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Be gerų kaimynų gyvenimas 
nemielas Viktorija STENIULYTĖ

Pavažiavus tris kilometrus nuo 
Kurklių, pietų kryptimi, pakilus 
ant kalno, už magistralinio kelio 
Kaunas–Zarasai ir kelio Kurkli-
ai–Balninkai sankryžos - Molia-
kalnis. Dar už poros šimtų metrų 
prasideda Didžiakaimio gyvenvie-
tė. Palei pagrindinę kaimo gatvę 
išsirikiavusios 30 sodybų, o jose, 
2011-ų metų duomenimis, gyveno 
33 gyventojai. Kadaise buvęs di-
delis, daugiau nei 170 gyventojų 
glaudęs kaimas, dabar Didžiakai-
mis garsėja iš ten kilusiais laisvės 
gynėjais. Apie didžiavyrių darbus 
primena paminklas Lietuvos sa-
vanoriams, o senose, tačiau puo-
selėjamose sodybose vis dar ver-
da tikras gyvenimas ir tikra kova 
už išlikimą. Šioje kovoje gelbsti 
meilė artimui, nuolankumas ir 
abipusė pagalba. 

Anykščių Menų inkubatoriuje 
(J. Biliūno g. 53) 

nuo rugsėjo mėnesio atsidaro 
YAMAHA 

muzikos mokykla!
Kviečiame tėvelius su vaikučiais 

nuo 4 mėnesių iki 4 metų.
Registracija į nemokamas demonstracines pamokas 

el. paštu: anyksciai@muzikosmokykla.lt

„Gera moteris turi mokėti perkalbėti vyrą“, – šypsosi aštuoniasdešimt penkerių Veronika Skredė-
nienė.

Statybų aikštele virtusioje gimnazijoje 
nuotaikos - optimistinės Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Iki naujų mokslo metų pradžios likus vos keletui dienų, Anykščių J.Biliūno gimnazijoje padėtis tokia, jog iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
čia rugsėjo 1 – osios skambutis nenuskambės: klasėse, koridoriuose vyksta intensyvūs statybos darbai. Tačiau gimnazijos vadovai trykšta 
optimizmu ir aiškina, jog ugdymo procesas prasidės laiku, o gimnazistams neteks eiti mokytis į kitas miesto mokyklas. Tačiau gimnazijoje 
neveiks valgykla, o mokiniams bus siūlomas tik sausas davinys.

Geriausiu atveju valgykla neveiks iki spalio pabaigos – čia dar tik pradeda darbus statybininkai.

Jono Biliūno gimnazijos 
direktorė Regina Drūsienė 
sakė, kad nemokamą mai-
tinimą gaunantiems moki-
niams greičiausiai bus duo-
damas sausas 
davinys. 

„Sodra“ iš 
politiko atėmė 
dalį 
pašalpos

Avarijoje sužalota A.Vienuolio 
progimnazijos mokytoja

Anykščiuose, J.Biliūno ga-
tvėje, prie A.Vienuolio progim-
nazijos, susidūrė du lengvieji 
automobiliai.

Apie išmintį
Linas BITVInSKAS: „Ir 

pabaigai lietuviška patarlė: 
„Kodėl durnas? Todėl, kad 
biednas. Kodėl biednas? Todėl, 
kad durnas“.

Kelmai. Pirmadienį Anykščiuose 
lankėsi susisiekimo ministras, soci-
aldemokratas Rimantas Sinkevičius. 
Tik įžengęs pro savivaldybės salės, 
kur svečio laukė skyrių vadovai ir 
kelininkai, duris, R.Sinkevičius 
stabtelėjo. „Ar čia reikia atsistoti?“, 
- suglumusi paklausė rajono vyriau-
sioji architektė Daiva Gasiūnienė. 
„Ne, aš tik žiūriu, kur čia man eiti 
atsisėsti“, - tarstelėjo ministras. 
„Ministras atėjo, o jūs sėdit kaip 
kelmai“, - juokėsi meras Sigutis 
Obelevičius. Plačiau – šeštadienio 
„Anykštoje“.

Vestuvės. Europos plaukimo 
čempionato trijų medalių laimė-
tojo Giedriaus Titenio mama Da-
lia Titenienė, bendrovės „Gug-
ga“ maisto prekių parduotuvės 
darbuotoja, neslepia džiaugsmo. 
„Džiaugsmas tikrai begalinis. Ma-
čiau visus sūnaus plaukimus ir ap-
dovanojimus, tiktai nemačiau, kai 
jam buvo įteiktas sidabro medalis, 
nes televizija to momento nerodė. 
Širdis daužėsi iš džiaugsmo, vos ne-
išlėkė iš krūtinės, jau galvojau, kad 
prireiks raminamųjų“, - portalui 15 
min.lt sakė D.Titenienė. Ji taip pat 
paatviravo, ko artimiausiu metu 
tikisi iš Europos vicečempiono: 
„Giedrius gyvena su drauge Armin-
ta, Mykolo Romerio universiteto 
studente. Labai laukiu, kada įvyks 
Giedriaus ir Armintos vestuvės. Jie 
draugauja jau seniai, daugiau kaip 
dešimt metų, nuo mokyklos laikų, o 
susipažino plaukiodami”.

Byla. Vakar Panevėžio apygar-
dos teisme toliau buvo nagrinėjami 
Žemės ūkio skyriaus vedėjo Antano 
Katlioriaus ir buvusio darbuotojo 
Alvydo Timinsko apeliaciniai skun-
dai. Anykščių rajono apylinkės teis-
mas, vadinamoje „melioratorių“ by-
loje, A.Katlioriui skyrė 19 tūkst.500 
Lt baudą su teisės dirbti valstybės 
tarnyboje vienerius metus atėmimu 
bei turto už 3 tūkst.Lt konfiskavimu. 

Popietė. Svėdasų krašto (Vaiž-
ganto) muziejaus kiemelyje Lie-
tuvos kaimo rašytojų sąjungos 
Rokiškio skyrius suorganizavo lite-
ratūrinę popietę, kurios metu buvo 
pristatyta poetės Danutės Tumony-
tės - Mažeikienės antroji eilėraščių 
knyga „Mane prakalbino lietus“.
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Temidės svarstyklės „SBA“ įmonių grupei priklausanti AB „Utenos trikotažas“ – 

tai didžiausia trikotažo produkcijos gamintoja Lietuvoje ir taip pat 
viena moderniausių gamybos įmonių Centrinėje ir Rytų Europoje. 
AB „Utenos trikotažo“ gamybiniai pajėgumai apima pilno ciklo ga-
mybą nuo mezgimo iki galutinio produkto pateikiamo vartotojui. 
Apie 90 proc. bendrovės pagaminamos produkcijos yra ekspor-
tuojama ir parduodama Vakarų Europos stambiems mažmeninės 
prekybos tinklams. Šiuo metu veikla orientuojama į inovatyvių 
pluoštų gamybos segmentą ir aukštos pridėtinės vertės drabužių 
kūrimą. www.ut.lt   

Šiuo metu įmonė didina siuvimo pajėgumus ir ieš-
ko partnerių, norinčių organizuoti siuvimo paslaugos 
veiklą.

Galime nuomoti siuvimo įrengimus, teikti technologinį bei 
darbuotojų parinkimo, apmokymo konsultavimą.

Pasiūlymų laukiame iki 2014 m. rugsėjo 12 d. loreta.ribokiene@
ut.lt,  

Kontaktinis asmuo Loreta 8 389 63026 darbo metu

Apsvaigino. Rugpjūčio 25 die-
ną apie 23 valandą vyriškis, gimęs 
1959 metais, būdamas namo kieme 
Kavarsko seniūnijoje, pajuto smūgį 
į galvą, prarado sąmonę. Atsigavęs 
pastebėjo, kad iš namų buvo pagrob-
ta 2 000 litų.

Kompresorius. Debeikiuose 
esančiame pastate pastebėta, kad 
dingo ten buvęs oro kompresorius. 
Žala – 1 500 litų.

Tampė. Rugpjūčio 25 dieną apie 
22 valandą  namuose  Svėdasų se-
niūnijoje konflikto metu jaunas vy-
ras, gimęs 1990 metais, sugyventi-
nę, gimusią 1991 metais, tampė už 
plaukų. Po konflikto vyras iš namų 

pasišalino. 
Sudavė. Rugpjūčio 27 dieną  apie 

2 valandą 30 minučių vyras, gimęs 
1966 metais, namuose, būdamas 
apsvaigęs nuo alkoholio, žmonai, gi-
musiai 1973 metais, sudavė kumščiu 
į veidą. Vyras sulaikytas.

Alyva. Rugpjūčio 21 dieną  paste-
bėta, kad iš transformatoriaus išleista 
260 kg aušinimo alyvos. Žala – 1 
008,80 litai.

Taupyklė. Į Anykščių r. PK krei-
pėsi moteris, gimusi 1970 metais, 
gyvenanti Anykščiuose, ir pareiškė, 
kad rugpjūčio 23 dieną  po dukterė-
čios draugo apsilankymo iš taupyklės 
dingo 900 litų, o iš dukters piniginės 
– 150 litų. Žala – 1 050 litų. 

Traukiasi. Lietuvos lenkų rinki-
mų akcija (LLRA) traukiasi iš val-
dančiosios koalicijos. Tai patvirtino 
partijos lyderis Valdemaras Toma-
ševskis. Koalicija dirbs su trimis 
partijomis jos sudėtyje, o energe-
tikos ministro postas pagal kvotas 
atiteks „darbiečiams“, teigė Prem-
jeras Algirdas Butkevičius. „LLRA 
nepriimtinas yra diktatas. Buvo 
bandoma diktuoti mums situaciją, 
kad mes negauname postų Vyriau-
sybėje, Energetikos ministerijoje 
- ministro, viceministro, o dėl kitų 
galime tartis toliau kažkokiu for-
matu 3 plius 1 ar kitu pavidalu, bet 
mes labai aiškiai pasakėme partijos 
nuomonę, kad koalicinė sutartis iki 
šio posėdžio galiojo, jeigu ji baigia 
galioti tai mes išeiname iš koalici-
jos, ir atšaukiame visus savo atsto-
vus“, - po posėdžio sakė V. Toma-
ševskis. 

Viceministras. Užsienio reika-
lų ministerijoje trečiadienį darbą 
pradėjo ketvirtasis užsienio rei-
kalų viceministras, Darbo partijos 
deleguotas Mantvydas Bekešius. 
M. Bekešius kuruos santykius su 
Seimu, koordinuos užsienio lietu-
vių reikalus, rūpinsis santykiais su 
pasaulio žydų bendruomenėmis, 
holokausto ir žydų kultūros pavel-
do klausimais, kuruos valstybės 
sienos ir migracijos sritį bei garbės 
konsulų veiklą.

Tikisi. Seimo Pirmininkė Lore-
ta Graužinienė tikisi kompromiso 
tarp streikais grasinančių moky-
tojų profsąjungų ir valdžios. Anot 
parlamento vadovės, nėra ketina-
ma laužyti ilgalaikių įsipareigoji-
mų mokytojams, tačiau ir daugiau 
žadėti neskubama. „Aš suprantu, 
kad mokytojai, kaip ir kitų sričių 
specialistai, nori gauti didesnį atly-
ginimą. Profsąjungos tam ir yra, ir 
aš sveikinu aktyvias profsąjungas, 
kadangi jų priedermė yra kovoti už 
savo žmones. Manau, kad visada 
yra randamas kompromisas tarp 
valdžios ir profsąjungos atstovų, ir 
tikiuosi, kad šį kartą jis taip pat bus 
surastas“, - sakė L. Graužinienė.

Įmanoma. Seimo ir Darbo parti-
jos pirmininkė Loreta Graužinienė 
realistinėmis laiko „Swedbank“ 
vyriausiojo ekonomisto Nerijaus 
Mačiulio prognozes, kad minima-
li mėnesinė alga (MMA) nuo kitų 
metų kils iki 300 eurų, o 2016 metų 
pabaigoje jau sieks 350 eurų. „Taip 
įmanoma, man malonu girdėti, kad 
jau ir ekspertai, ir gerb. Mačiulis 
sutinka, kad reikia kelti minimalią 
algą, nors kažkada labai kritika-
vo mane už mano pasakymą. Aš 
buvau teisi sakydama, kad reikės 
minimalią algą kelti, kitos išeities 
nėra, ir tų galimybių yra“, - sakė L. 
Graužinienė. 

Statistika. Per mėnesį, lyginant 
liepos ir birželio mėnesio duome-
nis, labiausiai padidėjo drabužių 
ir telekomunikacijų įrangos apy-
vartos, remdamasis išankstiniais 
duomenimis, praneša Lietuvos 
statistikos departamentas. Per mė-
nesį įmonių, prekiaujančių maisto 
prekėmis, apyvarta padidėjo 7,3 
procento, automobilių degalų maž-
meninės prekybos įmonių - 6,3 
procento, prekiaujančių ne maisto 
prekėmis įmonių - 8,3 procento 
palyginamosiomis kainomis. La-
biausiai, 22,6 procento, padidėjo 
drabužių, 17,8 procento - teleko-
munikacijų įrangos specializuotų 
parduotuvių apyvarta.

Nedarbingas A.Savickas daly-
vavo liepos mėnesio rajono Ta-
rybos posėdyje, kur, jo teigimu, 
„buvo svarstomi liaudžiai ypač 
svarbūs klausimai“, todėl jo bal-
sas buvęs labai svarbus ir jis ėjo 
į Tarybos posėdį sirgdamas. Dėl 
to iš politiko nedarbingumo pa-
šalpos bus nuskaičiuota atitinka-
ma suma...

Kadangi rajono Tarybos nariai 
už savo darbą gauna 60 litų mėne-
sinį uždarbį, tai, anot A.Savicko, 
jam už dalyvavimą viename po-
sėdyje priklauso kelių litų atlygi-
nimas. „Darbo tabelius tvarkanti 
savivaldybės darbuotoja įrašė ir 
mano duomenis, nors tą dieną 

„Sodra“ iš politiko atėmė dalį 
pašalpos

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Anykščių rajono tarybos narys, „darbietis“, Seimo nario Ri-
čardo Sargūno padėjėjas Alfrydas Savickas turėjo raštu aiškintis 
„Sodrai“, kodėl, turėdamas nedarbingumo lapelį, dirbo.

aš sirgau. „Sodra“ man iš ne-
darbingumo pašalpos nubrauks 
apie 220 litų. Bet tai ne esmė – 
aš dirbu žmonėms ir privalėjau 
tądien dalyvauti rajono Tarybos 
posėdyje ir balsuoti prieš šalto 
vandens kainų pakėlimą, pirties 
paslaugų pabranginimą. O mane 
„Sodrai“ paskundė tie, kuriems 
nepatiko mano balsavimu pa-
reikšta nuomonė“, - „Anykštai“ 
sakė A.Savickas.

Priminsiu, jog A.Savickui po-
licijos pareigūnai surašė admi-
nistracinės teisės pažeidimo pro-
tokolą už tai, kad jis, būdamas 
Anykščių rinkimų apygardos 
komisijos pirmininku, pasistatė 

ant šaligatvio prie savivaldybės 
automobilį ir į jį krovė balsavimo 

Deputatas Alfrydas Savickas teigė, jog jį paskundė politiniai 
oponentai.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Laidotuvių procesiją iki kapinių 
lydėjo jaunų motociklininkų kolo-
na...

Kapinėse moksleivių su baltų 
rožių žiedais gyvu koridoriumi Os-
valdo karstas buvo nešamas skam-
bant gedulo kaspinu perrištam mo-
kykliniam varpeliui...

„Šiandien palaidotas Osvaldas, 
vaikas, bėgęs į savo 16 – ąją gim-
tadienį, laukusio dešimtojo rug-
sėjo 1- osios skambučio, troškusį 
pažinti, skubėjusį išbandyti save 
ir pasaulį, laiką ir žmones, mylė-
jusį tėvus, artimuosius, draugus, 

Osvaldas į Amžinybę iškeliavo su savo 
pirmos klasės varpeliu...

Vakar naujosiose Anykščių kapinėse amžinojo poilsio atgulė Anykščių J.Biliūno gimnazijos moks-
leivis Osvaldas, kuris neišgyveno po tragiškos rugpjūčio10 dienos avarijos, kai Anykščiuose Liudiš-
kių ir Ladigos gatvių sankryžoje motociklas trenkėsi į automobilį.

tikėjusį meile, gerumu, nuoširdu-
mu, draugyste. - prie kapo duobės 
liejosi sielvarto kupini Anykščių 
J.Biliūno gimnazijos lietuvių kal-
bos mokytojos Onos Jakimavičie-
nės žodžiai, skirti Osvaldui. - Jis 
net ir ligos paliestas, kančios spau-
džiamas, mėgo sakyti: „Skausmas 
– mano draugas. Aš jį pažįstu, ne-
noriu nuo jo gintis vaistais ar kuo 
kitu, prisijaukinau ir nebebijau...“

“Osvaldas buvo be galo links-
mas, aktyvus, trykšte tryškęs ener-
gija, skleidė džiugesį ir nuolat 
troško ieškoti to, kas nepatirta... 

Laukimas, trypčiojimas vietoje 
buvo ne jam... Jis svajojo apie ste-
buklingus dalykus, galinčius pa-
keisti pasaulį.

Osvaldas gyveno jautria ir 
brandžia dvasia... Naktie, miegok 
ant šito vaiko kelių... Tyla graži. 
Ji girdisi, kai vos akis užmer-
kiam, kai vandenį paliečia angelo 
sparnų šešėliai... Kokia švelni, 
kokia švelni tavoji, Osvaldai, ran-
ka. Naktie, mirtie, regėki Osvaldą 
užmigusį ir gražų... Tyla graži... 
Jau skleidžias samanos ant antka-
pių užaugę, jau skleidžias žolės, 

prasikalę pro lapus, ir mėnesie-
noje voratinkliai ištirpo... Žiūrėk, 
kokie lengvi, kokie švelnučiai 
Osvaldo plaukai... Skaidrius žo-
džius, naktie, mirtie, kalbėki Os-
valdui pro miegą... Tyla graži... 
Jinai apsiveja lėtai apie rankas bei 
jį lyg vėjas kažin kuo užpildo ir 
netikėtai, netikėtai prikelia tave... 
Kokia švelni, kokia šviesi tavoji, 
Osvaldai, kakta. Nors reikia tave, 
Osvaldai, apraudoti, tu saugiai 
gyveni mūsų širdyse... Te nei au-
dra, nei kančia, nei naktis tavęs 
nebeišgąsdins... Esi taip arti, kaip 
niekad anksčiau, amžinai dabarty, 
ateity. O sielvartas tegul pražysta 
viltimi širdyse tų, kurie tave myli, 
tų, kuriems esi brangiausias ir ar-
timiausias... Reikšdami užuojautą 
dėl skaudžios netekties, kviečia-
me neprarasti vilties, nenugrimzti 
į aklą ir juodą sielvartą... Mes tiki-
me: yra šalis, kurioje bus nušluos-
tytos jūsų ašaros, mielieji, kur 
nėra skausmo ir gyvena meilė... 
Juk apie tai ir svajojo Osvaldas. 
Paleiskime jį eiti į ilgą kelionę. 
Tebūna ji graži ir šviesi. Ir įdėki-
me J.Biliūno gimnazijos bendruo-
menės vardu jam į kelionę jo pir-
mųjų mokslo metų rugsėjo 1-osios 
varpelį... Sudie, Osvaldai... Būk su 
mumis mūsų mintyse ir darbuose. 
Sudie, vaikeli, mes tave mylim...“, 
- prieš supilant baltų gėlių jūroje 
paskendusį Osvaldo kapą, kalbėjo 
mokytoja O.Jakimavičienė.

-ANYKŠTA

Paskutinė Osvaldo kelionė...
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

biuletenius. Žodžiu, vieni nema-
lonumai ir finansinės netektys... 
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užjaučia

nuoširdžiai užjaučiame Al-
gimantą DAMAŠEVIČIŲ dėl 
brolio mirties.

UAB „Anrestas“ kolekty-
vas

Išvertė šviesoforą, išlaužė 
atitvarus

Į įvykio vietą buvo iškviesta 
greitoji medicinos pagalba ir po-
licija. Tačiau įvykio vietoje buvę 
mokyklos pedagogai piktinosi, jog 
„Anykštos“ žurnalistai į avarijos 
vietą atvažiavo greičiau negu spe-
cialiosios tarnybos. „Skambinome 
tris kartus, praėjo jau apie 25 mi-

Avarijoje sužalota A.Vienuolio 
progimnazijos mokytoja Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Rugpjūčio 26 dieną apie 8 valandą 45 minutės Anykščiuose, J.Biliūno gatvėje prie A.Vienuolio pro-
gimnazijos susidūrė du lengvieji automobiliai. Po smūgio į šoną automobilis „Peugeot 206“ apsisuko 
ir galiniu ratu apsivijo šviesoforo stulpą, o „VW Passat“ pralaužė vamzdinius kelio atitvarus ir per 
šaligatvį nulėkė į krūmus prie gyvenamojo namo.

nutes, bet iki šiol nei greitosios, nei 
policijos nėra“, - „Anykštai“ kal-
bėjo mokytojai.

Atvykus greitajai medicinos pa-
galbai, ant neštuvų buvo paguldyta 
ir į ligoninę išvežta A.Vienuolio 
progimnazijos mokytoja, kuri 
skundėsi skausmais. Kito automo-
bilio vairuotojas medikų apžiūros 
atsisakė, nes iškart po įvykio jau-
tėsi neblogai.

Automobilio „VW Passat“ 

Po smūgio į automobilio šoną, „Peugeot 206“ apsisuko ir galiniu ratu apsivijo šviesoforo ir kelio 
ženklo stulpą.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

vairuotojas sakė, jog jis važiavo 
J.Biliūno gatve į miesto centrą, 
o tuo metu automobilis „Peuge-
ot 206“ suko į A.Vienuolio pro-
gimnazijos kiemą. „Darydama 
posūkį, prie šaligatvio bordiūro 
vairuotoja pristabdė, todėl aš 
nespėjau sustabdyti savo auto-
mobilio ir trenkiausi į „Peugeot“ 
šoną“, - kai kurias avarijos deta-
les atskleidė automobilio „VW 
Passat“ vairuotojas.

Automobiliai dužo ir 
Vilniaus gatvėje

Rugpjūčio 25 dieną  apie 18 
valandą jaunuolis, gimęs 1993 
metais, vairuodamas automobilį 
„Audi A3“, Anykščiuose, Vilniaus 
gatvėje, neleistinoje vietoje lenk-
damas automobilį „Renault Mega-
ne“, vairuojamą jaunuolio, gimu-
sio 1995 metais, kliudė sankryžoje 
automobilį „BMW 525“, vairuo-
jamą Anykščių miesto gyventojo, 
gimusio 1994 metais. „Audi A3“ 
trenkėsi į kelio atitvarus, apsisu-
ko ir sustojo. Eismo įvykio metu 
nukentėjo automobilio „Audi A3“ 
keleivė, gimusi 1995 m., kuri pa-
guldyta į ligoninę.

Į avarijos vietą atvykęs Andrio-
niškio seniūnas Saulius Rasalas 
padarė išvadą, jog „Audi“ markės 
automobiliai – geri automobiliai. 
„Visiškai sumaitotas automobilio 
priekis, kai jis trenkėsi į vamzdi-
nius atitvarus ir atsirėmė į elektros 
stulpą, išlakstę akumuliatorius ir 
kitos detalės, o vairuotojas vaikš-
čiojo visiškai nesužeistas. Juolab, 
kad greičio rodyklė užstrigo ant 
100 km/val. padalos. Tiesa, šiek 
tiek susižalojo jo keleivė mergina“, 
- „Anykštai“ pasakojo S.Rasalas.

Paklaustas, kaip jis susijęs su 
minėtu autoįvykiu, S.Rasalas dės-
tė, jog jam priklausančiu automo-
biliu „BMW“ važiavo jo sūnus. 
„Aš didelės žalos nepatyriau, rei-
kės pakeisti tik automobilio žibinto 
lemputę ir plastmasinį stikliuką“, 
- nedideliais nuostoliais džiaugėsi 
Andrioniškio seniūnas.

nerimas. Pieno perdirbėjams ne-
rimą kelia ne tik Rusijos paskelbtas 
embargas, bet ir pasaulinėje rinkoje 
krintančios pieno kainos.  Kaip sakė 
UAB „Marijampolės pieno konser-
vai“ valdybos pirmininkas Raimon-
das Karpavičius, jo vadovaujama 
bendrovė, praktiškai nedirbanti su 
Rusija, kritus pasaulinei pieno kai-
nai patiria net didesnius nuostolius 
nei į Rusiją produkciją eksportavę 
kolegos. „Banga nusirito praktiškai 
per visą pasaulį - produktų kainos 
sumažėjo 25-30 proc.“, - sakė R. 
Karpavičius.

Bibliotekos. Viešosios biblio-
tekos bus aprūpintos elektroninių 
knygų skaityklėmis. Nutarimą, 
pagal kurį savivaldybėms bus per-
duota ši moderni įranga, Vyriausybė 
patvirtino trečiadienį.

Pasveikino. Seimo Pirmininkė 
Loreta Graužinienė pasveikino an-
trosiose jaunimo vasaros olimpinė-
se žaidynėse Kinijoje auksą iško-
vojusią vaikinų krepšinio rinktinę, 
kuri šiose žaidynėse laimėjo trylika 
pergalių iš eilės turnyre trys prieš 
tris. 

Kariškiai. Pirmadienį Ukrainos 
teritorijoje sulaikyti Rusijos kariš-
kiai trečiadienį buvo nugabenti „į 
vieną iš Kijevo izoliatorių“. Tai tre-
čiadienį per spaudos konferenciją 
Kijeve pareiškė Ukrainos Naciona-
linio saugumo ir gynybos tarybos 
(NSGT) informacinio ir analitinio 
centro atstovas Andrijus Lysenka. 
Kaip praneša naujienų agentūra 
UNIAN, A. Lysenka taip pat infor-
mavo, kad praėjusią parą Ukrainos 
rytuose žuvo 13 šalies kariškių, da-
lyvavusių antiteroristinėje operaci-
joje, o dar 36 buvo sužeisti.

Rezidencija. Buvusio Ukrainos 
prezidento Viktoro Janukovyčiaus 
rezidencija Azovo jūros pakrantė-
je buvo pertvarkyta į Nacionalinės 
gvardijos „Azov“ bataliono bazę, 
remdamasi Donecko srities admi-
nistracijos tinklalapiu skelbia „RIA 
Novosti“. „Naujo meno objekto iš 
egzistuojančios karinės bazės sukū-
rimu pirmiausia siekiama paremti 
armiją ir patriotinius Mariupolio 
(didžiausio miesto, esančio prie re-
zidencijos) gyventojų ir lankytojų 
jausmus. Tai yra Donecko srities 
gubernatoriaus Serhijaus Tarutos 
iniciatyva“, - pranešime spaudai 
sakė Donecko srities administraci-
ja.

Bandė. Rusijos muitininkai pasie-
nyje sulaikė į šalies teritoriją įvežti 
uždraustos mėsos produkcijos iš 
JAV. Bendras dviejų prekių partijų 
svoris siekė daugiau kaip 100 tonų, 
nurodoma Tolimųjų Rytų muitinės 
tarnyboje. Pirmoji partija sulaikyta 
uoste Vostočnyj. Jame pareigūnai 
sulaikė dešrelių krovinį. Savo ruožtu 
Vladivostoko uosto darbuotojai už-
draudė įvežti amerikietiškos vištie-
nos. „Uždrausti importuoti produk-
tai iš Rusijos Federacijos teritorijos 
buvo išvežti“, - nurodoma tarnybos 
interneto svetainėje. Rugpjūčio 7 d. 
Rusija uždraudė importuoti į šalį 
jautieną, kiaulieną, daržoves, vai-
sius, paukštieną, žuvis, sūrius, pieną 
ir pieno produkciją iš ES, JAV, Aus-
tralijos, Kanados ir Norvegijos. Šis 
embargas galios metus - sprendimas 
buvo priimtas po Vakarų nustatytų 
ekonominių sankcijų Maskvai dėl 
Ukrainoje susidariusios įtemptos 
padėties.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Klasikai susikraustė į elektroninę erdvę
Anykštėnų rašytojų kūrinius nuo šiol galima skaityti ir elektro-

ninėje erdvėje. Baigėsi projektas „Lietuvių literatūros klasikos 
kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“. nemažai retų anykštėnų 
autorių kūrinių galima rasti tinklalapyje www.epaveldas.lt.

tesnės knygos. „Anykščiai – klasikų 
kraštas ir mums labai pasisekė, kad 
patekome į šį Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos vyk-
dytą projektą ir nemažai mūsų auto-
rių knygų yra suskaitmeninta“.- sakė 
A.Berezauskienė.

Tinklalapyje www.epaveldas.lt. 
anykštėnai ras savo kraštiečių kny-
gas, kurios buvo žinomos tik biblio-
filams. Projekto „Lietuvių literatūros 
klasikos kūrinių perkėlimas į elek-
troninę erdvę“ dėka kelios dešimtys 
anykštėnų klasikų kūrinių perkelta į 
portalą. Tai poeto, dramaturgo Kazio 
Inčiūros knygos: „Tyliųjų saulėlydžių 
žemėj“ (1931 m.), „Baltieji raiteliai“ 
(1938 m.), „Obelys žydi“ (1937 m.), 
„Ant ežerėlio rymojau“ (1930 m.). 
Taip pat galima skaityti L. Didžiu-
lienės-Žmonos retenybėmis tapusias 
knygas: 1912 m. išleistą 3 veiksmų, 
4 paveikslų komediją „Lietuvaitės“, 
1893 m. išleistą šeimininkėms skirtą 
Žmonos knygą „Lietuvos gaspadi-
nė, arba Pamokinimai kaip prigu-
lincziai suvartoti Dievo dovanas“, 
1893 m. išleista „Negirdētas daiktas, 
ir Geros rodos musų moterelems“.  
Į elektroninę erdvę perkelti mažai 
kam žinomi vyskupo, poeto Anta-
no Baranausko kūriniai, sakykim, 
„Tevyniszkos giesmes“(1892 m.), 

„Graudųs verksmai ir kitos naujo-
sios giesmės, žinotinos žmonėms 
katalikams, ypacziai-gi iszdavėjams 
maldakningių“ (1899 m.) „Pasi-
kalbėjimas Giesmininko su Lietu-
va“ (1907 m.), 1912 m. Seinuose 
išleisti „Vyskupo Baranausko raš-
tai“. Beje, portale - ne tik knygos. 
Čia galime rasti vyskupo A. Bara-
nausko rašytus laiškus, nuotraukas.  
Elektroninėje erdvėje vartotojai gali 
rasti ir klasiko Antano Vienuolio-Žu-
kausko kūriniai: „Gražuolės Lalos 
kalnas“, „Kruvinojo keršto uola“, 
„Užkeiktieji vienuoliai“, „Amžina-
sis smuikininkas“, „Inteligentų pala-
ta“, „Redaktoriaus laimė“, „Didysis 
karas“, „Užžėlusiu taku“, „Kūčių 
naktį“, „Paskenduolė“ ir kt. Taip pat 
ir rašytojo Jono Biliūno apysakos: 
„Liūdna pasaka“, „Žvaigždė“, „Laz-
da“, „Brisiaus galas“, „Ubagas“, 
„Kliudžiau“, „Laimės žiburys“ ir kt.  
Suskaitmeninti ir Anykščių krašto ra-
šytojo Juozo Tumo-Vaižganto kūri-
niai: „Ten gera, kur mūsų nėra, arba, 
Neapleiskime Tėvynės!“, (1912 m.) 
, „Scėniškieji vaizdeljai“, (1906 m.) , 
„Lietuvos „žodis“, (1916 m.) ir kt.

„Ateityje planuojama tęsti šį pro-
jektą, žinoma, viskas priklausys nuo 
pinigų, bet tikimės, kad dar daugiau 
anykštėnų knygų bus suskaitmeninta. 
Senųjų – jau retenybe tapusių spau-
dinių perkėlimas į virtualią erdvę ne 
tik pagalba knygų tyrinėtojams, bet 
taip jos išsaugomos ir ateities kar-
toms“, - sakė A.Berezauskienė.  

 -ANYKŠTA

Poeto, dramaturgo Kazio 
Inčiūros knyga: „Ant ežerė-
lio rymojau“ (1930 m.).

L. ir S. Didžiulių viešosios 
bibliotekos Kraštotyros ir 
leidybos skyriaus vedėja 
Audronė Berezauskienė 
projekto dėka pasiekė, kad 
ir retesni anykštėnų klasikų 
kūriniai taptų prieinami.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
Anykščių savivaldybės L. ir S. Di-

džiulių viešosios bibliotekos Krašto-
tyros ir leidybos skyriaus vedėja Au-
dronė Berezauskienė teigia, kad šio 
projekto dėka tapo prieinamos ir re-
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Kompiuterinė funkcinės svei-
katos diagnostika: kas tai?

Pirmą kartą skaitantiems norėtu-

AR JŪS VISKĄ ŽINOTE APIE SAVO SVEIKATĄ? 
Rugsėjo 4d. (ketvirtadienį), KOMPIUTERINĖ FUNKCINĖ SVEIKATOS 

DIAGNOSTIKA bus atliekama Panevėžyje, Marijonų g. 27, prie BIČIOLIO 
prekybos  cento (is kiemo pusės, II a.) . Priimami tik  iš anksto užsiregis-
travusieji telefonu: mob. (8- 682) 40857 , darbo dienomis nuo 9.30-19.00 
val. Tad kviečiame visus - mažus ir didelius daugiau sužinoti apie save.

me 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 pa-
kitimai.Visi sveikatos duomenys yra 
matomi judesyje.Stebima kaip funk-
cionuoja smegenys, skrandis, plau-
čiai, skydliaukė, inkstai, širdis, žarny-
nas, kokia stuburo ir sąnarių būklė, 
hormoninės sistemos veikla, ar yra 

kirminų, virusų, kurie sukelia lėtines 
ligas, alergijas ir chronišką nuovargį. 
Didelis šios diagnostikos privalumas 
prieš kitas diagnostines programas 
yra tas, kad organizme vykstantys 
pakitimai fiksuojami jau ankstyvoje 
stadijoje, kai dar nieko neskauda. O 
sudėtingais atvejais, kai žmogų var-
gina skausmai ir ne viena liga, šios 

diagnostikos pagalba galima grei-
čiau nustatyti negalavimo priežastis 
ir skirti efektyvesnį gydymo būdą ar 
negaištant laiko nukreipti reikalingo 
specialisto konsultacijai.Todėl ir pro-
filaktiškai, ir įsisenėjusių negalavimų 
atveju funkcinė diagnostika atneš 
neabejotiną naudą kiekvienam. 

Kompiuterinę funkcinės sveikatos 
diagnostiką jau aštuonerius metus 
atlieka Kauno Bioinformacinės 
Medicinos konsultacijų ir diagnos-
tikos centras “Žolių Salonas”.

Higienos instituto Sveikatos in-
formacijos centro duomenimis, 
praėjusiais metais dėl alkoholio 
vartojimo mirė 905 žmonės, tai 25 
mažiau negu 2012 m. Dažniausios 
alkoholio vartojimo sukeltos mir-
ties priežastys buvo:

alkoholinė kepenų liga • 
(51,8 proc.), 

atsitiktinis apsinuodiji-• 
mas alkoholiu (29,1 proc.),

 ir alkoholinė kardiomio-• 
patija (11,2 proc.). 

2013 m. vyrų mirtingumas dėl 
alkoholio vartojimo buvo 3,4 karto 
didesnis negu moterų.

Alkoholio vartojimas Lietuvoje 
sąlygoja daugiau kaip dešimtadalį 
visų mirčių ir sukelia sunkias so-
cialines pasekmes. Nesant nuose-
klios alkoholio kontrolės politikos, 

Rugsėjo 1 diena – Lietuvos psichiatrai siūlo 
minėt kaip „ Dieną be alkoholio“.

Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbta „Pasaulio ataskaita 
apie alkoholio vartojimą ir sveikatą 2014“ parodė, kad Lietuva pa-
gal alkoholio vartojimą yra trečioji šalis pasaulyje (15,4 l grynojo 
alkoholio, tenkančio vienam vyresniam nei 15 metų žmogui).

alkoholio vartojimas plinta ir tai 
neigiamai atsiliepia visuomenės 
sveikatai ir šalies gerovei. 

Visos šalys, kuriose alkoholio 
vartojimas yra įprastas ir laikomas 
normaliu reiškiniu, susiduria su al-
koholio vartojimo medicininėmis, 
socialinėmis bei ekonominėmis 
pasekmėmis. Jų mastas proporcin-
gas suvartojamo alkoholio kiekiui, 
kuris Europos šalyse svyruoja nuo 
kelių iki keliolikos litrų gryno al-
koholio vienam gyventojui per me-
tus. Lietuvai, kaip ir kitoms šalims, 
būdingas žymus alkoholio suvar-
tojimo padidėjimas, kuris kartu su 
kitais veiksniais žymiai pablogino 
šalies gyventojų sveikatą. Su alko-
holiu siejama 4000 mirčių per me-
tus, ir pagal pasekmes visuomenės 
sveikatai jis užima antrą vietą po 

tabako.

Gėrimo priežastys

Priežastys, dėl kurių geriama, 
labai individualios. Vieni alkoholio 
griebiasi stresui malšinti, nes ne-
žino kitų pozityvesnių atsipalaida-
vimo būdų, kiti - susinervinę. Kai 
kam tai yra tarsi savotiškas būdas 
spręsti daugelį problemų. Daug le-
mia ir paveldimumas (net apie 30 
proc.). Svarbios socialinės priežas-
tys: laisvalaikio leidimo kultūra, 
draugų įtaka, švenčių tradicijos. 
Daug įtakos daro liberali alkoholio 
politika - lengvas prieinamumas, 
pigumas.

            
Kaip alkoholis veikia 
organizmą ?   

Alkoholis visada sužaloja • 
ir sunaikina tam tikrą kepenų, sme-
genų ir kitų organų dalelių skaičių. 
Jauni organizmai daug jautriau rea-
guoja į alkoholio patekimą į orga-

nizmą. 
Pirmiausia poveikis sme-• 

genims. Sutrinka koordinacija, 
atmintis, mąstymas. Gali atsirasti 
epilepsiją, atminties sutrikimai, 
mąstymo sutrikimai. 

Taip pat susilpnina imu-• 
nitetą, sukelia odos infekcijas. 

Širdies kraujagyslių pa-• 
kitimai. Gali būti infarktinė ar 
priešinfarktinė būseną.

Sutrikdo kepenų fermen-• 
tinę veiklą ir turi įtakos virškini-
mui, vėliau žmogus nebetoleruoja 
ne tik alkoholio bet ir aštresnio 
maisto.

Momentinis ir ilgalaikis alko-
holio poveikis

Trumpalaikis poveikis pasireiš-
kia tuo, kad žmogus nesijaudina, 
dėl jį supančios aplinkos požiūrio, 
dėl savo elgesio, savotiškais išsi-
laisvina.  Alkoholis veikia smege-
nų žievę, tai užblokuoja ir išva-
duoja mus nuo įvairių socialinių 

normų ir baimių.
Ilgalaikis – žmogus pripranta 

prie alkoholio. Ir jis jam tampa 
būtinas, kad padėtų pasiekti nori-
mą būseną, kad žmogus pats sau 
neatrodytų keistas. Po to seka soci-
aliniai veiksmai, nes viskas gyve-
nime tampa orientuota į alkoholį : 
pinigai, laiko praleidimas, draugų 
pasirinkimas.  Priklauso nuo or-
ganizmo, kaip jis reaguoja į alko-
holį, jei galime išgerti daug ir ne-
pasigerti, kūnas nelaiko alkoholio 
nuodu, o tai didina vartojimo kie-
kius, ir atvirkščiai, jei supykina ar 
pasigeriama vos po kelių stikliukų, 
tada žmogaus organizmas stipriai 
priešinasi ir tai sumažina vartoji-
mą. Taip pat priklauso nuo šeimos, 
aplinkos kurioje gyveni, kokios ten 
yra alkoholio vartojimo normos.

Kuo jaunesnis žmogus, tuo jį 
stipriau paveikia alkoholis ir tuo 
lėčiau pasišalina ir iš organizmo. 
Be to jaunas organizmas dar yra 
augantis, todėl toksinų poveikis 
atsiliepia tolesnei veiklai ir atei-
čiai.

Parengė: Ignalinos visuomenės 
sveikatos biuro

Sveikatos stiprinimo specialistė
Natalija Kovalenko

Geriausia – reguliariai tikrinti 
sveikatą

Šeimos gydytoja primena, kad 
kreiptis pagalbos į specialistus reikia 
vos pajutus pakitimus organizme. 
„Kartais ir sveikam žmogui gerai 
atvykti, pasitikrinti profilaktiškai, 
pasidaryti būtiniausius tyrimus, tada 
galima išvengti ligos. Kai problema 
pažengusi į priekį, labai sunku gy-
dyti. Ypač, jei žmogus neturi gali-
mybės pats nuvykti pas specialistus 
į didžiuosius miestus, todėl verčiau 
aplankyti šeimos gydytoją anksčiau, 
kol nėra didelių problemų“, – šeimos 
gydytoja ragina nedelsti ir profilak-
tiškai pasitikrinti sveikatą. 

Trūksta medicinos punktų?

Kaimo žmonėms, ypač senyvo 

Kaimo žmonės delsia kreiptis 
į specialistą Viktorija STENIULYTĖ

Kaimo žmonės dažnai delsia pasirūpinti savo sveikata. Tai ypač 
aktualu padaugėjus susirgimų onkologinėmis ligomis, teigia ne kartą 
“Anykštos” skaitytojų populiariausia rajono gydytoja išrinkta Kur-
klių ambulatorijoje ir Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centre 
dirbanti medikė Dalia Kazlauskienė. Kaimo vietovių gyventojai, anot 
D. Kazlauskienės, dažniausiai serga sąnarių, širdies-kraujagyslių li-
gomis, pastaruoju metu daug onkologinių susirgimų. Paklausta, kas 
lemia onkologinių ligų padaugėjimą, gydytoja bene svarbiausia prie-
žastimi nurodė stresą, netaisyklingą mitybą, taip pat negerai, kai žmo-
nės stipriai pavėluoja kreiptis į gydytoją. „Kaimo žmonės kantresni, 
laukia kol praeis simptomai, dažnai bando gydytis patys. Kai žmogus 
delsia kreiptis, liga nesnaudžia“, – pastebi D. Kazlauskienė. 

amžiaus, gyvenantiems vienkie-
miuose, laiku pasiekti sveikatos 
priežiūros įstaigas dabar ypač 
sunku. „Kiekviename kaime, kur 
po dvi tris trobas beliko, medi-
cinos punktų nepristatysi. Mes 
patys važiuojame į visus iškvie-
timus, reaguojame į kiekvieną 
skambutį. Gerai, kad yra socia-
liniai darbuotojai, kurie regulia-
riai lanko senolius, pataria, kad 
reikia kreiptis, padeda atvykti iki 
artimiausios įstaigos, taip ir medi-
kams lengviau, ir žmogui“, – sako 
D. Kazlauskienė. Gydytoja teigia, 
jog net ir jaunam kaimo žmogui 
sunku laiku pasiekti polikliniką: 
„Autobusai važiuoja retai, reikia-
mi specialistai poliklinikoje būna 
tik tam tikru laiku, ne visi kaime 
vairuoja automobilius, tenka sam-
dyti kaimynus, tai kainuoja, o kur 

dar vaistai, procedūros... Proble-
mą sunku spręsti“. 

Rudenį žmonės stiprūs

Artėjant rudeniui, gydytoja pa-
taria mažiau jaudintis ir toliau 
sveikai maitintis: „Rudenį žmonės 
gana stiprūs. Vasarą gauna pakan-
kamai vaisių, daržovių, kuriuose 
yra vitaminų, taigi, svarbiausia 
neapsileisti ir toliau valgyti įvairų, 
vertingą maistą: vaisius, daržoves, 
mėsą. Kaimo žmonės vasarą daž-
niausiai maitinasi gana gerai, ta-
čiau senesniems sunku įdirbti kad 
ir mažą žemės plotelį. Norint au-
ginti savo daržoves, reikia nuolat 
prižiūrėti daržą, ne visiems sveika-
ta tiek leidžia... Maistas iš preky-
bos centrų nebe toks kokybiškas, 
kaip naminis“,– pastebi gydytoja ir 
rekomenduoja kruopščiai stebėti, 
kas iš parduotuvių lentynų keliauja 
į mūsų skrandį...

Kurklių apylinkėje D. Kazlaus-
kienė aptarnauja daugiau nei tūks-
tantį žmonių: „Šis skaičius labai 
nepastovus, vieni išeina anapilin, 
kiti išvyksta gyventi, studijuoti į 
kitus miestus“, – sako gydytoja. 
Anykštėnai ne kartą medikę buvo 
išrinkę populiariausia gydytoja.  
D. Kazlauskienė, paklausta, kodėl 
pacientai taip teigiamai ją vertina, 
šypsodamasi atsakė, kad svarbiau-
sia elgtis su kitu taip, kaip nori, kad 
elgtųsi su tavim. 

Nuo 2013 m. rugpjūčio D. Kazlauskienė yra ir Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro (PSPC) šeimos gydytoja. Taip pat 
ji ir Lietuvos gydytojų sąjungos narė bei Anykščių PSPC gydymo 
tarybos narė.                                     Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Senatvės gėrį reikia 
užsitarnauti

Didžiakaimyje jau daugiau 
nei šešiasdešimt metų gyvena 
Veronika Skredėnienė. Žila-
galvės močiutės sodyboje žydi 
įvairiaspalvės gėlės, gėlyno vi-
dury čiurškia fontanėlis, kieme 
stovi du dideli šiltadaržiai, ku-
riuose sirpsta pomidorai, papri-
kos... Paklausta, kaip spėja visą 
ūkį apeiti ir dar padūkusį šunelį 
Sargį nuraminti, ramentais pasi-
rėmusi senolė nusijuokia: „Kie-
kvieną savaitgalį atvažiuoja vai-
kai, tai jie čia viską ir sutvarko, 
man tik šiltnamio duris atidaryt, 
uždaryt belieka“. Keturis vai-
kus užauginusi moteris dabar 
džiaugiasi tykia senatve, tačiau 
per gyvenimą moteriai teko vis-
ką užsitarnauti savo rankomis: 
„Kol jauna buvau, kolūky kar-
ves melžiau, kiaules šėriau, nuo 
pat mažų dienų dirbau“. Nuolat 
besišypsanti senolė užgrūdinta 
gyvenimo: dar būdama jauna 
neteko sūnaus, senstant ėmė 
prastėti sveikata, tačiau šviesus 
protas bei moteriškas sumanu-
mas Veroniką gelbsti ir dabar. 

Tikra moteris sugeba 
perkalbėti vyrą 

„Nėra namų be dūmų. Pati 
penkiasdešimt metų išgyvenau 
su vyru. Paskolą ėmėm, namus 
statėm, visko buvo. Bendram 
gyvenimui reikia sutarimo. Gy-
venime reikia susikaupti, vienas 
kitą paguosti. Žmona turi nu-
sileisti prieš vyrą. Žinoma, vi-
sokių yra, būna ir išgėrę, pikti 
pareina. Tada geriau ramiai elg-
tis, stipriai nepykti. Gera žmona 
sugeba perkalbėti vyrą. Į gerą 
pusę pasukti“, – patarimais da-
lijasi visą pusšimtį metų su vyru 
darniai sugyvenusi Veronika. 

Jau dešimt metų Veronika 
dienas leidžia viena: vyras iške-
liavo anapilin, vaikai užsuka į 
gimtinę tik savaitgaliais, tačiau 
senolė neturi kada liūdėti. Pul-

Be gerų kaimynų gyvenimas nemielas

kas anūkų, trys proanūkiai kartas 
nuo karto apsilanko, kaimynės į 
svečius užeina, gerai sutaria ir su 
kaimo gale gyvenančiais broliu 
ir sese Savickais. Šie bent kelis 
kartus per savaitę aplanko senolę 
– senolei vaistų iš miesto parve-
ža, malkas padeda sukrauti, ko 
močiutė nepajėgia, visur padeda, 
pakelia, paneša...

Be rašto ir kaime nelengva

Būtent pas Veroniką ir sutikau 
Gintarą Savicką bei jo seserį Liu-
dą Savickaitę. Likimas Savickų 
šeimos nelepino: tėvas armijoje 
patyrė stiprių traumų, tapo neį-
galiu, vėliau šeši vaikai liko naš-
laičiai, užaugo kamuojami ligų 
ir negalių. Gintaro bei jo seserų 
dėl negalios neišleido į mokslus, 
todėl dar ir dabar keturiasdešimt 

septintus metus einantis vyras 
sunkiai skaito. Nuo vaikystės 
silpnai matan-
tis vyras turėjo 
tiek operacijų, 
kad jau ir pats 
sunkiai be-
suska ič iuo ja : 
„Septynias ar 
dvylika, nebe-
žinau, bet jau 
geriau matau, 
dar liko kelios, gražiai sutvar-
kys“, – apie plastinės chirurgijos 
operacijas Kaune ir po truputį 
gerėjančią regą pasakoja Ginta-
ras. Kurklių seniūnas Algimantas 
Jurkus pasakoja, kad Didžiakai-
myje gyvena trys iš šešių Savic-
kų vaikų: dvi seserys ir brolis. 
Jiems seniūnija skyrė globėją, 
kuri kelis metus nuolat padėjo 
tvarkytis, dabar už seseris atsa-

kingas Gintaras. Vyras išmoko 
naudotis mobiliuoju telefonu, 
perprato, kaip ir kiek maisto 
nusipirkti parduotuvėje, kad 
pakaktų sočiai pavalgyti, pats 
bute sudėjo langus, duris, pasi-
ruošia malkų žiemai. Jei reikia 
perskaityti skelbimą ar svarbią 
informaciją, Gintaras užsuka pas 
senolę Veroniką, o pats pasiruo-
šęs atskubėti į pagalbą kad ir vi-

durnaktį. Ne-
galios ištiktus, 
senus, ligotus 
žmones kaime 
prižiūri kai-
mynai, vieti-
niai žmonės, 
s e n i ū n i j o s 
d a r b u o t o j a i , 
artimieji ne 

visada spėja grįžti iš miestų, kiti 
nė giminių neturi. 

Didžiakaimis garsus 
savanoriais 

Didžiakaimio senoliai pasako-
ja, kad anksčiau čia į gegužines 
susirinkdavo nemenkas būrys 
jaunimo, būdavo kryžiaus kelių 
procesijos. „Buvo kaimas, oj kai-

mas buvo“, – atsidūsta Didžia-
kaimio gyventoja V. Skredėnie-
nė ir ilgesingai žvelgdama į ant 
stalo pamerktų geltonų ramunių 
puokštę prisimena, kaip pačios 
vaikai išsikėlė į miestą. Nors 
gyvenvietėje žmonių nedaugėja, 
prieš ketverius metus čia atsikėlė 
romų šeima, yra vienas stambus 
pieno ūkis. Kaip rašoma Anykš-
čių krašto vietovių žinyne, An-
tro Pasaulinio karo metais Di-
džiakaimyje veikė vaikų namai, 
po karo, 1946 metais, atidaryta 
Didžiakaimio pradinė mokykla, 
kuri veikė iki 1970 m. Didžia-
kaimyje, Jono Pilkos sodyboje, 
pastatytas akmeninis paminklas 
su kryžiumi žuvusiems už Lietu-
vos laisvę, jo memorialinėje len-
toje išgraviruotas įrašas „1920 
Povilui Pilkai nuo Trakinių kai-
mo ir kitiems Lietuvos savano-
riams, žuvusiems už Lietuvos 
laisvę“. Didžiakaimyje 1895 m. 
gimė laisvės gynėjas, Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų daly-
vis, Vyčio Kryžiaus kavalierius 
Mykolas Ingelevičius, o 1924 
m. – laisvės gynėjas, partizanų 
būrio vadas Kazimieras Tubys-
Žvalgas.

Ramios Diadžiakaimio kaimo gatvelės namus slepia medžiai. Akmeninis paminklas Didžiakaimyje savanoriams žuvusiems už 
Lietuvos laisvę. Per valstybines šventes šalia šio paminklo Di-
džiakaimyje vyksta minėjimai.    Autorės nuotr.

Liudos ir Gintaro Savickų tėvai nutarė, kad dėl vaikų negalios jų neleis į mokyklą. Šiandien ketu-
riasdešimt septynerių Gintaras išgyveno jau ne vieną akies operaciją, patyrė galvos traumą, vis dar 
nemoka gerai skaityti, tačiau geraširdis vyriškis džiaugiasi tuo, ką turi, o pykstantiems ant gyvenimo 
primena, kad būna ir blogiau. 

Veronikos Skredėnienės sodyboje ne tik žydi gėlės, čia įrengtas 
fontanas, visur nupjauta žolė, šiltadaržiuose rausta pomidorai, 
o devintą dešimtį einanti senolė kaimynus moko naudotis mobi-
liuoju telefonu. 

...Žmona turi nusileisti prieš 
vyrą. Žinoma, visokių yra, 
būna ir išgėrę, pikti pareina. 
Tada geriau ramiai elgtis, sti-
priai nepykti. Gera žmona su-
geba perkalbėti vyrą...
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Apie išmintį

INFORMACIJA APIE MIŠKO ĮVEISIMO NE MIŠKO ŽEMĖJE
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ

Planuojama ūkinė veikla: miško įveisimas ne miško žemėje.
Užsakovas: žemės sklypo savininkės Astos Grinevičiūtės įgaliotinis 

Nerijus Vertelka, gyv. Klykūnų k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., Tel. 
+ 370 699 25595, El. p.penkiarai@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos vieta : Anykščių raj., Anykščių 
seniūnija, Pagurbio kaimas, Burbiškio kadastro vietovė, sklypas Nr. 
3416/0005:487.

Atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą ir teikti mo-

tyvuotus pasiūlymus galima:
Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų 

planavimo skyriuje iki šių  metų rugsėjo 9 d. Konstitucijos pr.  23-401 
(A korpusas, 414 kab.), Vilnius, tel. 8 626 54599.

INFORMACIJA APIE MIŠKO ĮVEISIMO NE MIŠKO ŽEMĖJE
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ

Planuojama ūkinė veikla: miško įveisimas ne miško žemėje.
Užsakovas: žemės sklypo savininkės Astos Grinevičiūtės įgaliotinis 

Nerijus Vertelka, gyv. Klykūnų k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., Tel. 
+ 370 699 25595, El. p.penkiarai@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos vieta : Anykščių raj., Svėdasų 
seniūnija, Naujikų kaimas, Aulelių kadastro vietovė, sklypas Nr. 
3412/0002:186.

Atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą ir teikti mo-

tyvuotus pasiūlymus galima:
Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų 

planavimo skyriuje iki šių  metų rugsėjo 9 d. Konstitucijos pr.  23-401 
(A korpusas, 414 kab.), Vilnius, tel. 8 626 54599.

Linas BITVINSKAS

Kartais pagalvoju apie tai, kas 
yra išmintinga ir kas ne. Įprasta iš-
mintį matuoti išoriniais dalykais, 
sakykim, moksliniais laipsniais, 
kvalifikacijos pažymėjimais, uži-
mamom pareigom, materialine pa-
dėtim. Dar Juozo Baltušio knygoje 
apie JAV perskaičiau tokią frazę, 
kurią jis matė virš baro „Jei tu toks 
protingas, tai kur tavo pinigai?“. 
Sunku pasakyti, ar išties tai yra iš-
minties išraiška. Kažkuria prasme 
taip, jeigu laikytume tikslo siekimą 
ir godumą turtui, tačiau Biblijoje 
yra Ekleziasto knyga, kuri kaip tik 
ir nagrinėja išmintį, yra Saliamono 
patarlės, kurios irgi laikomos išmin-
ties etalonu. Beje, Saliamonas buvo 
ne tik išmintingas, bet ir turtingas, 
vienas turtingiausių to laiko žmonių 
žemėje.

Skaitydamas suvoki, kad kaip ir 
daugelis dalykų, išmintis nėra ne-
kintamas dydis, ji reikalauja prie-
žiūros, nusistatymo ir tam tikrų 
moralinių dalykų. Sėkmė anaiptol 
nelaikoma išmintimi. „Nedorė-
liams viskas sekasi“,- sako Salia-
monas, tačiau ir priduria: „Nedo-
rėlis neturi ateities“. Kitaip sakant, 
išmintingas elgesys yra panašus 
į šachmatus, kai tik po keliolikos 
ėjimų pasirodo tai, dėl ko buvo 
daromi kiti. Saliamonas ir kiti to 
meto žmonės buvo įsitikinę, kad 
išmintinga yra visų pirma elgtis 
pagal savo įsitikinimus ir nesie-
kiant sau naudos. Klausimas tik 
toks – o kaip aš gyvensiu, jeigu 
nesieksiu, kad man būtų gerai? Tai 
ir yra pirmas kvailio požymis, da-
ryti tik tai, kas jam atneša naudą. 
Ir kaip galima greičiau, ir čia pat. 
Kadangi negyvename po vieną, o 
esame susiję, mūsų naudos lupi-
mas iš aplinkinių baigiasi blogai – 
netenkama reputacijos, galimybių 
ir pagarbos. Žinote pasaką apie tai, 
kaip mokė tėvas sūnus vienybės ir 
rodė, kad šluotražį vieną galima 
lengvai perlaužti, o kartu jų ne-
perlauši? Įneščiau pataisymą - tai 
galioja tik tuo atveju, jeigu šluota 
nesupuvusi, o jei supuvusi – lūžta 
kartu visi. Visai gali būti, kad vi-
suomenė tokia pat supuvusi, kaip 
ir aš, todėl Saliamono išmintis 
nepadės. Tai antras dalykas, kuris 
parodo kvailumą – elgtis tik taip, 
kaip tuo metu diktuoja sąlygos. O 
kas bus rytoj? O rytojuj atėjus mes 
srebiame tai, ką darėme iš kvailu-
mo prieš pusmetį ir virkaujam – 
kodėl man taip nesiseka, kur buvo 
mano protas... Biblija kalba, kad 
išmintingai elgiasi tik tas, kuris 
elgiasi dorai. Manyčiau, kad Lie-
tuvoje kaip tik tokios rūšies išmin-
ties ir trūksta. Trumpalaikė nauda 
ir trumpalaikiai tikslai išvijo iš 
Lietuvos jau vos ne trečdalį žmo-
nių, o niekas nesikeičia ir nelabai 
matau galimybių, kad pasikeis. Ir 
pabaigai lietuviška patarlė: „Kodėl 
durnas? Todėl, kad biednas. Kodėl 
biednas? Todėl, kad durnas“.

neatrodo, kad gimnazijoje 
remonto darbai baigiami

J.Biliūno gimnazijos moderni-
zavimas pradėtas praėjusių metų 
pabaigoje ir pagal pirminį sutar-
ties variantą, visi darbai turėjo 
būti pabaigti šių metų rugsėjo 
mėnesį. Darbus vykdo UAB „An-
restas“. Bendra projekto vertė – 3 
mln.700 tūkst.Lt.

Gimnazijos direktoriaus pava-
duotojo ūkio reikalams Petro Bal-
trūno duomenimis, gimnazijoje 
viename korpuse atliekamas pil-
nas remontas: keičiama elektros 
instaliacija, šildymo, vandentie-
kio ir nuotekų sistemos, vedamas 
interneto ryšys, tinkuojamos ir 
dažomos klasės, koridoriai. 

Nors gimnazijos direktorės 
pavaduotojos Rimutės Stanisla-
vovienės veide matosi optimiz-

Statybų aikštele virtusioje 
gimnazijoje nuotaikos - optimistinės

mas, kad statybininkai būtinus 
darbus suspės baigti laiku, tačiau 
pasižvalgius po remontuojamą 
gimnazijos korpusą, nepasakysi, 
kad darbams užbaigti užteks ke-
lių dienų. Pavyzdžiui, tualetuose 
dar tik keičiami vamzdynai, ne-
sumontuoti klozetai, trumpai ta-
riant, vaizdelis ne koks...

Rangovui trūksta 
darbuotojų

„Kadangi buvo perkamos papil-
domos paslaugos už maždaug 0,5 
mln.Lt, todėl J.Biliūno gimnazi-
jos modernizavimo darbų pabai-
ga yra numatyta 2015 metų sausį, 
- „Anykštai“ sakė savivaldybės  
Vietinio ūkio ir turto valdymo 
skyriaus vedėjas Albertas Miški-
nis. - Neįmanoma per du vasaros 
mėnesius atlikti visų darbų už 
beveik 4 mln.Lt. Aišku, darbai 

vyks ir po rugsėjo 1 – osios. Dar-
bų sutartyje numatyta, kad darbai 
vyks veikiančioje mokykloje, o 
rangovas privalo užtikrinti darbų 
saugą, susiderinti darbų eilišku-
mą su mokyklos administracija, 
kad tai netrukdytų mokymo pro-
cesui. Sutarta, kad pamokų metu 
nebus statybininkai ant pasto-
lių ir nevykdys jokių darbų, kad 
neblaškytų mokinių dėmesio. 
Sutarta, kad triukšmingi darbai 
bus daromi po 
pamokų. Pagal 
pagrindinę su-
tartį darbai tu-
rėjo būti baigti 
rugsėjo mėnesį. 
Bet ilgai buvo 
žaidžiama su 
a r c h i t e k t a i s , 
kol susiderino  
mokyklos fasadų spalvas. Kita 
vertus, UAB „Anrestas“ neturi 
pakankamai žmonių visiems dar-
bams nudirbti, už tai ir vėluoja“.

Klases turi suremontuoti 
iki mokslo metų pradžios

Pasak A.Miškinio, klasių kor-
puso į gatvės pusę modernizavi-
mas turėtų būti baigtas iki moks-
lo metų pradžios. „Valgyklos ir 
maisto bloko rūsyje, aišku, nepa-
darys, nes virtuvės rekonstravi-
mo darbai ir bus vykdomi pagal 
papildomą sutartį. Bus nebaigtas 
kairėje pusėje administracinis 
korpusas. Ten yra ir mokymosi 
kabinetai, bet tvarkomas tik pir-
mas aukštas. Visų fasadų apšilti-
nimo darbai praktiškai tik dabar 
įsibėgėja. Šiems darbams skirta 

apie 1,5 mln.Lt. Mokymo proce-
sui bus nepatogumų, bet gimna-
zija veiks, mokiniai bus susispau-
dę“, - prognozavo Vietinio ūkio 
ir turto valdymo skyriaus vedėjas 
A.Miškinis.

Mokiniams – sausas davinys

Paklausta, kaip bus organizuo-
jamas mokinių maitinimas, ka-
dangi maisto bloko ir valgyklos 

rekonstravimo 
darbai praktiš-
kai bus pradėti 
tik rugsėjo mė-
nesį, J.Biliūno 
g i m n a z i j o s 
d i r e k t o r ė 
R . D r ū s i e n ė 
aiškino: „Ne-

mokamą maitinimą gaunantiems 
mokiniams greičiausiai bus duo-
damas sausas davinys. Pavalgyti 
bus skirta kokia nors patalpa. O 
kadangi mūsų mokiniai yra jau 
dideli (tie, kas negaus nemokamų 
pietų), turės sumuštinius atsinešti 
iš namų“.

Visuomenės sveikatos 
centras į skundus reaguos

Visuomenės sveikatos centro 
Anykščių skyriaus specialistai 
„Anykštai“ sakė, kad vykstant 
statybos darbams J.Biliūno gim-
nazijoje, turės būti užtikrinamos 
mokiniams tinkamos ugdymo są-
lygos. „Jeigu pamokų metu bus 
triukšmas, dulkės ar kiti neigiami 
faktoriai, o mes gausime nusis-
kundimų, aišku, į tai reaguosi-
me“, - paaiškino specialistė.

J.Biliūno gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  
Petras Baltrūnas tvirtino, kad statybininkai dirba nuo ankstaus 
ryto iki vėlyvo vakaro, o jiems padeda net ir mokytojai.

Gimnazijos tualetuose dar tik keičia-
mi vamzdynai. 

Ant pastato fasado pastolių statybininkai žada darbuotis po pamokų, kad per langus ne-
blaškytų gimnazistų dėmesio.

...Pagal pagrindinę su-
tartį darbai turėjo būti 
baigti rugsėjo mėnesį. Bet 
ilgai buvo žaidžiama su 
architektais, kol susideri-
no fasadus...
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įvairūs parduoda

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

nuolat perka

Moka PVM.

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

 projektuojame, konsultuojame
 Tel.: (8-698) 19008
         (8-612) 43733
         (8-687) 86324

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
16,00 Lt / 4.63 EUR /kg,

belgų telyčaites - 
11,70 / 3.39 EUR Lt /kg.
juodmargius buliukus -
6,20 Lt / 1.80 EUR /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 nekilnoja-
mąjį turtą. Gali būti su skolomis ar 
teisinėmis problemomis. Atsiskaito 
grynaisiais. Siūlyti įvairius varian-
tus.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirsti.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - mišką išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas.

Tel.: (8-682) 18972, 
(8-600) 63620.

Brangiai - mišką su žeme arba 
išsikirsti. 

Tel.: (8-604) 84051, (8-605) 12103.

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, sunkvežimius, trakto-
rius. Utilizuoja. Atsiskaito.

Tel. (8-633) 39897.

Įvairius automobilius, mikroauto-
busus, visureigius, sunkvežimius, 
traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.

Tel. (8-648) 67177.

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

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

Tel.:(8-614) 07502.

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

Tel. (8-656) 40439.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža.

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

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsiveža. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

PARDUODAME:  Javų kombainą Claas Consul ( pjaunamoji 3 m, smul-
kintuvas), mini eskavatorių Bobcat 322, (2002 metų), sunkvežimį MB 4140 
( 1998 metų, 8x6 važiuoklė, kablys keičiamiems kėbulams), vilkiką Volvo 
FM7 (važiuoklė 6x4, 1999 metų), sunkvežimį Iveco 75E17 (savivartis, 
bendra masė 7,4t) , vilkiką Renault Magnum (1999 metų, 6x2 važiuoklė), 
ekskavatorių JCB818 (vikšrinis, 18 t), greiderį VHG (6x4 važiuoklė ), šieno-
šiaudų presą Fortschrit K442, šienapjovę Krone AM242 ir  AM282  (pakabi-
nama, 2,4 m ir 2.8 m užgriebis), plūgus (2-4 korpusų Overum, Kverneland), 
medžių kirtimo ir genėjimo galvutę LogMax750, šakų smulkintuvą, žirklinį 
keltuvą, autopakroveją Hegg (keliamoji galia 12 t), sunkvežimius Scania, 
Volvo, Mercedes dalimis,  naudotas sunkvežimių padangas. 

Tel.: (8-698) 46745,  (8-686) 23411.  

VASARoS
 AKCIJA

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

Nekilnojamasis turtas

Vieno kambario butą Ramybės 
mikrorajone.

Tel. (8-610) 00815.

Nebrangiai - sandėlį Troškūnų 
miestelyje (plotas 1000 kv. m, yra 
elektra, vandentiekis, kanalizaci-
ja, telefono linija).

Marius, tel. (8-682) 51146 arba 
el. paštu: MTVLT@yahoo.com

Kuras

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

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

Tel. (8-600) 63820.

A, B, BE, C, C+CE, CE kategorijų kursai.
Teirautis tel. (8-657) 72987, www.jonroka.lt

Renkamės rugpjūčio 28 dieną 17 val. Liudiškių g. 29 
UAB „Jonroka“ Taip pat rengiame papildomus vairuotojų 
kursus pažeidusiems KET. Registracija tel. (8-657) 68156.

Antano Baranausko vidurinės 
mokyklos brandos atestatas B Nr. 
030528, kodas 3014; priedas P Nr. 
032568, kodas 3016, išduotas 2002 
m. Renatui Kvietkui skelbiamas ne-
galiojančiu.

Rasta

Liudiškių gatvėje rastas raktų ry-
šulys.

Tel. (8-615) 53560.

Vaikiškas vežimėlis.
Tel. 5-14-71.

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.  

Kanalizacijos, vandentiekio, lie-
taus nuotekų, valymo įrengimų įren-
gimas.  Kloja trinkeles. Pervežimo 
paslaugos. Smulkūs kasimo dar-
bai. 

UAB „Nerutis“, tel. (8-675) 95505.

Buitinės technikos remontas,
baldų gamyba

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba. Virtuvės spintos 
slankiojančiomis durimis, prieškam-
bario, kt.

Tel. (8-601) 70304.

Nuoma

Išnuomojamas namas Kurklių ga-
tvėje.

Tel. (8-650) 51666.

Dovanoja

Tvarkingą pūkuotą baltą kačiuką.
J. Basanavičiaus g. 10, tel. (8-698) 

37660.

Anykščių mieste
Vanda Marijona KATINIENĖ, gimusi 1938 m., mirė 08 27
Osvaldas PETRONIS, gimęs 1998 m., mirė 08 23
Alfredas KIAULYS, gimęs 1955 m., mirė 08 23

Debeikių seniūnijoje
Gintautas GALVONAS, gimęs 1973 m., mirė 08 25

Kavarsko seniūnijoje
Stasys DAMAŠEVIČIUS, gimęs 1959 m., mirė 08 24

Viešintų seniūnijoje
Marijona SKREBŪNIENĖ, gimusi 1933 m., mirė 08 22

Atėnė STONYTĖ, 
gimusi 08 09

Dovanoja

2 mėnesių 
kačiuką, tvarkingas. 
Tel. (8 673 43310.

Siūlo darbą
Kavinei „Erdvė“ reikalinga pada-

vėja (-as).
Tel. (8-670) 53465.

REIKALINGI ELEKTRIKAI 
(elektrikų brigados) mokantys 
vokiečių kalbą, dirbti Vokietijoje.

Siūlome geras darbo ir 
apgyvendinimo sąlygas.

Kreipkitės tel. (8-673) 93373 
arba el. paštu: 

indra@rndvgroup.eu
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šiandien

rupjūčio 29 d.

Augustina, Tarvilas, Steigvilė

rupjūčio 28 jaunatis.

vardadieniai

mėnulis

receptas

Adolfas, Sabina, Barvydas, 
Gaudvydė, Beatričė

oras

+11

+17

MOZAIKA

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“:

  (8-381)  5-82-46,  

(8-381)  5-94-84, 

(8-381)  5-91-86.

tautos balsas

„Žemiau už gyvatę šliaužioja, 
aukščiau už paukščius skraido?“

Antradienio mįslės: „Liesas vai-
kelis, medžio švarkelis. Visa bėda 
– nosis juoda?“ atsakymas – me-
dus.

„ojojoj“: 

„Ir visi tą Savicką skriaudžia. 
O kodėl? Paprasčiausias daly-
kas - žmogus nesilaiko Lietuvos 
Respublikos ĮSTATYMŲ. Tada 
kyla pagrįstas klausimas: ar žmo-
gus, kuris nuolat nesilaiko šalies 
įstatymų, gali būti Tarybos nariu, 
Seimo nario padėjėju? Manau, 
kad ne. Liaudis laukia, kada tas 
ponulis atsistatydins iš tarybos ir 
pareigų“.

Varškės ir obuolių pyragas

Ingredientai:
1 valgomasis šaukštas rudojo cu-

kraus,
3 valgomieji šaukštai cukraus, 

tešlai
2 obuoliai, 
3 kiaušiniai, tešlai, 
3 valgomieji šaukštai kvietinių 

miltų,
250 gramų varškės,
druskos, 
2 valgomieji šaukštai aliejaus,
100 gramų grietinės.

Gaminimo eiga:
Nuluptus obuolius supjaustykite 

skiltelėmis, išpjaukite sėklalidžius 
ir apibarstykite cukrumi.

Įkaitinkite keptuvėje aliejų ir su-
dėkite obuolius.

Apkepkite iš abiejų pusių po 2-3 
minutes.

Tešlai skirtus produktus išplaki-
te iki vientisos masės. Kiaušinių 
trynius ir baltymus rekomenduoju 
plakti atskirai. Baltymus įmaišyti 
paskutinius.

Gautą tešlą supilkite į kepimo 
formą, o ant viršaus sudėkite pake-
pintus obuolius.

Pyragą pašaukite į 200 laipsnių 
pagal Celsijų orkaitę. Kepkite apie 
40 minučių.

Sumokėjau įmokas (mokesčius) 
už  liepos mėnesio paslaugas in-
ternetu: elektrą, karštą ir šaltą van-
denį, dujas. Nėra kaip sumokėti už 
šiukšlių išvežimą ir daugiabučio 
eksploatavimą. UAB  „Anykščių 
komunalinio ūkio“ šablone nenu-
rodoma už ką mokama. Prašoma 
aukoti. Aukotus pinigus jie patys 
paskirsto savo nuožiūra.

Aiškinti nereikia, kuo pranašes-
nė aukojimo sistema už tiksliai ve-
damą buhalteriją. Aukoja turgus, 

ne anekdotas, o “vogimo” schema...
aukoja laidojimo namai, aukoja 
visi miesto ir kaimo gyventojai 
už šiukšles ir daugiabučių admi-
nistravimą. Niekas neskaičiuoja,  
kiek surinkta pinigų už vienas ar 
kitas paslaugas.

Tai ne anekdotas, o kelių de-
šimtmečių sukaupta Anykščių sa-
vivaldybės įmonės UAB „Anykš-
čių komunalinis ūkis“ “vogimo” 
schema.

Marijona FERGIZIENĖ

Australijoje atrastas šešerius 
metus nekirptas avinas gali tapti 
rekordininku

Du Australijos ūkininkai tvirtina 
radę didžiausią vilną pasaulyje tu-
rintį aviną. Jo, kaip skaičiuojama, 
25 kilogramų vilna, patvirtinus, 
gali pasiekti rekordą, dabar priklau-
santį Naujajai Zelandijai, skelbia 
“Reuters”. Avinas Šonas buvo pa-
stebėtas sekmadienį klaidžiojantis 

kaimo vietovėje netoli Outlando 
miesto, už 84 kilometrų nuo Tas-
manijos valstijos sostinės Hobarto, 
Australijos pietrytinėje pakrantėje.

“Jis nelabai aiškiai matė per ilgą 
vilną. Taigi aš prisėlinau prie jo ir 
čiupau”, - žurnalistams pasakojo 
ūkininkas Piteris Heizelis (Peter 
Hazell).

Panašu, kad šešerių metų avinas 
merinosas gyvenime niekada nebu-
vo matęs žirklių, pasakojo vyras. 

Tačiau ateinančiomis dienomis 
planuojamas susitikimas su kirpė-
jais.

Australijos ūkininkai pripažino, 
jog viliasi, kad Šonui atiteks da-
bartinis pasaulio didžiausios vilnos 
rekordas, dabar priklausantis avi-
nėliui Šrekui iš Naujosios Zelandi-
jos. 

Mažoji Švedijos sosto įpėdinė
pradėjo lankyti darželį

Švedijos princesė Estelė (Estel-
le) pirmadienį pradėjo lankyti vai-
kų darželį. Pustrečių metukų dukrą 
į darželį pirmąją dieną lydėjo tėve-

liai - kronprincesė Viktorija (Vic-
toria) ir princas Danielis (Daniel). 
Paklausta ar jai patinka, mergytė 
džiugiai linktelėjo.

Vaikų darželį Djursholme prie 
Stokholmo šeimai rekomendavo 
draugai. Šiame darželyje vaikai 
daug žaidžia lauke, jie mokomi 
pažinti gamtą: mažamečiai pro pa-
didinamąjį stiklą apžiūrinėja lapus, 
karstosi medžiais ir užmiega klau-
sydamiesi vėjo.

Estelė jau keletą kartų lankėsi 
darželyje. Jai labai patiko, sakė 
Viktorija.

-ELTA


