodantys kraujo ar jo 
sudėtinių dalių.17 metų asmuo gali 
tapti kraujo donoru tik turėdamas no-
taro patvirtintą tėvų sutikimą arba į 

Saugus kraujas gyvybei išsaugoti
Birželio 14 d. – Pasaulinė kraujo donorų diena
Nacionalinio kraujo centro duomenimis kasdien Lietuvoje 

kraujo reikia 200 žmonių. Kad užtikrinti kraujo ir jo komponen-
tų poreikį būtina, kad į didžiuosiuose miestuose esančius kraujo 
centrus kasdien ateitų ir kraujo duotų per 400 donorų. Vien sos-
tinėje, kad ligoninės nejaustų kraujo stygiaus reikia, kad Nacio-
naliniame kraujo centre kasdien kraujo duotų daugiau nei 150 
donorų.

Donorų kraujas naudojamas kraujo komponentams (eritroci-
tams, trombocitams, šviežiai užšaldytai plazmai) gaminti. Jų rei-
kia ligoniams po sunkių chirurginių operacijų, gimdyvėms, nude-
gusiems, sužeistiems ir įvairiomis ligomis sergantiems žmonėms. 
Vienintelis kraujo gavimo šaltinis – kiti sveiki žmonės. Šiuo metu 
pasaulyje nėra sukurta dirbtinio kraujo, kuris galėtų pakeisti do-
noro kraują.

kraujo centrą atvykęs su vienu iš tėvų 
ar globėju. Žmogaus kūno masė turi 
būti ne mažesnė nei 50 kilogramų.

Kaip pasirengti kraujo 
donorystei

Prieš duodamas kraujo donoras pri-

valo būti pailsėjęs, pavalgęs. Negalima 
kraujo duoti nevalgius, nes tai gali su-
kelti silpnumą. Dieną prieš duodant 
kraujo siūloma nevalgyti labai riebaus, 
aštraus maisto ir būtina gerti daugiau 
nei įprasta skysčių: mineralinio van-
dens, sulčių, arbatos. Nepatartina duoti 
kraujo po įtempto darbo, naktinės pa-
mainos.

Kraujo davimo dieną patariama ne-
sportuoti, nedirbti fizinio darbo. Davus 
kraujo rekomenduojama daugiau nei 
įprastai vartoti skysčių, valgyti lengvą 
maistą, nepatariama gerti stipraus al-
koholio.

Kiek kartų per metus galima 
duoti kraujo?

Moterims per metus leidžiama duoti 
kraujo keturis kartus, vyrams – penkis. 
Pertraukos tarp kraujo davimo privalo 
būti ne trumpesnės kaip 60 dienų.

Kaip elgtis po kraujo davimo?

Davus kraujo venos dūrio vieto-

je uždedamas sterilus spaudžiama-
sis tvarstis, kurio negalima nuimti 
2 valandas, jo negalima drėkinti. 
Kraujo davęs donoras turi pailsėti 
nuo 10 iki 15 minučių.

 Prieš duodant kraujo 
nustatoma: 
ABO kraujo grupė,
rezus D antigenas,
Kell sistemos K antigenas
hemoglobino kiekis kraujyje.

Kiekvieną kartą davus krau-
jo, jis tiriamas siekiant nustaty-
ti, ar pacientas neserga:

virusiniu hepatitu B,
virusiniu hepatitu C,
ŽIV,
sifiliu.
Kraujo davimo procedūra (krau-

jo paėmimas iš venos) trunka nuo 
6 iki 15 minučių. Standartinė fi-
ziologinė donoro kraujo davimo 
dozė – 450 mililitrų, tokio dydžio 
dozės imamos viso pasaulio krau-
jo centruose, tai nekenkia žmo-

gaus sveikatai. Dar apie 15–20 
mililitrų kraujo imama tirti.

Kas negali tapti kraujo 
donoru?

Kraujo donorais negali būti 
asmenys, sergantys cukriniu dia-
betu, tuberkulioze, piktybinėmis 
ir infekcinėmis (hepatitu B ir 
C, ŽIV, sifiliu) ligomis, taip pat 
sunkiomis širdies ir kraujagyslių 
ligomis, centrinės nervų siste-
mos ligomis, linkę nenormaliai 
kraujuoti, daugelį kartų nualpę ar 
patiriantys konvulsijas žmonės, 
sergantieji sunkiomis skrandžio, 
žarnyno, šlapimo, kvėpavimo ir 
kitų sistemų ligomis. Rizikos gru-
pei priklausantys asmenys: užsii-
mantys prostitucija, intraveninių 
narkotikų vartotojai ir seksualinių 
santykių su žmonėmis, priklau-
sančiais bet kuriai rizikos grupei, 
turintys asmenys.

Parengė: Ignalinos visuomenės 
sveikatos biuro

Sveikatos stiprinimo specialistė
Natalija Kovalenko

Siūlau šiek tiek medžiagos, kuri 
padės nustatyti, ar jūs esate nuo ko 
nors priklausomas. Individai gali tap-
ti priklausomi ir nuo sporto, kelionių, 
sekso, pornografijos  darbo ar net 
nuo saldumynų. Psichologai priklau-
somybę įvardija kaip žalingą įprotį, 
kuris yra siejamas su fiziologine ir 
psichologine priklausomybe, galin-
čia pasireikšti elgesiu ar medžiagų 
vartojimu. Priklausomas elgesys yra 
skirstomas į elgesio priklausomybes 
- tai obsesinis interneto naudojimas, 
lošimai ir t.t., ir į kompulsines - pri-

Priklausomybė – ne tik nuo 
alkoholio ar narkotikų

Priklausomybės terminas naudojamas siekiant nusakyti as-
mens polinkį įsitraukti į tam tikrus elgesio tipus, kurie dažniausiai 
būna kenksmingi. Priklausomybės apima narkotinių medžiagų 
(alkoholio, tabako, narkotikų) vartojimą, tačiau priklausomybės 
neturi būti siejamos vien tik su psichoaktyviomis medžiagomis. 

klausomybes - alkoholis, maistas, 
narkotikai ar nikotinas. 

Dauguma tyrėjų kompulsines 
priklausomybes dažniausiai vadi-
na narkomanija, o šiais laikas žodį 
narkomanija pakeičia priklauso-
mybių terminas. Anksčiau narko-
manija buvo apibūdinama, kaip dėl 
ilgesnio ar trumpesnio narkotinių 
medžiagų vartojimo kylanti liga, 
kuriai būdinga didėjanti tolerancija 
narkotikui, psichologinė ir fizinė 
priklausomybė nuo jo, besivystan-
tys saviti psichikos sutrikimai. Fi-
zinė priklausomybė - tai organizmo 
poreikis tęsti narkotikų vartojimą, 
norint išvengti ūmių abstinencijos 
sindromo pasekmių, o psichologi-
nė priklausomybė yra apibūdinama 
kaip liguistas poreikis vartoti psi-
chotropines medžiagas, norint pa-
laikyti komforto ir pasitenkinimo 
būseną.

Nors asmenų, vartojančių nar-
kotines medžiagas, yra daug, 
tačiau ne visi iš jų tampa pri-
klausomais nuo psichotropinių 
medžiagų. Narkotinės medžiagos 
nevienodai veikia individus, o ir 
patys individai skirtingai rea-
guoja į jas. Asmenys yra skirsto-

mi į grupes pagal psichotropinių 
medžiagų vartojimo dažnumą: 

1. Rizikos grupė. Šioje grupė-
je esantys asmenys dėl tam tikrų 
priežasčių gali turėti padidėjusią 
tikimybę vartoti narkotines me-
džiagas.

2. Eksperimentatoriai. Tai asme-
nys, kurie yra išbandę narkotinių 
medžiagų, tačiau apsiribojo keliais 
kartais. 

3. Nereguliarūs vartotojai. Šie 
asmenys vartoja narkotines me-
džiagas nepastoviai, tačiau nei 
psichinė, nei fizinė priklausomybė 
jiems neišsivysto. 

4. Reguliarūs vartotojai. Narko-
tinės medžiagos vartojamos pasto-
viai, vystosi psichologinė bei fizinė 
priklausomybė.

5. Priklausomi žmonės.

Remiantis simptomais, pri-
klausomybių turinčiais asmeni-
mis gali būti pripažinti asmenys, 
atitinkantys bent kelis iš pateiktų 
simptomų. Šie simptomai turėtų 
pasireikšti per metus: 

tolerancija;
sunkumai atsisakant vartojimo;
medžiagos vartojimas ilgesnį 

laiką negu buvo planuota;
nesėkmingos pastangos kontro-

liuoti ar sumažinti vartojimą;
didelė laiko dalis praleidžiama 

siekiant gauti, naudoti ar atsigau-
nant po poveikio;

sumažėjęs įsitraukimas į sociali-

vietoj tabletės

nius, profesinius įvykius, veiklas;
vartojimo tęsimas, nepaisant pa-

sikartojančių fizinių ar psichologi-
nių problemų; 

Tolerancija čia apibrėžiama, 
kaip tos pačios narkotinės medžia-
gos vartojamos dozės poveikio 
mažėjimas bei organizmo reakcijų 
silpnėjimas. Todėl asmuo, siekda-
mas patirti malonumą, turi didinti 
vartojamos medžiagos dozes.

Psichologai pateikia sąrašą kri-
terijų, padedančių atskirti įpratimą 
vartoti psichotropines medžiagas 
nuo tikros, medicininės-klinikinės 
priklausomybės: (1) noras; (2) pa-
sirinkimo laisvė; (3) psichologinis 
priklausymas; (4) fizinis priklausy-
mas, padidėjusi tolerancija, dozių 
didinimas; (5) moralės žlugimas; 
(6) intelekto mažėjimas; (7) psi-
chinė ir protinė degradacija; (8) 
socialinis žlugimas.

Kamilė BITVINSKAITĖ
VU filosofijos fakulteto 

IV kurso psichologijos specialy-
bės studentė

Diabetikų klubui, kaip sakė I. 
Gokienė, Anykščių  rajone pri-
klauso apie 90 daugiausia vyres-
nio amžiaus žmonių. „Yra ir jauni-
mo sekcija, tačiau dauguma mūsų 
jaunimo mokosi Vilniuje, Kaune. 
Visame pasaulyje ši klastinga liga, 
kurios žmogus ilgą laiką nejaučia, 
sparčiai plinta. Pats blogiausias 
dalykas, kad laiku nediagnozavus 
ligos ir nesigydant kyla kompli-

Diabetikai kov os už nemokamą insuliną
Trečiadienį Anykščių rajono Diabetikų klubas Anykščių koply-

čioje surengė susirinkimą, kuriame buvo aptarti šiai ligai būdingi 
sunkumai, su kuriais susiduria ligoniai. 

kacijos, dažniau ištinka infarktas, 
insultas“,- pasakojo I.Gokienė. 

Vadovės teigimu, pagrindinis 
rūpestis šios ligos kamuojamiems 
žmonėms – vaistai. „Iki šiol in-
sulinas buvo nemokamas, o da-
bar tenka mokėti, išleidžiame per 
mėnesį apie 200 litų dviejų rūšių 
insulinui, kontrolinėms juostelėms 
kraujo tyrimams“, - pasakojo va-
dovė.

Toli gražu ne visi diabetikai yra 
užsiregistravę klube. Anykščių  
rajone diabetas nustatytas beveik 
600 žmonių, todėl I.Gokienė ragi-
na visus sergančius šia liga jung-
tis. „Turime kažką daryti, kreiptis 
į ministeriją dėl insulino, būti 
vieningiems, kad būtume išgirs-
ti. Klubo nario mokestis metams 
yra 10 litų, tai neatstos tų pinigų , 
kuriuos reikės atiduoti pabrangus 
vaistams.“,- aiškino vadovė, ko-
dėl diabetikams reikia vienybės. 

Ji pasidžiaugė, kad į susitikimą 
atėjo nemažai naujų žmonių, ku-

riuos paskatino gydytojai ir skel-
bimas „Anykštoje“.

„Nepamirškite, kad ši liga yra 
tokia, kad reikia nuolat mokytis, 
to už mus nepadarys joks gydyto-
jas“,- diabetikus būti atsakingais 
ragino I.Gokienė.  

Pagrindinė susirinkimo prane-
šėja buvo slaugytoja diabetologė 
Birutė Bartkevičiutė. Apie Anykš-
čių ligoninėje teikiamas paslaugas 
priminė slaugytoja Ligita Lauri-
kėnienė, o diabetikų  pirmininkė 
Irena Gokienė supažindino su 
klubo veikla..

Anykščių rajono Diabetikų 
klubo pirmininkė Irena Go-
kienė stebisi valdžios, kuri 
nusprendė panaikinti nemo-
kamą insuliną, pozicija. 

Autoriaus nuotr. 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt
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PASTOGĖ

(Atkelta iš 1 p.)
Levaniškių kaimas susiformavo 

XX a. viduryje susiliejus dviems 
gretimiems kaimams – Senųjų ir 
Naujųjų Levaniškių. 

Senieji Levaniškiai žinomi nuo 
XIX a. pradžios. Šiame kaime 
1863 metais Zigmo Sierakausko 
sukilėlių rinktinės 7-asis liaudies 
batalionas, vadovaujamas Domi-
nyko Felicijono Maleckio (1841–
1863), kovėsi su carinės Rusijos 
kariuomene, bet pralaimėjo mūšį, 
žuvo 7 sukilėliai. 

1923 m. kaime buvo 34 sody-
bos – 186 gyventojai. 1931 metais 
kaimas buvo išskirstytas į vienkie-
mius, tuomet turėjo 363,88 ha že-
mės, buvo apie 40 sodybų.

Naujieji Levaniškiai kūrėsi XIX 
a. pabaigoje buvusio dvaro vieto-
je. Apie 1891 metus buvo valstie-
čiams parduota dvaro žemė. 1923 
m. Naujųjų Levaniškių kaime 
buvo 29 sodybos – 169 gyventojai. 
1931 m. kaimas buvo išskirstytas į 
vienkiemius, tuomet turėjo 600,38 
ha žemės. Kaime veikė grietinės 
nugriebimo punktas, parduotuvė. 

Kaime veikė Pavasarininkų or-
ganizacija, vadovaujama Bronės 
Diržauskaitės. Angelaičiai turėjo 
dramos ratelį. 

Priklauso Traupio parapijai

1924 metais Senuosiuose Leva-

Levaniškių vyrus domina šnipo 
Snoudeno išviešinta slapta informacija 

niškiuose buvo įkurta Levaniškių 
pradžios mokykla, kuri iki 1940 
metų veikė nuomojamose patalpo-
se. 

Nuo 1950 metų iki XX a. pabai-
gos kaime veikė biblioteka, nuo 
1958 m. – kultūros namai, 2013 
metais atnaujinti kaip bendruome-
nės „Abipus Nevėžio“, veikian-
čios nuo 2009 metų, centras. Nuo 
2014 metų šiame centre atidaryta 
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešo-
sios bibliotekos Traupio filialo kil-
nojamoji bibliotekėlė.

Levaniškiai priklauso Traupio 
parapijai. Senosios kaimo kapinės 
nenaudojamos nuo XIX a., likęs 
1 antkapinis paminklas su data 
„1826 m.“ Šiose kapinėse 1773 
metais Šapio palivarko savininkai 
Jeronimas Legavičius ir Brigida 
Kamarauskaitė-Legavičienė buvo 
pastatę medinę tašytų rąstų koply-
čią. Joje buvo trys altoriai, didysis 
pašvęstas Šv. Jonui Nepomukui, 
buvo švenčiami ir jo atlaidai, o 
kartą per mėnesį Šv. Mišias koply-
čioje aukodavo Traupio kunigai. 
Apie 1871 metus koplyčia buvo 
nugriauta, 1947 metais jos vietoje 
dar stovėjo geležinis kryžius.

Pasodino parką

1968–1974 metais Levaniškių 
kaimo pietinėje dalyje, Nevėžio 
dešiniojoje pakrantėje, buvo paso-

dintas parkas, užimantis apie 6 ha 
plotą (projekto autorė – architek-
tė Teklė Šešelgienė). Jį sodino ir 
prižiūrėjo pedagogas ir gamtinin-
kas Paulius Glemža (1921–2002). 
Parke auga ąžuolai, liepos ir kitų 
vietinių rūšių medžiai ir krūmai, 
taip pat retesni medžiai: balzami-
nis kėnis, serbinė eglė, glaustašakis 
skroblas, Mako ieva, pilkasis riešu-
tmedis, berlyninė tuopa – iš viso 65 
sumedėjusių augalų rūšys. Parkas 
paženklintas stogastulpiu su įrašu 
„Pauliaus Glemžos parkas“ (auto-
rius – medžio drožėjas Arūnas Šaf-
ronas, 2004 m.). 

Kilo didžiausias dujotiekio 
gaisras

Į Lietuvos rekordų knygą (1993 
metais) įrašytas didžiausias Lietu-
voje dujotiekio gaisras, įvykęs Le-
vaniškių kaime 1990 metų sausio 
10 dieną. Klojant ryšių kabelius 
ir pažeidus dujotiekio trasą šalia 
senojo Vilniaus–Panevėžio plento, 
100 metrų atkarpoje 3 valandas de-
gusių dujų liepsnos kilo į 30 metrų 
aukštį, kol išdegė iki 50 atmosferų 
suslėgtos dujos 23 kilometrų ilgio 
dujotiekio atkarpos vamzdyne.

Stogo dengimui - kaušas

Viena Levaniškių kaimo sodyba 
žurnalisto dėmesį patraukė origina-
liu būdu ten remontuojamas namo 
stogas. Darbininkas iki jo buvo iš-
keltas su krautuvo kaušu. Sodyboje 
iš trijų buvusių vyrų vienas pasisa-
kė esąs stambiausio šio krašto ūki-
ninko Petro Kairio žentas...

Kitoje sodyboje rasta pora kal-
bėtis nenorėjo ir pasiūlė geriau 
pakalbinti „geltonų mūrinių plytų 
name gyvenantį žilą vyriškį, kuris 
yra baigęs du aukštuosius“.

Levaniškiai – trijų 
apskričių „kampas“

Stasys Ūsas tvirtino, kad jo gyve-
nimas Levaniškių kaime yra neti-
piškas, niekam neįdomus. „Sėdžiu 
prie „kompo“, skaitau  Snoudeno  
(Edvardui Snoudenui, JAV šnipui 
pavyko prieiti prie daugybės slap-
tų dokumentų, tvirtinama, kad jis 
naudojosi nebrangiomis ir visiems 
prieinamomis priemonėmis JAV 

Nacionalinio saugumo agentūros 
tinklams „iššukuoti“ – red.past.) 
išplatintus duomenis... Telefonu aš 
nekalbu, bet turiu veikiantį interne-
tą...“, - sakė S.Ūsas.

Pasak vyro, Levaniškiai yra 
„pats didžiausias užkampis, kadan-
gi tai yra trijų apskričių – Vilniaus, 
Utenos ir Panevėžio – kampas“.  
„Tokiu būdu jūs atvažiavote į labai 
prastą vietą... Kiek pas mus žmo-
nių, gaunančių pašalpas, ar kiek 
žemės dirba ūkininkai Kairys ir 
Mincė, jūs ir taip rasit. Likę pen-
sininkai ir „pašalpiečiai“ ir du trys 
asmenys dirbantys. Europos Są-
jungoje yra žemės ūkio produkci-
jos perteklius, todėl ir mūsų žemės 
ūkis yra neperspektyvus. Jokios 
ateities, klestėjimo pas mus nėra ir 
nebus. Persikvalifikuoti Levaniš-
kiuose niekas negali. Yra sugriu-
vę kultūros namai, kurie pastatyti 
prieš pat keičiantis laikams, o tas 
buvusios Anykščių tarpkolūkinės 
organizacijos viršininkas šiuos kul-
tūros namus skubėjo užbaigti, nes, 
kaip skelbia legendos, jam reikėjo 
tuo metu ir savo namelį užbaigti.  
Taigi, čia nėra nei kultūros, nei šo-
kių, nei mokyklos, nei vaikų dar-
želio...Tai sėja neviltį“, - kad nieko 
labai teigiamo nėra Levaniškiuose, 
pasakojo vyriškis.

Kažin kodėl jis pamiršo pasa-
kyti, jog beveik šalia jo sodybos, 
buvusiame vaikų darželio pastate, 
veikia Levaniškių bendruomenė, 
kuri turi netgi treniruoklių salę, ku-
rioje mėgsta pasimankštinti kaimo 
jaunimas. Beje, pastatas renovuo-
tas, jame yra visa reikiama ben-
druomenės veiklai įranga.

„Visi nėra lygūs“

Levaniškių keistuolis S.Ūsas 

pateikė konkretų pavyzdį, kaip 
gyvena kai kurie kaimo žmonės. 
„Vienoje vietoje yra trys namai. 
Viduriniame gyvena ūkininkas 
Petras Kairys, turintis modernų 
ūkį, apdirbantis ne kažin kiek 
mažiau žemės, negu jos turėjo 
kolūkis ir jame dirbo daug žmo-
nių.  P.Kairio ūkyje – moderni 
vakarietiška technika, iš užsienio 
atsivežta galvijų banda. Šalia gy-
vena Tumas, kuris dirbo benzino 
kolonėlėje, o išėjus iš kolūkio 
pirmininkų Kalibatui, dar ir pir-
mininkavo. O P.Kairys buvo tik 
„mechanikas“. Ir šalia yra Rama-
nauskas, pas kurį trijų arų bulvių 
darželis, ir tas pats neįdirbtas. 
Vat jums ir požiūris, kad visi ly-
gūs. Dar Didžiosios Britanijos 
premjerė sakė, kad negali būti 
visi lygūs, nes gimsta skirtingi: 
vienas – didelis, kitas – šleivas, 
kreivas...“ – dėstė vyras.

Draudė laikyti dvi karves

Pensininkai Aldona ir Jonas 
Aliukai iki pensijos dirbo kolū-
kyje. Dabar kruta savo sodyboje. 
„Kolūkyje buvo ne itin geri laikai, 
- pasakojo A.Aliukienė. -  Reikė-
davo lėkte lėkti dirbti darbų kolū-
kyje, o saviems darbams likdavo 
tik naktis. Turėjome dvi karves, tai 
vis gaudavome įspėjamuosius raš-
telius, kad reikia likviduoti vieną, 
nes priešingu atveju kolūkis atims 
ir taip nedidelę ganyklą. Auginau 
tris vaikus, bet vis tiek reikėda-
vo eiti ravėti burokus, vadinamas 
„normas“ gaudavome. Kai vaikai 
paūgėjo, įsidarbinau kolūkio kon-
toroje“.

Nuo 14 metų – traktorininkas

J.Aliukas nuo 14 metų amžiaus 
pradėjo vairuoti traktorių ir su juo 
nesiskyrė net 45 metus, pradirbtus 
mechanizatoriumi kolūkyje. „Dir-
bau daug, įsitaisiau profesinę ligą. 
Jau du kartus keisti kelio sąnariai, 
ištinusios rankos. Bet tada neži-
nojau, kad tai profesinė liga, todėl 
ir negavau jokių su tuo susijusių 
išmokų. Vėliau kartkartėmis žmo-
nai priekaištaudavau, kad ji dirbo 
kolūkio kontoroje ir nežinojo, kad 
ir man priklauso išmoka dėl pro-
fesinės ligos. Tuo tarpu kiti trak-
torininkai gaudavo tas pašalpas“, 
- sakė J.Aliukas.

Sutuoktiniai Aliukai teigė dabar 
gyvenantys puikiai. „Vaikai užau-
ginti, kur norime einame, kur no-
rim važiuojame. Mes džiaugiamės 
ir nedejuojame. Nesuprantame, 
kodėl žmonės vis dejuoja. Pensi-
jos užtenka ir sau, ir dar vaikams 
duodame. Taip kad gyvenimu nesi-
skundžiame“, - optimistiška gaide-
le pokalbį baigė A.Aliukienė.

Net ir kaimo vyrai technikos amžiuje nelinkę 
mojuoti dalgiais – Saulius Maskoliūnas žolę 
pjauna traktoriuku.

Pasak Stasio Ūso, Levaniškių simbolis – griūvantys kultūros na-
mai: kaimo istorijos, kultūros, dabarties ir ateities paminklas...

Autoriaus nuotr.
Aldona Aliukienė mėgsta kapstytis prie namų esančiame gėlių 
darželyje, šiltnamyje augina daržoves.

Pensininkas Jonas Aliukas, 45 metus išdirbęs mechanizatoriumi ir dabar nesi-
skiria su, jo žodžiais, taip pat pensininku kolūkinių laikų traktoriumi.
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kampas      

naujos knygos

Apie meilę 

Linas BITVINSKAS

Stereotipai mums padeda orien-
tuotis pasaulyje, bet blogai, kai gyve-
nama tik pagal stereotipus. Sakykim, 
mane visada domino, kaip moterys 
ir vyrai žvelgia į pasaulį. Žvelgia 
bendrai, bet kartu yra ir skirtumų.
Tyrimai rodo, kad ne visi stereotipai 
apie vyrus ir moteris yra teisingi. 
Pavyzdžiui, įsitikinimas, kad vy-
rams svarbiausias yra moterų grožis. 
Apklausa, atlikta tarp tų, kurie ieško 
sau antrosios pusės (dalyvavo 1047 
respondentai), rodo, kad moterims 
labiau nei vyrams svarbi priešingos 
lyties išvaizda. Išorinis grožis svar-
biausia 31 proc. moterų, dalyvavusių 
pažinčių svetainės flirtas.lt atliktame 
tyrime, ir tik 25 proc. vyrų. Daugiau 
nei pusė moterų priešingą lytį bando 
sužavėti savo paprastumu ir tik treč-
dalis vyrų tiki, kad savo paprastumu 
gali atkreipti moterų dėmesį. 

Taip pat vyrauja įsitikinimas, kad 
vyrai nedėmesingi, nemandagūs, tuo 
tarpu ta pati apklausa parodė, kad vy-
rai dvigubai dažniau nei moterys at-
sako į pirmąjį kitos lyties laišką. Ty-
rimo metu net 48 proc. vyrų teigė 
visada atsakantys į pirmąjį laišką. 
Taip elgiasi vos 26 proc. dailiosios 
lyties atstovių. 

Mitą, kad vyrai nelinkę į rimtus 
santykius, laužo tos pačios apklau-
sos. Pasirodo, užmegzdami interneti-
nę pažintį vyrai dažniau galvoja apie 
galimybę bendravimą perkelti į realų 
gyvenimą. 

Londone slaptomis kameromis 
nufilmuota socialinė reklama parodė, 
kad žmonės nevienodai žiūri į smur-
tą. Jei smurtautojas vyras – praeiviai 
pasiruošę įsikišti, o jei kumščiais 
švaistosi moteris, praeiviams tiesiog 
juokinga. 

Šios socialinės reklamos tikslas 
buvo atkreipti žmonių dėmesį, kad 
smurto šeimoje aukomis tampa ne 
vien moterys – net 40 proc. smurto 
šeimoje (tiek psichologinio, tiek fizi-
nio) aukų yra vyrai.

Reklama buvo filmuojama viena-
me Londono parke, kur aktoriai vai-
dino besipykstančią porą.

Iš pradžių agresorius buvo vyras 
– jis rėkė ant savo merginos, o kai 
vyras pradėjo akivaizdžiai šiurkščiai 
elgtis su mergina, praeiviai įsikišo – 
kelios moterys liepė vyrukui atstoti 
nuo merginos ir pagrasino iškviesti 
policiją.

Vėliau eksperimentas pakartotas 
iš naujo, tik šįkart agresorė buvo 
moteris. Nė vienas praeivis  nesiki-
šo, kai mergina pradėjo stumdyti ir 
trankyti savo vaikiną – ji elgėsi kur 
kas šiurkščiau nei prieš tai su ja elgėsi 
vaikinas. Praeiviai žiūrėjo į tai kaip į 
šou ir tiesiog kikeno, jiems ši situaci-
ja pasirodė labai juokinga.

Mitus ir stereotipus būtų galima 
vardinti ir vardinti. Tačiau tai menkai 
padeda susidūrus su konkrečiu žmo-
gumi. Viena, ką mes tikrai turime 
suprasti, kad tas žmogus tikrai nebus 
toks, kokį įsivaizduojame. 

Taigi, kare – kaip kare, o meilėje 
– kaip meilėje, nesitikėkite čia jokių 
aiškių taisyklių. 

Prisimena bulvių auginimą 
Sibire

Juokais ir Lietuva kartais vadina-
ma „bulvių respublika“. Atrodytų, ką 
gali pasakyti naujo, apie šią daržovę, 
be kurios sunkiai įsivaizduojamas 
lietuvio daržas ir stalas. „Mano gi-
minaitė kartą pasigyrė, kad gavo ka-
nadietiškų bulvių, po to pasakė, kad 
niekam tavo mokslas nereikalingas – 
štai kokių bulvių prisiauginau. Kai po 
poros metų paklausiau, kaip tos ste-
buklingosios bulvės auga, ji atsakė, 
kad išmetė – išsigimė“,- apie tai, kad 
šiuolaikinė bulvininkystė be mokslo 
nelabai įmanoma, kalbėjo K.Rainys. 

Gimęs ir iki 4 metų augęs taigoje, 
Krasnojarsko krašte, K.Rainys atme-
na, jog ir Sibire tėvai augino bulves 

ir susilaukdavo neblogo derliaus. 
„Geri derliai, didelės bulvės, saky-
davo tėvai, bet tai pavadinčiau vieno 
įspūdžio istorija, 
nes sodindavo 
paprastai žemėje, 
kurią atkovodavo 
iš miško. Beje, 
Sibire žemės der-
lingumą vertin-
davo ne kaip kitaip, kaip centneriais. 
Pamenu ir kaip panemunės smėlyje, 
kai aš dar negalvojau sukti į bulvinin-
kystę, tėvai prikasė virš 100 maišų 
bulvių ir džiaugėsi derliumi. Dabar-
tiniais matais matuojant, vis dėlto tai 
buvo „mizeris“, - sakė K.Rainys.

Mokslininko teigimu, situacijoje, 
kai vakarinės šalies sienos atviros, 
lietuviškų bulvių veislės nueina nuo 

arenos, o įsivyrauja olandiškos, nes 
olandai diktuoja bulvių madas, vokiš-
kos. „2013 m. Lietuvoje augintos 27 
bulvių veislės, iš jų lietuviškos tik 4. 
Bet ir jų plotai maži. Sakykim, kolū-
kių laikų pabaigoje tokia veislė kaip 
„Vokė“ sudarė 60 procentų pasėlių, o 
dabar vyrauja vakarietiškos veislės. 
Bet yra valstybinis genobankas, visos 
veislės saugomos“,- sakė K.Rainys.

Modifikuotų bulvių vabalai
negraužia

Elmininkų bandymų stotis specia-
lizuojasi ne selekcijoje, kaip daugelis 
mano, o bulvių agrotechnikos tyri-
muose. „Mes niekada neužsiėmėm 
selekcija. Vienai bulvių veislei išvesti 
reikia 12-os metų. Dabar, taikant nau-
jus metodus, šis laikas sutrumpėja iki 
8 metų. Bet kuriant veislę išmetamas 
ramybės laikas, kas nėra gerai“,- apie 
naujas veisles sakė K.Rainys. 

Paklaustas apie modifikuotus au-
galus ir kad gal mes patys nežino-
dami valgome modifikuotas bulves, 
K.Rainys aiškino, kad yra modifi-
kuotų bulvių, bet jos Lietuvos nepa-
siekė.

„Iš viso pasaulyje modifikuoti ir 
auginami keturi 
augalai: soja, ku-
kurūzai, medvil-
nė ir ryžiai. Jie 
auginami Azijoje 
ir Šiaurės bei Pi-
etų Amerikoje. 

Europa šių augalų neįsileido, tačiau 
per sojos rupinius, pašarus, kurie per-
kami iš tų šalių, modifikuoti augalai 
pasiekia ir mus. Perspektyviausi iš 
modifikuotų augalų yra Azijoje au-
ginami auksiniai ryžiai, kurie dėl di-
delio karotino kiekio yra ne baltos, o 
geltonos spalvos. Azijos gyventojai 
turi problemų dėl regėjimo, tad tiki-
masi, kad šie ryžiai pataisys padėtį“, 

- aiškino mokslininkas.    
Pasak jo, pirmasis buvo modifi-

kuotas pomidoras, bet šis augalas 
nepaplito. „Manęs klausia, ar yra 
tokių bulvių veislių, kurių „neima“ 
kolorado vabalai. Yra. Amerikiečiai 
augina modifikuotas bulves, į kurias 
įterptas žuvies genas, vabalai jų ne-
griaužia. Viena Vokietijos firma buvo 
modifikavusi bulvių veislę ir kreipėsi 
į Lietuvą, kad atvežtų ją bandymams, 
bet Lietuva nesutiko“,- apie modifi-
kuotus augalus pasakojo K.Rainys.

Pataria auginti gėlytes

„Manęs dažnai klausia, kokia 
bulvių veislė geriausia, bet čia nėra 
vieno atsakymo, nes per daug pa-
rametrų. Sakykim, buvau vienoje 
lauko dienoje, kur ūkininkas pateikė 
17-os rūšių bulves ir liepė ragauti, 
kad suprastume, kaip jos skiriasi. 
Paragavau – tikrai, labai skiriasi. 
Kai valgome vienos rūšies bulves, 
to nejaučiame. O auginti geriausia 
tinka kuo šiauriau augintos bulvės. 
Sakykim, olandai pirmą kartą bulvių 
atsėlį augina Laplandijoje, o iš ten 
sėklines bulves veža auginti į Afriką 
– Maroką, Alžyrą. Ir tada olandų au-
ginamų veislių konvejeris sukasi nuo 
Afrikos iki šiaurės, mes į tą grandinę 
įsijungiam rugsėjo mėnesį“,- sakė 
mokslininkas.    

O paprašytas patarimo, kokią veis-
lę auginti sodininkui, K. Rainys atkal-
binėjo. „Jeigu keletą kerų pažaidimui, 
tai nieko, bet jei norite užsiauginti vi-
sai žiemai, nuoširdžiai sakau, geriau 
gėlytėm užsiimkit. Investicijos į bul-
ves didelės, o dabartinės veislės rei-
kalauja intensyvios priežiūros ir ne-
turėdamas žinių žmogus to nepadaro. 
Geriau rudenį atvažiuokit jų pas mus 
nusipirkti “,- šypsojosi direktorius. 

Turiu prisipažinti, įkalbėjo. Iki ru-
dens, direktoriau.

Bulvių respublikoje karaliauja 
užsienietiškos veislės

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Edgar 
Hilsenrath

Nacis kirpėjas

Iš vokiečių kalbos išvertė Teodoras 
Četrauskas.

Edgaro Hilsenratho, žydų kilmės 
vokiečio rašytojo, kūryba pasaulyje 
plačiai žinoma. Tarptautinį pripa-
žinimą jam atnešė romanas „Nacis 
kirpėjas“, laikomas vienu kontrover-
siškiausių kūrinių apie Holokaustą ir 
išverstas į šešiolika kalbų. Kodėl ro-
manas kontroversiškas? Pirmiausiai 
jis buvo išleistas 1971 metais JAV ir 
tik po gero penkmečio Vokietijoje, 
nes bijotasi, kad satyros apie SS ir žy-
dus autorius gali būti apkaltintas an-
tisemitiškumu, nepaisant to, kad pats 
yra žydas... Romanas pradedamas 
žodžiais „Aš esu Maksas Šulcas“, ir 
toliau šis personažas pasakoja maka-
brišką savo gyvenimo odisėją, neven-
giant satyros, juodo humoro, neįpras-
to holokausto vaizdavimo. 

Pasakotojas Maksas Šulcas – nacis, 
buvęs esesininkas, dalyvavęs žydų žu-
dynėse, – pasinaudoja savo nužudytos 
aukos, vaikystės draugo žydo Iciko 
Finkelšteino, dokumentais, perima jo 
tapatybę ir istorijai pakrypus naciams 
nepalankia linkme, kaip žydas pabėga 
į Izraelį, ten gyvena ir dirba kaip pui-
kus kirpėjas, netgi sulaukia pagarbos 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Elmininkų bandymų 
stoties direktoriui Kęstučiui Rainiui priklauso sparnuotas posa-
kis, kad „apie bulvę kaip ir apie moterį, gali kalbėti be sustojimo“. 
Mokslininkas „Anykštai“ pasakojo, kad madas lietuviškoje bulvi-
ninkystėje diktuoja olandai, o bulvių veislės dabar ne tokios, kad 
vertėtų jas auginti mėgėjams. 

Elmininkų bandymų stoties direktorius Kęstutis Rainys sako, 
kad Europai bulvių madas diktuoja olandai.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

IŠ ARTI

Naujos Lietuvos rašytojų sąjungos knygos

kaip nacionalinis karo didvyris... Nes 
šis chameleoniškas vaidmuo tęsiasi 
toliau – naujasis Icikas dalyvauja ko-
vose už Izraelio valstybę, vėl žudo. 
Miršta sulaukęs gilios senatvės, di-
džiai gerbiamas didvyris.

Taigi prieš skaitytojo akis veriasi 
daugiaveidis, daugialypis charakte-
ris. Makabriška, šiurpinanti ir juo-
dojo humoro nestokojanti istorija 
pasakojama talentingo žydų kilmės 
rašytojo. Knyga išsiskiria nepakarto-
jamu žydišku humoru ir meistryste, 
šiurpina ir juokina, čia daug kandžios 
ir šmaikščios satyros. 

Magdalena Tulli

Itališkos „špilkos“

Iš lenkų kalbos išvertė Birutė 

Jonuškaitė.
Šiuolaikinės lenkų rašytojos 

Magdalenos Tulli autobiografinė 
apysaka „Itališkos „špilkos“ – tai 
jau antroji šios autorės knyga, pa-
sirodžiusi lietuviškai. Prieš me-
tus pasirodžiusi „Yda“ (iš lenkų 
kalbos išvertė Vytautas Dekšnys) 
skaitytojus patraukė novatoriška 
forma, anonimišku pasakojimu, 
erdve, visuomenės, kaip instinktų 
valdomos masės, nagrinėjimu, o 
naujoji knyga „Itališkos „špilkos“ 
vertėjos Birutės Jonuškaitės, išver-
tusios kūrinį į lietuvių kalbą, apibū-
dinama kaip atviras ir asmeniškas 
pasakojimas apie mažos mergaitės 
didelį skausmą. Autorė Magdalena 
Tulli savo šalyje ir Europoje yra 
vertinama būtent už tai – kaip labai 
įvairi kūrėja, savo pasakojimus ga-

linti konstruoti skirtingais būdais. 
Rašytoja neslepia, kad „Itališko-

se „špilkose“ rašo apie savo šeimą. 
Pasakotoja prisimena vaikystę, kai 
ir šeimoje, ir mokykloje jautėsi 
blogai. Tėvas – italas, motina – 
koncentracijos stovykloje emocijas 
ir atmintį praradusi lenkė, nebesu-
gebanti mylėti ir rūpintis netgi savo 
dukra. Atostogas leisdama pas mo-
čiutę Italijoje, į Lenkiją pas motiną 
mergaitė grįždavo kaip į pragarą. 
Dvikalbystės nepatogumai, moki-
nių ir mokytojų priešiškumas dėl 
geresnių rūbų, atsivežamų iš Va-
karų, vaiko vienatvė ir bejėgišku-
mas susvetimėjusiame pasaulyje, 
persunktame absurdiškos ideolo-
gijos... Tačiau sunkiausia tai, kad 
net ir savo pačios šeimoje mergaitė 
lieka tarsi pati sau, nes vakarietiška 
Italija ir už geležinės uždangos bu-
vusi Lenkija negali „susikalbėti“. 
Taigi vyksta tyli, vos matoma ir vis 
dėlto herojiška mažosios veikėjos 
kova už save, gilinimasis į savo 
lemtį, savo istoriją. 

Lietuvos ra-
šytojų sąjungos 
knygas jau galima 
įsigyti ir Anykščių 
knygyne „Pega-
sas“.

...Amerikiečiai augina 
modifikuotas bulves, į ku-
rias įterptas žuvies genas, 
vabalai jų negriaužia...
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įvairūs

 pro memoria

Anykščių rajone
užregistruotas naujagimis

gimė

Su padėka gydytojams S. Rainienei, V. Giriūnienei, A. 
Gustui, E. Skačkauskui ir G. Klimkevičiui.

Pažiūrėk, kaip ruduo žarsto metų ir laiko lapus, taip ir žmo-
gus rieškučiomis semia didžiausią savo lobyną - darbo vai-
sius.

Sėkmės ir ištvermės Jūsų sunkiame darbe. 
Su pagarba

Liana ŽVIRONAITĖ

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, šeš-
tadieniais 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.

Mišką su žeme arba išsikirsti, 
apvalią medieną. Teikiame miško 
kirtimo, traukimo bei pervežimo 
paslaugas. 

Tel. (8-603) 44444.

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

Apvalią medieną, mišką su žeme 
ir išsikirsti. Atlieka miško kirtimo 
darbus.

Tel. (8-672) 22443.

Brangiausiai - miškus. Sumoka 
notaro išlaidas.

Tel. (8-642) 22222.

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

Automobilių ir kitokios technikos 
supirkimas Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-638) 00155.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Pasiima, utilizuoja. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-633) 39897.

Brangiai ir skubiai - įvairių markių 
(1930 - 2005 m.) lengvuosius au-
tomobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įvairią techniką, 
metalo laužą, elektros variklius.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža.

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

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

Tel. (8-680) 41510.

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėne-
sių. Moka priedus.

Tel.:(8-614) 07502, 
(8-636) 42871.

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

Tel. (8-656) 40439.

Vežimėlį “Milli move”.
Tel. (8-647) 48401.

Baldų gamyba. Virtuvės spintos 
slankiosiomis durimis, prieškam-
bario ir kt.

Tel. (8-679) 73552.

Malto betono skaldą 15 Lt/t.
Tel. (8-626) 98635.

Spalius apšiltinimui. Supakuoti. 
Atveža. Kaina: 4 pakai - 50 Lt.

Tel.: (8-663) 53216, 
(8-658) 69775.

Nekilnojamasis turtas

55a. Vilniaus g. gale su projek-
tais statyboms. (2 tvenkiniai, upe-
lis, miškas). 300m. iki Spa-Vilnius. 
Kaina 42000 Lt. 

Tel. (8-633) 33361.

Namą su visais patogumais pu-
šyno apsuptyje, Anykščių rajone. 
Puiki vieta gyvenimui bei poilsiui 
gamtos pašonėje.

Tel. (8-600) 19810.

Tvarkingą gyvenamąjį namą 
Naujuosiuose Elmininkuose. 
Namas ramioje vietoje, netoli miš-
kas, 0,25 ha namų valdos skly-
pas.

Tel. (8-698) 51269.

Suremontuotą, labai jau-
kiai įrengtą trijų kambarių butą 
Anykščiuose, Ramybės mikro-
rajone. Puikus pasirinkimas ieš-
kantiems gero būsto už nedidelę 
kainą.

Tel. (8-600) 19810.

55 kv. m komercines patalpas 
pačiame centre J. Biliūno g. Kaina 
55 000 Lt.

Tel. (8-676) 68658.

Butą.
Tel. (8-670) 53497.

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

Labai geros būklės Audi 80. Rida 
94 tūkst. km.

Tel (8-601) 21238.

Rotacines šienapjoves, smul-
kintuvus, purkštuvus, vartytuvus, 
vagotuvus, lėkščiuotuvus, grūdų 
valomąsias, šnėkus, bulvių sodi-
namąsias, kasamąsias, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Gyvuliai

Paršelius.
Tel. (8-662) 83346.

Kiaulę.
Tel. (8-673) 03533.

Kuras

Beržines malkines atraižas pa-
kais. Gali supjauti. Sausas pjuve-
nas, supiltas į maišus. Atveža.

Tel. (8-621) 30354.

Malkas. Atveža. Pjauna, skaldo, 
sukrauna. Tvarko vėjovartas (išra-
šo sąskaitas).

Tel. (8-638) 87800.

Debeikių seniūnijoje
Jakov TICHOMIROV, gimęs  1939m., mirė 5 28,
Kurklių seniūnijoje
Mečislovas KANCEREVIČIUS, gimęs 1926 m., mirė 6 01

Aistis MIKULIONIS, 
gimęs  5 27
Viltautė ŽILYTĖ, 
gimusi  5 9
Radvilas DIEČKUS,
gimęs 4 14
Kornelija GASPARIŪNAITĖ, 
gimusi 5 15

Rastas raktų ryšulys.
Tel. (8-626) 36836.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius.

Garantija iki 2 m, pensininkams - 
nuolaidos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Taisome automatines skalbimo 
mašinas, televizorius, šaldytuvus 
kliento namuose.

Tel. (8-643) 73772.

Paslaugos

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. 

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.  

Mūrija ir deda grindinį iš įvairių 
akmenų. 

Tel. (8-653) 82839.

Griauna pastatus, mala statybi-
nes atliekas ir akmenis.

Tel. (8-682) 92949.

Iš nuotraukos darome portretus laidotuvėms 

(iki A4 formato). 

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

Nuotraukos su rėmeliais kaina – 35 litai.

UAB „Biuro“ siūlo krautuvų ir 
elektrinio vežimėlio vairuoto-
jo, pakavimo, krovimo ir kitus 
pagalbinius darbus Utenoje. 
Tikimės, kad būsimi darbuoto-
jai yra atsakingi ir nebijo sun-
kaus darbo.

Dėl darbo kreipkitės: kie-
kvieną darbo dieną te-
lefonais +37066230168, 
+37066218734 arba siųskite 
savo CV el.paštu utenacv@
biuro.lt.

Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/
kg), telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius 
(iki 5 Lt/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

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

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

siūlo darbą
Reikalingas žmogus, galintis 

teikti pramoginę paslaugą - ve-
žioti arklio traukiamu vežimu.

Tel. (8-610) 13791.

Grybų, uogų supirkėjams. 
Darbo užmokestis nuo rezultatų.
Tel. (8-656) 91370.
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mįslė

TAUTOS BALSAS

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

„Anykštai“:

„Baikit lot, žmogus dirba. Šis 
žmogus labai daug gero padarė 
rajonui negailėdamas savęs ir 
savo pinigų. Tikrai Donatas per 
šituos darbo rajonui metus ne-
prasigyveno, greičiau tik prarado 
pinigus. Gerai žinau jį. Tai krišto-
linio sąžiningumo žmogus“.

„Čia yra, čia nėra, bet niekuo-
met nežūna?“

Antradienio mįslės: „Mažas šu-
linėlis, juodas vandenėlis, kas nori 
gurkšnoja ir baltais laukais nešio-
ja?“ teisingas atsakymas – kny-
ga. 

Mokiniai kuria naujas bendravimo tradicijas 

Mokslo metai jau artėja prie 
pabaigos, o kartu su jais baigiasi 
ir nacionalinis pilietiškumo pro-
jektas „Auginkime vieni kitus“. 
Jo iniciatoriai – Pilietinės visuo-
menės institutas, Pilietiškumo, 
demokratijos ir teisės programų 
centras ir kitos organizacijos 
– kvietė šalies jaunimą kurti vi-
siems saugią ir draugišką mo-
kyklą, stiprinti skirtingo amžiaus 
mokinių ryšius. Projekte dalyva-
vo daugiau kaip 2,5 tūkst. moki-
nių, tarp jų vaikai ir jaunuoliai iš 
Anykščių rajono. 

Į projektą aktyviai įsitraukė 
Viešintų pagrindinės mokyklos-
daugiafunkcio centro bendruo-
menė. 5–10 klasių mokiniai, 
susibūrę į draugišką komandą, 
pirmiausia atliko pradinių kla-

sių mokinių apklausą ir išsiaiški-
no, kokių veiklų jie norėtų imtis. 
Vieni jų iš vyresnių bendramoks-
lių tikėjosi pagalbos mokantis, 
kiti – kartu smagiai praleisti lais-
valaikį. Šie pradinukų norai buvo 
išpildyti. 

„Mūsų mokykla nedidelė, joje 
mokosi mažiau kaip šimtas mo-
kinių, tačiau iki šiol aukštesniųjų 
ir pradinių klasių mokiniai vieni 
su kitais retokai bendraudavo.
Mažesnieji nežinojo vyresnių ben-
dramokslių vardų, nedrįsdavo jų 
užkalbinti arba paprašyti pagal-
bos“, – pasakoja ketvirtokų moky-
toja Vilija Gimbutienė.

Anot jos, kiekvieną antradienį 
pradinukų laukė vis naujas užsi-
ėmimas su aukštesniųjų klasių 
mokiniais. Pirmiausia jie išbandė 
įvairius susipažinimo žaidimus. 
Vėliau kūrė draugystės medį, 
surengė kolekcionierių parodą, 
kurioje kiekvienas pristatė savo 

sukauptas monetų, žurnalų, žais-
liukų ir kitas kolekcijas. Daugeliui 
patiko nuotaikingas vaidybinis 
žaidimas „Atspėk, kuo būsiu už-
augęs“. 

Mokiniai dar labiau susitelkė ir 
bendrumo dvasią pajuto pasku-
tinę mokslo metų savaitę, kuri 
buvo paskelbta „Spalvų savaite“. 
Kiekvieną dieną visa mokyklos 
bendruomenė, įskaitant mokyto-
jus, rengėsi vis kitos spalvos dra-
bužiais. „Spalvų savaitę“ ir mokslo 
metus vainikavo tradicinis moky-
klos renginys „Vaikystės šventė“. 

Aukštesniųjų klasių mokiniai taip 
pat padėjo mažiesiems mokytis, 
atlikti namų darbus. Pradrąsėję 
pradinukai patys tarėsi dėl pagal-
bos su jaunaisiais matematikos, 
lietuvių ir anglų kalbų mokytojais. 

„Šia galimybe dažniausiai naudo-
josi vaikai iš atokesnių gyvenvie-
čių, kuriems po pamokų tekdavo 
laukti autobuso, taip pat kiti namo 

neskubantys mokiniai, – sako V. 
Gimbutienė. – Pastebėjome, kad 
sumažėjo namų darbų neparuošu-
sių mokinių. Norėtume šią veiklą 
tęsti ir kitais mokslo metais.“ 

Troškūnų Kazio Inčiūros viduri-
nėje mokykloje iniciatyvos ėmėsi 
dešimtokai, kurie nutarė stiprinti 
ryšius su parengiamosios grupės 
vaikais ir pirmos klasės moki-
niais. Jie kartu žiūrėjo ir aptarinė-
jo senosios animacijos filmukus, 
iš kurių kiekvienas turėjo ko pasi-
mokyti. Taip pat surengė kiaušinių 
ridenimo konkursą, kartu su visa 
mokyklos bendruomene dalyvavo 
švaros akcijoje. 

Daugeliui atmintin įstrigo kalbos 
varžytuvės „Kalba gimtoji lūposna 
įdėta“, kuriose ne tik savo žinias 
pasitikrino, bet ir geriau vieni ki-
tus pažino 5–10 klasių mokiniai. 

„Mokykloje nuoširdaus bendra-
vimo ir bendradarbiavimo niekada 
nebus per daug. Projektas buvo 

naudingas ne tik mažiesiems, 
kurie tapo dar drąsesni, ėmė 
aktyviau reikšti savo nuomonę, 
bet ir dešimtokams. Jie įgijo 
naujos patirties, išmoko prisi-
imti atsakomybę ir pasirūpinti 
kitais“, – pastebi lietuvių kalbos 
mokytoja Dana Butrimavičienė. 

Be projekto „Auginkime vieni 
kitus“, šių metų vasario – ge-
gužės mėnesiais vykdyti dar du 
nacionaliniai pilietiškumo pro-
jektai – „Skaidrumo laboratorija“ 
ir „Atgal į ateitį“. Visos šios ini-
ciatyvos yra projekto „Kuriame 
Respubliką: visuomenės pilieti-
nio veikimo kompetencijų ugdy-
mas“ dalis. Projektas „Kuriame 
Respubliką“ įgyvendinamas pa-
gal Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programą. Jį finansuoja 
Europos socialinis fondas. 

Daugiau informacijos –
www.kuriamerespublika.lt

Prenumeruokite tinklalapyje 
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt

Žurnalą “Aukštaitiškas formatas” gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės “Anykštą” 
ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

3 mėn. 6 mėn.
 Paštų skyriuose, PayPost
“Anykšta” 67,44 (74,64) 127 (149,28)
“Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 58,56 109,45
“Anykšta” šeštadieniais 25,62 51,24

Atsiimant “Anykštos” redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai):
“Anykšta” 46,41 87,75
“Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 39,27 70,20
“Anykšta” šeštadieniais 21,06 42,12

Atsiimant “Žiburio”, “Pušyno” ir Gedimino g. 32 parduotuvėse:
“Anykšta”  48,87 94,74
“Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 40,08 77,16
“Anykšta” šeštadieniais 22,50 45,00
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Užsisakykite „Anykštą“ II - ajam pusmečiui

Elektroninė   prenumerata - perpus pigesnė. 1 mėn. - 10 Lt.

negražina gyvenimo - 
      tiesiai ir apie viską!

Kažkurioje žiniasklaidos priemo-
nėje perskaičiau, kad šiais metais 
šventėje „Bėk bėk, žirgeli“ bus at-
naujinta politikų rungtis. 

Aišku, artėjant savivaldos rinki-
mams pasirodyti prieš savo rinkėjus 

Pilstys vandenį į politikų batus
nori visos partijos. Bet nustebau, 
koks menkas politikų rungties or-
ganizatorių akiratis. Mat politikai 
turės pilstyti vandenį į batus. Ar čia 
ne pasijuokimas iš žmonių? Kuris 
gi tautos išrinktasis leis sušlapinti 

savo avalynę, kad vėliau reikėtų ba-
sam vaikščioti. Nebent į šventę bus 
atinešta senų, iš palėpių ištrauktų 
batų. Tuomet ne taip baisi atrodys ir 
parinkta rungtis. 

Nors man iš visų buvusių politikos 
rungčių labiausiai patiko ta, kai eili-
niai partijų klapčiukai bričkose tem-
pė įmitusius savo partijos vadukus, 

ypač gražu buvo, kai vežime sėdėjo 
išsikėtę Socialdemokratų partijos 
Anykščių skyriaus pirmininkas, vi-
cemeras Donatas Krikštaponis... Jis  
kažkodėl buvo pasodintas už KGB 
kapitono Viliaus Juodelio ir KGB 
papulkininkio sūnelio Alvydo Žalos 
nugarų. Tokia, matyt, subordinaci-
ja...                                       Monika

Neseniai teko „laimė“ liudyti 
Anykščių teisme. Per pertrauką išė-
jau į teismo kiemą. Kaip gražiai su-
tvarkyta aikštė. Nustebau, kad mano 
vaikystės miestelyje, ten kur kadaise 
buvo lūšnynai, yra tokių erdvių. 

Modernūs suoleliai, žydintys krū-

Gyvenu Pušyno mikrorajone. Va-
karais kieme nuolat matau žaidžian-
čias mergytes. Gražios mergytės, 
rožinėm suknytėm, na, gal trečiokės, 
gal ketvirtokės... Ir vieną vakarą gir-
džiu, kaip mergytės praveria savo ger-

Rožės iš mažų mergyčių burnyčių
klytes... Ohohoho! Tokios keiksmažo-
džių tirados tikriausiai ir bambaliniai 
stovintys prie prekybos centrų nepa-
kartotų. Jeigu nežinotum, kad kalba 
vaikai, galėtum drąsiai teigti, kad 
tokias kalbas „varinėja“ ypač gerai 

„Kamasutrą“ išstudijavęs žmogus... 
Baisu! Ausys linksta beklausant… 

Įdomu, ką tų mergyčių mamytės ir 
tėveliai veikia? Ar vakarais jau nebe 
pasakas mergytėms skaito, o užsienio 
kalbos žodžių moko? Aišku, vaikams 

gali priekaištauti, barti, bet, reikia 
pripažinti ir tą faktą, kad tuos šlykš-
čius žodžius vaikai nesusapnuoja, o 
vis dėlto išgirsta pačioj artimiausioj 
aplinkoj... Gėda turėtų būti tokiems 
tėveliams. Aišku, jeigu kada nors jie 
išsiblaivo...

Aldona
Anykščiai

Ačiū už fontanus
mai prie jų, o kas įdomiausia - fonta-
nas. Ir veikiantis.

Pernai vasarą svečiuodamasi 
Anykščiuose, rajono laikraštyje 
„Anykšta“ skaičiau šiame laikraš-
tyje praktiką atlikusios Vilniaus 
universiteto studentės Viktorijos 

Steniulytės straipsnius apie nevei-
kiančius Anykščių miesto fontanus. 
Būsimoji žurnalistė, pasirodo, visgi 
įveikė valdininkus – privertė statybi-
ninkus ištaisyti broką. Šaunuolė Vik-
torija. Linkiu jai sėkmės sprendžiant 
visuomenei skaudžias problemas.

Taip pat ačiū Anykščių vyriausia-
jai architektei Daivai Gasiūnienei už 
kruopščiai apgalvotas senamiesčio 

„poilsio salelių“ detales. Jaučia-
si, kad ji dirba iš širdies, mokosi iš 
geriausių užsienio pavyzdžių. Man 
teko daug keliauti po Prancūziją, Ita-
liją – mieli nedideli fontanai ir suo-
leliai medžių paunksnėje būdinga tų 
šalių senamiesčių detalė. Gera, kad 
Anykščiai renkasi vakarietiško gy-
venimo pavyzdžius.

Vilma (buvusi anykštėnė)


