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Rudeniškos Pašilių kaimo istorijos

Prie krašto kelio Anykščiai–
Molėtai prisiglaudęs Pašilių 
kaimas nuo Anykščių yra nuto-
lęs dešimt kilometrų. Iki Skie-
monių seniūnijos, kuriai kaimas 
priklauso, dar šeši kilometrai. 
Per kaimą į netoliese tyvuliuo-
jantį Nevėžos ežerą vinguriuoja 
Lukna. Šalimais  - Aukštadva-
rio miškas ir Kurklelių, Paeže-
rių, Aukštadvario, Čyviliškio, 
Pašilčiškio kaimeliai. Pašiliai 
tarp jų - didžiausias, jame net 
šešios dešimtys žmonių savo gy-
venamąją vietą deklaruoja, ta-
čiau, vietinių nuomone, gyvena 
ženkliai mažiau. 

„Dekorekse“ dirba 4 Pašilių kaimo gyventojai. Dainiaus Barčio rankose dar ne-
baigta dekoratyvinė šalčiui atspari 
„Dekorekso“ lauko vaza.

Svėdasų seniūnijos gyventojai nenori 
išskersti kiaulių
Plintant afrikiniam kiaulių 

marui (AKM), į buferinę zoną 
pateko ir Anykščių rajono Svė-
dasų seniūnijos šiaurinė dalis iki 
kelio Kupiškis–Utena. Šioje zo-
noje yra 41 kiaulių laikytojas. Jie 
turi iki lapkričio 1 dienos privers-
tinai išskersti 135 kiaules. Į šią 
teritoriją nepateko kitapus mi-
nėto kelio esantis UAB „Anykš-
čių Vosinta“ kiaulių kompleksas, 
kuriame auginama 13 tūkst.137 
kiaulės. Tačiau Anykščių rajono 
valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos (VMVT) viršininko 
Dainiaus Žiogelio teigimu, tik 
laiko klausimas, kada reikės iš-
skersti kiaules visame rajone. „Kiaulių išskerdimas yra tik nuostolis, o ne bėda. Tai dar ne Ebola, kai žmonės miršta“, - svėdasiš-

kiams aiškino Anykščių VMVT viršininkas Dainius Žiogelis.
Autoriaus nuotr.

Taurieji 
elniai 
skelbia 
rudenį

Keturi komunarai, neskaitant 
„Peugeot“, Rusijoje

Šiandien pradedame spaus-
dinti žurnalisto Vidmanto Šmi-
gelsko apybraižą apie kelionę 
po Rusijos Kareliją.

Tikrinamos keturios seniūnijos

Trečiadienį buferinės Svėdasų 
seniūnijos zonos gyventojai buvo 
sukviesti į kultūros centro salę, kur 
jiems buvo išaiškintos visos priemo-
nės, būtinos kovai su AKM, kompen-

sacijų už paskerstus gyvulius mokė-
jimo tvarka. Veterinarijos specialistai 
jau ima kraujo mėginius tyrimams 
iš keturių Anykščių rajono seniūni-
jų: Anykščių, Debeikių, Svėdasų ir 
Skiemonių. Iš 175 kiaulių laikytojų 
ūkių iki šios dienos paimti 569 kraujo 

mėginiai, kuriuos ištyrus nė viename 
nenustatyta AKM liga.

Svėdasų kultūros namų salėje susi-
rinkę kiaulių laikytojai buvo gerokai 
įsiaudrinę. Dar neprasidėjus dialogui 
salėje sėdintys žmonės laidėsi repli-
komis: „Mes labai pikti, jūs su mumis 

nesusišnekėsite“, „leiskite kiaules 
bent jau užauginti, o tik po to skers-
ti“, „runkelius ir bulves per vasarą 
auginau, tai kur man juos dabar dėti 
– šernams išvežti?“, „Kur Svėdasuose 
AKM židinys?

Greitis. Nuo vasaros pradžios 
kelyje į Troškūnus vyksta darbai, 
atnaujinama asfalto dangos at-
karpa iki Pagojės pakalnės. Paga-
liau kelias išbertas skalda. Tiesa, 
anykštėnai piktinasi, kad gana 
dažnai vairuotojai nesilaiko grei-
čio apribojimų ir skaldos gaba-
liukai jau ne vienam vairuotojui 
įskėlė stiklą ar apibraižė kėbulą. 

Bankininkas. Svėdasuose 
lankęsis kraštietis, buvęs Lietu-
vos Centrinio Banko pirmininko 
pavaduotojas Vytautas Bublys 
miestelio bibliotekai padovanojo 
retų ir vertingų knygų – „Lietu-
vos pinigai“,  „Bankai Lietuvoje 
- XIX a. pabaiga - XX a. I pusė“, 
„Valstybiniai popieriai Lietuvoje. 
Akcijos ir lakštai 1872 – 1940“.

Sausakimša. Šeštadienį siau-
ruko muziejų aplankė rekordinis 
šiam laikui lankytojų būrys - 169, 
net tris kartus iš stoties dundėjo 
traukiniai - reguliarusis į Rubikius 
ir du užsakomieji į Troškūnus, į 
Anykščių vyno degustaciją.

Partnerystė. Anykštėnų mu-
ziejininkų trijulė lankėsi Latvi-
joje - sveikino broliško Madonos 
miesto muziejininkus jų muzie-
jaus 70-mečio proga. Anykštėnai 
buvo vienintelė užsienio delega-
cija. Latviai darniai dainavo ša-
lies muziejininkų himną, liaudies 
dainas, vyko mokslinė konferen-
cija, žinojimu žavėjo didžiausias 
krašto istorijos žinovas Indulis 
Zvirgzdins, mielai šypsojosi di-
rektorė Livija Zepa, ypatingai 
pabrėžto baltiško grožio muzieji-
ninkė Ilze Gaujena.

Ukraina. Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugija (RK) informuo-
ja, kad Lietuvos gyventojai aukoti 
nukentėjusiems nuo konflikto rytų 
Ukrainoje galės skambindami arba 
siųsdami žinutes į trumpuosius 
numerius:1406 – auka 5 Lt(1,45 
EUR), 1407 – auka 10 Lt (2,90 
EUR). Aukoti trumpaisiais nume-
riais bus galima iki spalio 16 d. Be 
to, aukas pervesti galima RK sve-
tainėje spaudžiant nuorodą „Auko-
kite dabar“ arba pervedant paramą 
į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos sąskaitas. 

Gal vis dėlto samdom kilerį?
Į mokyklą dar kartą bus siun-

čiamas savivaldybės kontrolie-
rius, o kad procesas atrodytų sva-
riau – kreiptasi ir į prokuratūrą.
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Temidės svarstyklės

Rado. Rugsėjo 23 dieną, apie 
17 valandą, Skiemonių seniūnijos 
Ožionių kaimo sode rastas Riman-
to Dzinkaus (gimusio 1952 metais) 

lavonas irimo stadijoje. Vyras nuo 
rugsėjo 16 dienos buvo ieškomas 
Anykščių r. PK kaip dingęs be žinios.

Grasino. Rugsėjo 23 dieną,  apie 
12 valandą, neblaivus (2,37 prom.) 

sutuoktinis, gimęs 1983 metais, 
gyvenantis Traupio seniūnijoje, 
grasino nužudyti žmoną, gimusią 
1973 metais. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę. 

Sumušė. Rugsėjo 22-osios naktį 
Kavarsko seniūnijoje, savo namų 
kieme,  rastas sumuštas vyriškis, 
gimęs 1953 metais, kuris išvežtas 
į ligoninę.

„Tokio festivalio, kuriame būtų 
vaidinami lietuvių autorių kūriniai, 
Lietuvoje nėra, beje, ir ne visi teatrai 
savo repertuare turi lietuvių autorių 
kūrinių“,- teigė Anykščių kultūros 
centro direktorė Dijana Petrokaitė. 
Paklausta, ar tai nebus konkurencija 
Rokiškio teatrų festivaliui, direktorė 
juokėsi, kad anykštėnai neturi am-
bicijų rungtis. „Jų festivalis būna 
pavasarį, jie turi savo tradiciją, o 
mes formuosim savo, juk teatrų yra 
daug, kodėl jų neparodyti žiūrovui?  
Džiaugiuosi, pavyzdžiui, kad anks-

Vardas. Premjeras Algirdas But-
kevičius viešai prisižadėjo, kad dar 
šį arba kitą mėnesį Kauno hidroe-
lektrinei bus suteiktas prezidento 
Algirdo Mykolo Brazausko vardas. 
Nors sprendimas jau priimtas, kau-
niečiai jį vertina nevienareikšmiš-
kai. Kauno meras Andrius Kup-
činskas vakar pabrėžė, kad toks 
sprendimas su savivaldybe nebuvo 
suderintas, nors to formaliai daryti 
ir nereikia, nes objektas priklauso 
ne savivaldybei. Miesto vadovas 
prognozavo, kad dėl sprendimo 
Kauno hidroelektrinę pavadinti 
A.M.Brazausko vardu atsiras įvai-
rių nuomonių.

Bausmė. Kodėl vieni už kitus 
daug metų balsuojantys Seimo na-
riai nesulaukia jokių nuobaudų, o 
vienas jų - Aleksandras Sacharukas 
- dabar sėdi teisiamųjų suole? Bu-
vęs parlamentaras tikina tapęs atpir-
kimo ožiu ir politikų keršto auka. 
“Balsuoti vienam už kitą buvo nor-
malus paprotinis dalykas. Posėdžio 
pirmininkas kartais pabardavo, kad 
balsuoja daugiau, nei salėje yra 
žmonių. Galima Seime pastatyti pa-
trulį ir vis ką nors sulaikyti”,- teisme 
kalbėjo A.Sacharukas. - “Man iškel-
ta baudžiamoji byla - konservatorių 
kerštas už tai, kad nesutikau vykdyti 
jų nurodymų ir kėsinausi sutrukdyti 
jiems kartu su prezidente užvaldyti 
teisėsaugą”. 

Minėjo. Šiaulių gete nužudytų 
kalinių pavardės buvo ištartos gar-
siai - šiauliečiai pirmą kartą prisi-
jungė prie visuomeninės iniciaty-
vos “Vardai”. Jos tikslas - priminti, 
jog žmogus nėra tik anoniminė 
statistika. Renginys vyko pager-
biant holokausto aukų atminimą ir 
Šiaulių geto likvidavimo 70-metį. 
Šiaulių “Aušros” muziejaus Ch. 
Frenkelio viloje vakar viena pir-
mųjų Šiaulių gete kalėjusių žydų 
vardus skaitė lietuvių kilmės ame-
rikiečių žurnalistė ir rašytoja, kny-
gos “Mes esame čia: atsiminimai 
apie holokaustą Lietuvoje” autorė 
Ellen Cassedy. Jos giminaičiai taip 
pat kalėjo Šiaulių gete.

Susimokės. Ilgus metus taikyta 
praktika savivaldos rinkimuose rin-
kėjus pritraukti ne realiais kandida-
tais, o žymiais vietiniais veidais ir 
pavardėmis pagaliau turėtų apma-
žėti. Seimas pagaliau atrado politi-
nės valios šioms intrigoms užbaigti 
ir apginti rinkėjų interesus. Jau artė-
jančiuose savivaldos rinkimuose to-
kie gudručiai politikai privalės atsi-
skaityti finansiškai.Nauja patvirtinta 
tvarka nurodo, kad politikas, kurio 
esamos pareigos yra nesuderinamos 
su savivaldos tarybos nario pareigo-
mis, norėdamas kandidatuoti į sa-
vivaldos rinkimus turės susimokėti 
kone 5 tūkst. litų. 

Atsisakė. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė atsisakė duoti parodymus 
valstybės paslapčių nutekinimą 
tiriantiems prokurorams. To da-
ryti neskuba ir prieš teismą antra-
dienį stojusi buvusi jos vyriausioji 
patarėja Daiva Ulbinaitė. Ji nori 
išklausyti visų liudytojų. Kaip iš 
Prezidentūros nutekėjo slapta infor-
macija, Vilniaus apylinkės teisme 
aiškinsis trijų teisėjų kolegija. Kol 
vyks teismo procesas, D.Ulbinaitė 
nusprendė nedirbti prezidentės 
antrosios kadencijos komandoje. 
Teisme ji teigė užsiimanti individu-
alia veikla. D.Ulbinaitė kaltinama 
tuo, kad turėdama leidimą dirbti su 
slapta informacija ją paviešino. 

Anykščiuose teatrai rodys 
lietuvišką dramaturgiją

Anykščių kultūros cen tre spalio 19- 26 dienomis vyks pro fe sion-
alių teatrų nacional inės dra maturgi jos fes ti valis „PAKELEIVIN-
GI-2014“.Festivalyje pasirodys žymiausi Lietuvos teatrai, kurie 
turi savo repertuare lietuviškos dramaturgijos kūrinių.

čiau per derliaus šventes žemdirbiai 
gaudavo bilietus į kituose miestuose 
vykstančius spektaklius, o šiemet per 
„Obuolines“ bus dalinami bilietai į 
mūsų festivalį, žmonėms niekur va-
žiuoti nereikės“,- sakė D.Petrokaitė  

Festivalio renginius spalio 19 die-
ną 18 valandą pradės Šiaulių dra-
mos teatras spektakliu „Nebylys“ 
pagal Juozo Tumo- Vaižganto to 
paties pava din imo kūrinį, o festiva-
lį užbaigs spalio 26 dieną (sek ma-
di e nį) 18 val. Val sty bi nio Vil ni aus 
mažo jo teatro spektaklis  „Dėdės ir 

dėdienės“ pagal Juozo Tumo- Vaiž-
ganto to paties pava din imo apysaką. 
Iš viso bus parodyta 10 spektaklių, 
tarp kurių bus kūrinių ir mažiesiems 
žiūrovams.

 Teatro mėgėjai nuo rugsėjo 15 d. 
jau gali įsigyti bilietus į spektaklius, 
kurie  kainuoja nuo 6 iki 35 litų. Fes-
tivalį organizuoja Anykščių kultūros 
centras ir Anykščių menų inkuba-
torius- menų studija. Pagrin diniai 
rėmė jai - Anykščių rajono savi-
valdybė, LR Kultūros taryba. „Tiki-
mės, kad festivalis pavyks, Kultūros 
taryba jam skyrė 25 tūkstančius litų, 
Anykščių savi valdybė pridėjo 6 
tūkstančius. Stengsimės, kad teatrai 
būtų šiltai priimti, apdovanoti ir dar 
norėtų sugrįžti“,- sakė D.Petrokaitė. 

Anykščių kultūros centro 
direktorė Dijana Petrokaitė 
sakė, jog tikisi, kad anykštė-
nai įvertins festivalį. „Nors 
iki festivalio dar toli, bilietus 
žmonės jau perka“,- sakė ji.  

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

L.Damaševičienė buvo kaltinama 
tuo, kad  laikotarpyje nuo 2008 metų 
liepos iki 2008 metų lapkričio Kavars-
ke, Panevėžyje, Kaune bei Klaipėdos 
rajone sukčiavo ir užvaldė svetimą 
turtą. Moteris įtikino kavarskietę V. 
D. imtis bendro baldų ir dėvėtų dra-
bužių verslo ir iš jos bei V. D. motinos 
M. M., įgijo bendrą 130 tūkst.Lt sumą 

Ne užvaldė, o pasiskolino
Anykščių rajono apylinkės teismas išteisino Laimą Damaševi-

čienę dėl sukčiavimo būdu užvaldytų 130 tūkst.500 Lt ir nuspren-
dė, kad moteris šiuos pinigus skolinosi būsimam verslui, tačiau 
jam nepavykus, skolos grąžinti nepajėgė.

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

verslui pradėti.
L.Damaševičienė kalta neprisi-

pažino ir paaiškino, kad ji kurį laiką 
bendravo su V. D. Sužinojusi, kad 
Kavarske parduodamas pastatas, no-
rėjo iš banko paimti paskolą ir pastatą 
nusipirkti. Pokalbio metu V. D. pasiū-
lė, jog ji turi laisvų pinigų ir galinti 
paskolinti. Ji prekiavo dėvėtais dra-

bužiais, yra sakiusi, jog gal prekiaus 
ir dėvėtais baldais. Bendro verslo su 
V. D. neplanavo pradėti ir apgaule iš 
jos pinigų neišviliojo. Ji sutiko su V. 
D. pasiūlymu ir  per kelis kartus iš jos 
įvairiomis sumomis pasiskolino 105 
000 Lt ir 25 000 Lt iš V. D. motinos.
Visus pinigus išleido dėvėtų drabužių 
pirkimui, pastato įsigijimui, jo remon-
tui, avanso už pastatą sumokėjimui ir 
kitiems asmeniniams reikalams. Sko-
lindamasi pinigus, planavo juos V. D. 
ir M. M. grąžinti, tačiau to nepadarė 
dėl blogos materialinės padėties. 

„Nagrinėjamu atveju iš bylos me-
džiagos matyti, kad kaltinamoji L. 
Damaševičienė, susitardama dėl 
pinigų skolinimosi su V. D., netu-
rėjo tikslo nevykdyti susitarimo, ją 
apgauti ir padaryti jai žalą, nes pati 
V. D. jai pasiūlė pinigus, L. D. nuro-
dė, kam jai reikalingi pinigai, pinigų 
grąžinimo aplinkybes, pagal savo 
galimybes dalį skolos grąžino“, - ra-
šoma L.Damaševičienės išteisinama-
jame nuosprendyje, kuris dar gali būti 
skundžiamas Panevėžio apygardos 
teismui. 

Raimondas GUOBIS

Šie taurūs miškų ir žvėrynų aptva-
rų gyventojai gamtos šauksmą visa 
esybe jaučia, vos prasidėjus rugsėjui 
patinai pradeda didingai, iškilmingai 
mauroti, tiesiog riaumoti. Pakelia 
aukštyn karūnuotas galvas, įkvepia 
ir dudena. Trimituoja nepakartoja-
mu laukinio gimsmo balsu, kad net 
šilai, laukai aidi. Ruja prasideda, 
ragai dabar ne tik karūna - papuoša-
las, bet ir ginklas, genties pratęsimą 
lemiantis. „Mūsų aptvaruose patinai 
tarsi ir nesikauna...“ - sako prie savo 
sodybos „Brono vila“ daugiau negu 
dvidešimt tauriųjų elnių ir dar dukart 

Taurieji elniai skelbia rudenį
Miškais, juos auksindamas, vasarišką žalumą margindamas, 

ateina ruduo. Miško žvėrys tai jaučia - vieni maistą kaupia, kiti 
kailinius keičia, dar kiti riebalus auginasi, šalčiams ruošiasi, o štai 
taurieji elniai poruojasi.

daugiau danielių auginantis Petras 
Baronas. Mat čia vyrauja gana tvirta 
hierarchija - yra vienas stipriausias, 
atrodo, ir be kovos visus konkurentus 
užgožiantis, kaimenėje dominuojan-
tis patinas, kuris visą patelių kaimenę 
kaip kokį haremą laiko savo valioje 
ir visur suspėja. Sodybos lankytojai 
mėgsta elnius stebėti rudenį, gėrėtis 
jų grakščiais, jungtuvėms pasiruošu-
siais kūnais, klausytis jų vestuvinių 
„koncertų“, kurie skambės iki spalio 
vidurio. Mažyčių elniukų atsiras tik 
gegužės - birželio mėnesį, juk tai pats 
gražiausias laikas gimsmui.

Didžiais ragais karūnuotam elniui nubaidyti konkurentą kartais 
pakanka ir grėsmingos išvaizdos.

Autoriaus nuotr.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Toliau rikiuojasi: Donaldas Vai-
čiūnas (15), Saulius Rasalas (9), 
Dainius Žiogelis (7), Vaidutis Zlat-
kus, Kęstutis Tubis (po 5), Milda 
Milevičienė, Ona Repečkienė (po 
4), Leonas Alesionka (3), Jolanta 
Balaišienė, Vytautas Bernatavičius, 
Donatas Krikštaponis, Sergejus Jo-
vaiša (po 2). Dar 17 asmenų pelnė 
po 1 balsą. Iš viso yra gauti 156 bal-
savimo biuleteniai. 

Šiandien „Anykštoje“ spausdina-
me paskutinį balsavimo biuletenį. 
Tautos mero rinkimų nugalėtoją 

Paskutinis Tautos mero rinkimų turas
Tautos mero rinkimuose tvyro įtampa. Toliau pirmauja Alfrydas 

Savickas (55 balsai) ir Ričardas Sargūnas (51), bet juo sparčiai vejasi 
Sigutis Obelevičius (40), Antanas Baura (38) ir Lukas Pakeltis (37).

skelbsime šeštadienio „Anykštoje“. 
Balsuoti galite iki penktadienio. 
„Anykštos“ dėžutes (prie redakcijos 
bei „Žiburio“ ir „Jara jums“ parduo-
tuvėse) paskutinį kartą patikrinsime 
penktadienį 8 valandą ryto. 

Primename, kad į biuletenį ga-
lite rašyti tris pretendentų į Tautos 
merus pavardes – visiems skiria-
ma po 1 balsą (tris kartus to paties 
žmogaus pavardės į tą patį biulete-
nį rašyti nėra reikalo – vis tiek jam 
įskaitomas 1 balsas).

-ANYKŠTA

Tautos mero rinkimų 
balsavimo biuletenis:
Kandidatas:

Kandidatas:

Kandidatas:
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Gyvūnai. Klasika tapusio Jono 
Biliūno apsakymo “Kliudžiau” 
siužetas kasdien kartojasi Klaipė-
dos daugiabučių namų kiemuose. 
Šaunamaisiais ginklais sužaloti 
gyvūnai yra nuolatiniai uosta-
miesčio veterinarijos klinikų pa-
cientai. Pastaruoju metu šunų 
šeimininkai aktyviai aptarinėja 
vieną temą - šiame mikrorajone 
šunys kenčia nuo nežinomo šau-
lio, kuris ginklą mėgsta nukreipti 
į keturkojus. 

Kosmosas. Indijos zondas 
“Mangalyan” sėkmingai išvestas 
į Marso orbitą. Tai trečiadienį 
pranešė Indijos kosmoso tyri-
mų organizacija (ISRO). Zondas 
įskriejo į orbitą priešingoje Mar-
so pusėje, todėl ryšys su juo buvo 
nutrūkęs 12,5 minutės. Kai apa-
ratas išlindo iš planetos šešėlio, 
paaiškėjo, kad operacija baigėsi 
sėkmingai. Indija tapo pirmąja 
pasaulyje šalimi, kuriai pavyko iš 
pirmo karto išvesti zondą į Marso 
orbitą, ir pirmąja Azijos valstybe, 
pasiekusia tokį laimėjimą. “Man-
galyan” buvo paleistas 2013 metų 
lapkričio 13 d. Zondo prietaisai 
tirs Marso paviršių. Misija atsiėjo 
Indijai 74 milijonus dolerių ir yra 
pigiausia iš visų pastarųjų ekspe-
dicijų į Marsą.

Kilmė. Šiemet sukanka šimtas 
metų nuo vieno garsiausių XX 
amžiaus rašytojų dukart Gonkūrų 
premijos laureato R.Gari (1914-
1980) gimimo. Šį faktą UNES-
CO yra įtraukusi į minėtinų datų 
sąrašą. Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos galerijoje 
pirmadienį pristatyti Lietuvos 
centriniame valstybės archyve 
surasti dokumentai, patvirtinan-
tys vilnietišką pasaulinio garso 
rašytojo R.Gari kilmę ir papil-
dantys jo gyvenimo faktus nau-
jais epizodais. Atidarant parodą 
“Romain Gary ir jo šeima archy-
viniuose dokumentuose” buvo 
sutikta ir šiais garsaus prancūzų 
rašytojo šimtmečio metais išleis-
ta knyga “Vilniaus romanas”.

Bauda. Finansinę veiklą Di-
džiojoje Britanijoje prižiūrinti 
institucija (FCA) antrajam pagal 
dydį Didžiosios Britanijos bankui 
“Barclays” skyrė 38 mln. svarų 
baudą dėl nepakankamo klientų 
lėšų saugumo. FCA duomeni-
mis, “Barclays” nesilaikė indėlių 
garantijų taisyklių nuo 2007 iki 
2012 metų, aptarnaudamas 95 
banko sąskaitas 21 pasaulio šaly-
je. Prieš trejus metus “Barclays” 
buvo nubaustas 1,1 mln. svarų 
bauda dėl tokių pačių kaltinimų. 
Banko “Barclays” akcijos po šių 
pranešimų atpigo 1,1 proc. Nuo 
metų pradžios “Barclays” rinkos 
vertė nukrito 16 procentų. 

Tetroras. Antradienį per teroro 
aktą Bagdade mažiausiai 20 žmo-
nių žuvo, o dar apie 70 buvo su-
žeista. Užminuotas automobilis 
vakare buvo susprogdintas netoli 
turgavietės rytinėje sostinėse da-
lyje - Madinat Sadre, kur gyven-
tojų daugumą sudaro šiitai. Dau-
gelis nukentėjusiųjų yra sunkios 
būklės, jie nugabenti į ligonines.
Praėjusį ketvirtadienį per teroro 
aktus šiitų gyvenamame Bagdado 
kvartale - El Kazimijoje - žuvo 
apie 30 irakiečių.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Net ir Rokiškyje, kur nustatytas 
AKM, kiaulių niekas nepjauna“, 
„o kodėl „Vosintos“ komplekse 
kiaulių pjauti nereikia?“, „Čia tik 
kiaulių išnaikinimas, iš kurio kaž-
kas gražų pinigą praplaus“, „nieko 
mes neskersim“, „kieno dvėsė, tai 
jau ir taip nudvėsė“...

Atvažiavo su bloga žinia

Anykščių VMVT viršinin-
kas D.Žiogelis įsiaudrinusiems 
gyventojams priminė, jog jis į 
Svėdasus atvažiavo „ne su gera 
žinia“. „O tai ką, Rusija neima 
mėsos?“, - iš salės nuskambėjo 
vyriškio balsas. „Už 40 kilome-
trų nuo Svėdasų, Rokiškio rajono 
Kriaunų kaime, užfiksuotas AKM 
židinys. Toks „mizeris“ kilome-
trų, kai plisti toliau ligai yra gali-
mybė“, - aiški-
no D.Žiogelis. 
– Liga keliauja 
„per kojas ir 
per ratus“,  vi-
rusas labai at-
sparus. Net ir į 
miškus suplūdę grybautojai randa 
tik nugaišusių šernų kailį ir kau-
lus, iš kurių taip pat nustatomas 
AKM virusas. Ignalinos rajono 
komplekse, kuriame buvo laiko-
ma apie 19 tūkst. kiaulių, viru-
sas buvo nustatytas vakare, ryte 
jau krito daug paršavedžių, nors 
prie jų gulėjo dar ir gyvų parše-
lių. Taigi, čia tik kelių valandų 
ar pusdienio klausimas, kada už-
sikrėtusi kiaulė nugaiš. Kol kas 
prieš šią ligą nėra nei vaistų, nei 
vakcinos“. „Žnačit”, mėsa gera, 
jei vaistų nėra“, - vėl pasigirdo 
replika iš salės.

D.Žiogelis pasakojo, kad su 
AKM sėkmingai kovojo Ispanija, 
iš kurios dabar į Lietuvą įveža-

Svėdasų seniūnijos gyventojai nenori 
išskersti kiaulių

ma nemažai kiaulienos. „Kokia 
čia kiauliena? Kramtoma guma, 
o ne kiauliena“, - šūktelėjo vyras 
iš salės. „Ar ne geriau būtų visą 
Lietuvą išnaikinti? Ir žmones – į 
kameras, ne kitaip. Jūs važiuo-
kit rajonan ir sėdėkit spakaini, o 
mes kiaulių neskersim. Reikia ir 
veterinarus naikint...“

Tarsi būtų Ignalinos atominė 
sprogusi

Kažkas mėgino pasakoti, kad 
tarybiniais laikais siaučiant kokiai 
nors baisiai ligai ant kelių būdavo 
šlagbaumai, „dezomatai“, aktyvi 
kontrolė. „O kas dabar? Tik lie-
žuviais malat“, - šoko dar vienas 
žmogus. „Kokie dar „dezomatai“, 
- atsikirto D.Žiogelis – Į Turkiją 
skraidom, važiuojam, kur kas nori. 
Jei gražiuoju nesusitarsim, bus 

blogai – būsiu 
nepopuliarus. 
Pas mus dabar 
valstybinio ly-
gio ekstremali 
situacija. Tai 
yra panašiai lyg 

būtų Ignalinos atominė elektrinė 
sprogusi...“

D.Žiogelis dėstė, kad ir išsker-
dus kiaules po spalio 1 dienos 
jas reikės deklaruoti, deklaraci-
joje nurodant nulį. „Netikiu, kad 
jūs kiaules paskersit iki spalio 
1 dienos. Net ir iki lapkričio 1 
dienos visų nepapjausit. O kas 
nepaskers, tam grės baudos nuo 
5 iki 8 tūkstančių litų“, - kaimie-
čius baugino D.Žiogelis, kuris 
žadėjo, kad bus apvažiuoti ir 
patikrinti visi kiaulių laikytojai. 
„Be prokuroro pas mane neatva-
žiuosi“, - balsas iš salės. „Tada 
kviesimės policiją... be reikalo, 
aišku, mes nelįsim, turim speci-
alius rūbus“, - dėstė D.Žiogelis. 

„Atvažiuotojai ir ligą atvešit“, - 
iš vietos šoktelėjo moteriškė.

Prieš skerdžiant reikės
informuoti raštu

D.Žiogelis kiaulių laikytojams 
aiškino, kad prieš skerdžiant ries-
tasnukes, reikės apie tai raštu in-
formuoti veterinarijos gydytoją 
Romą Senvaitį. „Jis atvyks pas jus 
dėl kiaulių klinikinės apžiūros ir 
mėginių AKM tyrimams paimti“, 
- aiškino Anykščių VMVT virši-
ninkas. „Ateis ruskis, nepergy-
venkit, bus tvarka“, - salėje nuvil-
nijo balsas. „O koks mūsų šerno 
„Henkos“ likimas?“, - teiravosi 
moteriškė.

Nuostolius vertins komisija

Prie rajono savivaldybės yra su-
daryta nuostolių įvertinimo komi-
sija, kuriai vadovauja Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas Antanas Katlio-
rius, o nariai – Ona Jukniuvienė ir 
D.Žiogelis. „Užpildysit prašymą, 
pasižadėjimą nelaikyti kiaulių, o 
mes bandysim suskaičiuoti, kas 
jums priklauso pagal patvirtintą 
metodiką“, - aiškino A.Katliorius. 
– Kompensacijos bus mokamos 
tik už registruotas ir paskerstas 
kiaules“. „Už paršavedę - vieni 
pinigai, už bekoną – kiti. Kiek do-
mėjausi, Utenos rajone už vieną 
bekoną vidutiniškai išėjo po 180 
litų“, - įsiterpė D.Žiogelis.

„Kas čia per reikalavimas „per 
šilumą“ kiaules skersti? - pasido-
mėjo moteris, - Leiskite bent jau 
iki gruodžio 1 dienos kiaules iš-
pjauti...“ „Klausykit, ministerija 
vis dėlto paaukos visoje šalyje bū-
tinas išskersti privačiuose ūkiuo-
se 5 tūkst.kiaulių, kad tik gautų 
milijonus iš Briuselio kovai prieš 
AKM, - paaiškino D.Žiogelis. – 

Valstybė turi pakankamai priemo-
nių jus nubausti. Sugaudysim, nes 
nedidelis skaičius gyventojų dabar 
privalės savo kiaules išskersti“. 
„O kaip man kiaulę pjauti, jeigu 
ji dabar rujoja“, - pasiguodė se-
nukas. 

Vyriausybė nusitaikė į pačius 
silpniausius

Kunigiškių kaime gyvenanti 
Genovaitė Kovienė piktinosi, kad 
„Vyriausybė nusitaikė į pačius 
silpniausius“. „Pensijas mažina 
mažiausias išmokas gaunantiems, 
kiaules naikina tuose smulkiuo-
se ūkiuose, kur gyvulių du-trys... 
Šernus šaudė dvi savaites, o visą 
vasarą jie kaip kniso bulves, taip ir 
tebeknisa. Ar visi sumedžioti šer-
nai patikrinti? Ar brakonieriai ne-
prisideda, platindami ligą. Pirmas 
AKM židinys bus veterinaras, nes 
jis visur važinėja ir savo kiaules 
laiko („Aš kiaulių, ponia, neturiu, 
galite mane kalti prie kryžiaus“, – 
veterinaro R.Senvaičio replika). 
Partizanai per 10 metų išsilaikė, o 
mums vienerius metus savo kiaulę 
išlaikyti yra vieni juokai. Mes iki 
šiol iš jūsų negavome instrukcijų, 
kaip išlaikyti savo dvi-tris auginti-
nes, o tik nurodymus skersti. O aš 
nesu garantuota, kad „Vosintos“ 
kiaulių komplekse viskas yra šva-
ru ir gražu, nors jų kiaulės ir ne-
liečiamos“, - savo poziciją išdėstė 
G.Kovienė.

„Nors jums ir pikčiausia, bet 
„Vosintos“ kompleksas išliks, nes 
jis atitinka biosaugos reikalavi-
mus. Net pašarus vežasi iš vidurio 
Lietuvos, prieš tai gerai iškaitin-
tus, o neperka grūdų iš Svėdasų 
seniūnijos ūkininkų“, - moteriškei 
atsakė D.Žiogelis. 

Kad reikia skersti kiaules, 
D.Žiogelis iliustravo savo 68 
metų tėvo pavyzdžiu. „Nors ten, 
kur jis gyvena, AKM grėsmės dar 
nėra, tačiau ant kiaulių auginimo 
„uždėjo kryžių“ ir pasakė, kad jam 
jau gana“, - teigė D.Žiogelis. 

...Partizanai per 10 metų 
išsilaikė, o mums vienerius 
metus savo kiaulę išlaikyti 
yra vieni juokai...

Gal vis dėlto samdom kilerį? Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

“Gal pigiau ir paprasčiau būtų pasamdyti kilerį?” – toks klausimas 
kyla stebint susidorojimo su Antano Vienuolio progimnazijos direkto-
re, Kovo 11-osios Akto signatare Irena Andrukaitiene istoriją. Kadan-
gi I.Andrukaitienė yra nepatenkinta (ale tai kodėl?), jog iš Anykščių 
rajono Tarybos gavo drausminę nuobaudą ir dėl jos panaikinimo krei-
pėsi į Valstybinę darbo ginčų komisiją, tuoj pat sulaukė atsakomųjų 
veiksmų. Į mokyklą dar kartą bus siunčiamas savivaldybės kontrolie-
rius, o kad procesas atrodytų svariau – kreiptasi ir į prokuratūrą.

lierius nenustatė, tačiau Tarybos 
narius papiktino faktas, kad tuo-
metinio mokyklos režisieriaus Eri-
ko Druskino popierinė alga yra di-
desnė už pačios direktorės ir siekia 
6000 litų. Suma įvardinta nebuvo, 
tačiau ją buvo galima išsiskaičiuo-
ti. Kontrolierius Tarybos nariams 
teigė, kad teisiniu požiūriu – viskas 
tvarkoje, o moralės jis nevertina.

Liepos mėnesį I.Andrukaitienę 
rajono Taryba nubaudė už tai, kad 
Antikorupcinės komisijos pirmi-
ninkui socialdemokratui Romal-
dui Gižinskui nepateikė duomenų 
apie progimnazijos režisieriaus 
E.Druskino algą. I. Andrukaitie-
nė Tarybai kalbėjo, kad skaičius 
(kuriuos ir taip visi žino) pateiks, 
kai gaus atsakymą iš Valstybinės 
duomenų apsaugos inspekcijos, ar 
gali privataus asmens duomenis 
viešinti. Kai direktorė gavo atsaky-
mą iš šios inspekcijos, kuriame nu-
rodyta, kad ji neturėtų E.Druskino 
atlyginimo nešti R.Gižinskui, 
I.Andrukaitienė kreipėsi į Valsty-
binę darbo ginčų komisiją dėl jai 
skirtos nuobaudos panaikinimo. 
Beje, ir Tarybos posėdyje, kuriame 
deputatai baudė I.Andrukaitienę, 
Vyriausybės atstovas Utenos aps-
krityje Imantas Ubražiūnas atviru 
tekstu aiškino, jog jei direktorė 

kreipsis dėl nuobaudos panaikini-
mo, ji greičiausiai bus panaikinta.

Paaiškėjus, jog Anykščių depu-
tatai padarė klaidą, Antikorupcinės 
komisijos pirmininkas R.Gižinskas 
puolė desperatiškai taisyti situaciją 
– kreipėsi į Anykščių prokurorus ir 
mero Sigučio Obelevičiaus papra-
šė į progimnaziją dar kartą siųsti 
kontrolierių A.J.Lakačauską. Ga-
lima spėti, jog jei kontrolierius ir 
vėl po patikrinimo kalbės tik apie 
moralę, valdžia gali pradėti abejoti 
jo paties gebėjimais tinkamai atlik-
ti auditą. Prokurorams ir kontro-
lieriui R.Gižinskas kelia panašias 
užduotis – ieškoti, ar tinkamai įfor-
minti dokumentai, pagal kuriuos 
E.Druskinui mokėti pinigai. O jei 
popieriai tikrai tvarkingi, neduok 
Dieve. Juk sakiau – kilerį samdyti 
paprasčiau. 

P.S. Didieji I.Andrukaitienės ne-
malonumai parsidėjo po jos nesė-
kmingo bandymo iš darbo atleisti 
savo pavaduotoją, socialdemokra-
tą Egidijų Šilaiką. Jis dabar yra 
Anykščių rajono tarybos narys, 
vienas iš rajono socdemų lyderių. 
Į Socialdemokratų partiją įsto-
jo ir A.Vienuolio progimnazijos 
profesinių sąjungų lyderė, aktyvi 
E.Druskino algos analizės atlikėja 
Violeta Raugalienė. 

Savivaldybės kontrolierius Artūras Juozas Lakačauskas (vidu-
ryje) atsidūrė tarp dviejų ugnių, tarp Romaldo Gižinsko ir... įsta-
tymų.

Autoriaus nuotr.

atliko A.Vienuolio progimnazijos 
veiklos auditą. Pažeidimų kontro-

Pavasarį savivaldybės kontrolie-
rius Artūras Juozas Lakačauskas 
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Kompiuterinė funkcinės svei-
katos diagnostika: kas tai?

Pirmą kartą skaitantiems norė-
tume pabrėžti, kad šios diagnos-
tikos metu yra matoma kiekvieno 
organo ir visų sistemų veikla. 
Pateikiama informacija, kokiose 
kūno vietose yra sutrikimai, vys-
tosi ligos, vyksta uždegiminiai 
procesai, audinių pakitimai. Visi 

AR JŪS VISKĄ ŽINOTE APIE SAVO SVEIKATĄ? 
Rugsėjo 29d. (pirmadienį), 
KOMPIUTERINĖ  FUNKCINĖ SVEIKATOS DIAGNOSTIKA 

bus atliekama Panevėžyje, Nemuno g. 73, ROMOS verslo 
centre, (I a., į kairę už „Pavilnio“ klinikos). 
Priimami tik iš anksto užsiregistravusieji telefonu: 
mob. (8- 608) 08807 , darbo dienomis nuo 9.30- 19.00 val. 
Tad kviečiame visus - mažus ir didelius - daugiau sužinoti 

apie save.

sveikatos duomenys yra matomi 
judesyje. Stebima kaip funkcio-
nuoja smegenys, skrandis, plau-
čiai, skydliaukė, inkstai, širdis, 
žarnynas, kokia stuburo ir sąnarių 
būklė, hormoninės sistemos vei-
kla, ar yra kirminų, virusų, kurie 
sukelia lėtines ligas, alergijas ir 
chronišką nuovargį. Didelis šios 
diagnostikos  privalumas prieš ki-

tas diagnostines programas yra 
tas, kad organizme vykstantys 
pakitimai fiksuojami jau anksty-
voje stadijoje, kai dar nieko ne-
skauda. O sudėtingais atvejais, 
kai žmogų vargina skausmai ir 
ne viena liga, šios diagnostikos 
pagalba galima greičiau nusta-
tyti negalavimo priežastis ir skirti 
efektyvesnį gydymo būdą ar ne-
gaištant laiko  nukreipti reikalin-
go specialisto konsultacijai.Todėl 
ir profilaktiškai, ir įsisenėjusių 
negalavimų atveju funkcinė dia-
gnostika atneš neabejotiną nau-
dą kiekvienam. 

Kompiuterinę funkcinės svei-
katos diagnostiką jau aštuo-
nerius metus atlieka Kauno 
Bioinformacinės Medicinos kon-
sultacijų ir diagnostikos centras 
“Žolių Salonas”.

Sveikas kraujo spaudimas - 
sveikas širdies plakimas

Prieširdžių virpėjimą, kitaip 
širdies aritmiją, dažnai sukelia 
padidėjęs kraujo spaudimas, ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms. To-
dėl išlaikydami normalų kraujo 
spaudimą išlaikysite ir normalų 
širdies ritmą. Kiekvienais me-
tais pasaulyje nuo hipertenzijos 
miršta 9,4 milijono žmonių, o 
nuo šios ligos kenčia 1,5 bili-
jono žmonių. Ji yra dažniausia 
mirties priežastis pasaulyje, nes 
sukelia infarktą, insultą ir inkstų 
nepakankamumą. Kas antrą mir-
tį Lietuvoje sukelia kraujotakos 
sistemos ligos ir tai kasmet su-
daro apie 55 proc. visų mirčių, o 
pasaulio vidurkis – apie 29 proc. 
Lietuvoje nuo kraujotakos siste-
mos ligų miršta 2,5 karto dau-
giau žmonių nei Vakarų Europos 
šalyse. Kasmet šios ligos Lietu-
voje nusineša daugiau kaip 23 
tūkst. žmonių gyvybių.  Arterinė 
hipertenzija gali būti pirminė ir 
antrinė. 

Rugsėjo 28-oji - Pasaulinė širdies diena
Širdis yra vienas iš svarbiausių, gyvybinių žmogaus organų. 

Širdis ( lot. cor ) – raumeninis, netaisyklingos kūgio formos, maž-
daug kumščio dydžio tuščiaviduris organas, varantis kraują, ku-
ris išnešioja po visą organizmą maistines medžiagas, hormonus, o 
iš audinių surenka kenksmingas medžiagas. Suaugusio žmogaus 
širdis yra apie 13 centimetrų ilgio; vyro širdis sveria apie 350, 
moters – apie 300 gramų. Masė priklauso nuo žmogaus amžiaus, 
fizinio išsivystymo ir veiklos pobūdžio. 

Pirminės arterinės hipertenzijos  
rizikos veiksniai:

(nekeičiami)
                                             . Genetika (kuri lemia lemia 30–60  

procentų arterinės hipertenzijos ).. Amžius (jei 55 m. amžiaus žmo-
gaus arterinis kraujo spaudimas yra 
normalus, arterinės hipertenzijos  rizika 
per likusį gyvenimą išauga iki 90 %).. Rasė (juodaodžių AKS didesnis 
nei baltųjų).

Antrinės hipertenzijos rizikos 
veiksniai:    

(keičiami)

. Per gausus  sočiųjų riebalų varto-
jimas;. Per gausus druskos vartojimas;. Antsvoris, nutukimas. (Antsvoris 
lemia 55 proc. arterinės hipertenzijos 
atvejų).. Fizinės veiklos trūkumas;. Nesaikingas alkoholio vartojimas;. Rūkymas;. Stresas;. Įgimtas polinkis;. Amžius ( daugiau  kaip 65 m. );. Gretutinės ligos, pvz. diabetas.

Negydoma hipertenzija 
sukelia šias ligas

. Galvos smegenų insultą;. Išeminę širdies ligą;. Širdies nepakankamumą;. Inkstų nepakankamumą;. Akių kraujagyslių ligas;. Galūnių kraujagyslių ateros-
klerozę.

Arterinės hipertenzijos 
profilaktika

Rekomenduojama:
Nerūkyti. Rūkymas pasunkina 

hipertenziją ir yra vienas svarbiau-
sių jaunesnių nei 65 m. amžiaus 

žmonių širdies ir kraujagyslių ligų 
rizikos veiksnių.

Nevartoti alkoholio. Jeigu to 
nepavyksta padaryti, bent jau su-
mažinti jo vartojimą. Alkoholio 
išgerti ne daugiau negu 20-30 ml 
etanolio (300 ml vyno arba 700 
ml alaus) per dieną. Moterims bei 
mažo svorio vyrams suvartoti ne 
daugiau negu 15 ml etanolio.

Mažinti kūno svorį. Siekti, kad 
kūno masės indeksas (KMI) būtų 
mažesnis negu 25. Ypač tai svarbu 
žmonėms, kurie serga cukriniu dia-
betu, bei kurių kraujyje yra padidė-
jęs cholesterolio kiekis.

Riboti druskos vartojimą. Pa-
saulio sveikatos organizacija (PSO) 

rekomenduoja suvartoti ne daugiau 
kaip 6 g druskos per dieną. Steng-
tis nesūdyti jau pagaminto maisto. 
Lietuvos gyventojai per dieną su-
vartoja net 18 g druskos.

Daryti vidutinio intensyvumo 
dinaminius fizinius pratimus 50-
60 min. per dieną, 3 ar 4 kartus per 
savaitę. 

Vartoti magnio ir/ar kalio pa-
pildų.

Pagrindinis principas 
- nuolat palaikyti 
optimalų kraujospūdį. 

Parengė: Ignalinos visuomenės 
sveikatos biuro 

Sveikatos stiprinimo specialistė
Natalija Kovalenko

Vaikų laimė slypi bendravime Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

„ 8 valandas prie kompiuterio praleidžiantis vaikas yra priklausomas“, -  teigia Anykščių Pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro gydytoja, vaikų ir paauglių psichiatrė, pediatrė Marina Palevičienė. 
Pasak gydytojos, nors Anykščių vaikai pagal organinių ligų statistiką ir yra vieni sveikiausių šalyje, 
tačiau psichinių susirgimų kasmet Anykščiuose daugėja.

„Jau fiksuojame anoreksijos atve-
jų tarp asmenų iki 18 metų, - sako 
gydytoja M. Palevičienė. – Tai, ačiū 
Dievui, dar pavieniai atvejai, tačiau 
akivaizdu, kad šiandienos jaunus 
žmones veikia stereotipas, kad ver-
tingas yra tik jaunas, gražus, lieknas 
žmogus. Tie, kurie vyresni ar apkū-
nūs, tarsi jau nebeturi aukštesnės 
vietos visuomenėje, jų vertė tarsi 
mažesnė. Taip yra visose šalyse, 
ne tik pas mus. Vyksta tam tikras 
vertybių pervertinimas, kai į pirmą 
planą iškeliama žmogaus išvaizda, 
amžius. O paauglystėje atsispirti to-
kiam spaudimui yra labai sunku.“

Vaikų ir paauglių psichiatrė sako, 
kad ruduo yra ypatingas metas. Po 
ilgų vasaros atostogų sugrįžti prie 
pareigų diktuojamo ritmo labai 
sunku. „Labiausiai kenčia pirmo-
kai, ketvirtokai, perėję mokytis į 
gimnaziją, ir tie, kurie šiemet lai-
kys egzaminus, - sako gydytoja. 
– adaptuotis prie naujos tvarkos 
reikia laiko. Vaikai jaučiasi pervar-
gę, įsitempę, daugiau konfliktuoja. 
Toks adaptacinis periodas gali už-
trukti iki trijų mėnesių“.

Psichiatrė pataria įtampą bandyti 
sumažinti keliais būdais. 

Pirma: Labai svarbu, kad vaikas 
ar paauglys turėtų mėgstamą užsi-
ėmimą. Tai gali būti ir muzikos ar 
dailės mokykla, šokių būrelis ar 
nemokami būreliai mokyklose, ku-
rių ten yra didžiulis pasirinkimas. 

Antra: Vaikai ir paaugliai turi 
bendrauti su savo bendraamžiais. 
Net rūpestingiausi tėvai, seneliai ar 
mokytojai negali pakeisti to paties 
amžiaus žmonių draugystės. 

Trečia: Būtina  daugiau judėti ir 
sportuoti. Tiks viskas – krepšinis, 
futbolas, baseinas ar žaidynės gry-
name ore.

Ketvirta: Dienos režimas. Moki-
nys turi bent 8-9 valandas miegoti. 
Taip pat tuo pačiu laiku eiti gultis.

Penkta: Tėvai turi kalbėtis su 
savo vaikais. Kokybiškas pokalbis 
nebūtinai turi būti ilgas – galbūt tai 
tegul vyksta šeimyninių pietų ar 
vakarienės metu. Tačiau tėvai turi 
žinoti, kaip vaikas praleido die-
ną, kas nutiko jo gyvenime. Jeigu 
vaikas užsisklendęs, nepasakoja, 
galbūt verta pasikalbėti su klasės 

Dvi  – vaikų ir paauglių psichiatrės ir vaikų gydytojos – specialy-
bes turinti Marina Palevičienė džiaugėsi, kad Sveikatos ministe-
rija šiemet, Vaikų metais, vėl svarsto projektą, kad vaikus turėtų 
gydyti ne šeimos daktarai, o pediatrai. „Mūsų, vaikų gydytojų,  
darbas ypatingas – mažą žmogutį kaip pumpurėlį stebime ir lydi-
me tol, kol jis išsiskleidžia kaip gėlė“, - sako M. Palevičienė.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

auklėtoju.
 „Lietuvos mokyklose sociali-

nės pedagogės buvo išdalinusios 
vaikams anketas. Iš jų labai aiš-
kiai matyti, kad tie vaikai, kurių 
tėveliai dirba emigracijoje arba yra 
išsituokę, anketoje žymi, kad jau-
čiasi nelaimingi“, - sako psichiatrė, 
kalbėdama apie tėvų įtaką vaiko 
laimės pojūčiui.

Šešta: Internetas negali pakeisti 
realybės. Svarbu žinoti, kiek kom-
piuteris reikalingas gilinti žinias, 
o kada nuo kompiuterio tampama 
priklausomu.

„Stebėkime vaikus – 8 valandos, 
praleistos prie kompiuterio per 
parą, rodo, kad žmogus yra įgijęs 
priklausomybe, - sako gydytoja M. 
Palevičienė, – ypač įtraukia kom-
piuteriniai žaidimai, kurie neturi 
pabaigos – kitas lygis, kitas spren-
dimas ir taip - be galo. Paaugliai 
mėgsta jungtis į grupes ir tokius 
žaidimus žaisti. Tačiau žaidimai 
sukonstruoti taip, kad jų užbaigti 
neįmanoma. Labai svarbu paaiš-
kinti vaikams, kad tai  atveda į pri-
klausomybę“.

Iki šiol iš „Sodros” biudžeto 
lėšų nuo trečiosios iki septintosios 

Ligos pašalpos didės iki 80 proc. uždarbio
Vyriausybė trečiadienio posėdyje pritarė Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos (SADM) siūlymui ligos pašalpas didinti iki 80 
proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Tam iš 
“Sodros” biudžeto papildomai reikės apie 115,4 mln. litų.

(įskaitytinai) laikinojo nedarbingu-
mo dienos mokama 40 proc., o nuo 

aštuntosios laikinojo nedarbingumo 
dienos - 80 proc. pašalpos gavėjo 
kompensuojamojo uždarbio dydžio 
ligos pašalpa. 

Siekdama suvienodinti ligos pa-
šalpos dydį visu ligos laikotarpiu, 
Vyriausybė siūlo didinti pašalpos, 

mokamos už trečią-septintą nedar-
bingumo dienas, dydį nuo 40 iki 80 
proc. pašalpos gavėjo buvusio darbo 
užmokesčio. Pirmosios dvi kalendo-
rinės laikinojo nedarbingumo dienos 
apmokamos iš darbdavio lėšų.

Šiuos pakeitimus reglamentuo-

jantis Ligos ir motinystės socialinio 
draudimo įstatymo pakeitimo pro-
jektas dar bus teikiamas svarstyti 
Seimui.

SADM duomenimis, pernai ligos 
pašalpos atvejų (gavėjų) buvo 582 
tūkst. ir augo ketvirtus metus iš ei-
lės. 

- ELTA 
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„Užsikonservavęs“ kaimas 

Skiemonių seniūnijos seniūnas 
Stasys Steponėnas nejučiom pra-
sitarė, kad Pašilai kaip ir „užsi-
konservavęs“ kaimas, kuriame gy-
venimas teka ramiai, be kažkokių 
pokyčių. „Jaunimą ant pirštų su-
skaičiuosi, prie stambesnių ūkinin-
kų galima priskirti nebent Vidos ir 
Arūno Palubinskų ūkį. Kaime dir-
ba bendrovė „Dekoreksas“, o prie 

Rudeniškos Pašilių kaimo istorijos

kelio buvusiame pieno supirkimo 
punkte veikia Irenos ir Stasio Mik-
šių parduotuvė-baras, - pasakojo 
seniūnas. – kaime nėra bendruo-
menės, tačiau kaimiečiai šliejasi 
prie veiklios Katlėrių kaimo ben-
druomenės, dalyvauja bendruose 
renginiuose. Buvusios mokyklos 
pastatas savininkus keičia greičiau 
nei išvaizdą. Kaimiečiai negalėtų 
skųstis dėl susisiekimo (autobusais 
galima nuvažiuoti į Anykščius, 
Uteną, Panevėžį ir Vilnių. - aut. 
past.), tačiau prastas ir vingiuotas 

Biržynės kelias įkyri kasdien į dar-
bą kitur važinėjantiems gyvento-
jams“. Išties, apie nors asfaltuotą, 
tačiau vingiuotą, su kalneliais, už 
kurių nieko nesimato, duobėtais 
kelkraščiais ir asfalto briauna kelią 
„Anykšta“ rašė ne kartą. 

Kaimo pavadinimas, matyt, bus 
kilęs nuo netoliese plytinčio Aukš-
tadvario miško, kurį ir šilu galima 
vadinti. Beje, 
Pašilių pavadi-
nimu Lietuvoje 
yra kaimai Vil-
niaus, Kėdainių 
ir Jonavos rajo-
nuose. O Skie-
monių parapijos Pašiliai bažnyti-
nėse metrikų knygose minėti 1791 
– 1799 metais. 1923–aisiais kaime 
būta 13 sodybų, kuriose priskai-
čiuota 61 gyventojas. 1932–aisiais 
į vienkiemius išskirstytas kaimas 
turėjo pusantro šimto hektarų že-
mės. Kaimo gyventojų skaičius per 
dešimtmečius  nedaug keitėsi.

Pradinė mokykla, kuri sovietme-
čiu netgi buvo tapusi septynmete,  
Pašiliuose įkurta 1930–aisiais. 
Prieškaryje joje mokėsi daugiau 
kaip 50 vaikų, o 2001–aisiais mo-
kykla buvo uždaryta. Nuo 1974 
– ųjų daug metų Pašilių ir aplinki-
nių kaimelių vaikus į žinių pasaulį 
vedė kaime gyvenanti mokytoja 
Vitalija Simonaitienė. 

Skaudžios netektys nepalaužė

Kaime bene lankomiausia vieta 

yra parduotuvė, o jeigu ji dar vadi-
nasi baru ir turi keletą stalų prisėsti 
su alaus bokalu, taigi tampa dar 
patrauklesnė. Pašiliuose, beje, tai, 
ko gero, vienintelė viešesnio susi-
būrimo vieta. 

Pardavėja dalintis mintimis apie 
kaimą, juo labiau verslą, nebuvo 
linkusi, tačiau į parduotuvę užsukę 
kaimiečiai buvo kur kas šnekesni. 

Po naktinės pa-
mainos budėji-
mo čia užsuko 
ir prisėdo iš ne-
tolimo Geleži-
nės kaimo, ku-
riame anksčiau 

gyveno daug rusų tautybės žmo-
nių, Povilas Belousovas. Pasak jo, 
gimtinėje - vos keli gyventojai, o 
rusų išvis nelikę. P. Belousovas gy-
veno Utenoje, tačiau mirus tėvams 
apsigyveno jų sodyboje Pašiliuose. 
„Dukra su motina pasiliko gyven-
ti Utenoje, o aš persikėliau į tėvų 
namus. Per vieną  mėnesį palaido-
jau 25 metų tragiškai iš gyvenimo 
išėjusį brolį ir abu tėvus“, - skau-
džių netekčių ir išgyvenimų istoriją 
porino P. Belousovas, prieš trejetą 
metų netekęs ir šešiolikmečio sū-
naus, kuris išvykęs pas draugus  
buvo rastas negyvas Padvarnin-
kų kaime. Ar ne per daug vienam 
žmogui? Tačiau P. Belousovas, at-
rodo, moka vertinti kiekvieną gy-
venimo akimirką, džiaugtis turimu 
nors šiokiu tokiu darbu Burbiškio 
agroserviso kooperatyve ir retsy-
kiais Katlėriuose vykstančiais ren-

giniais, į kuriuos nuvažiuoja.  

Gyvena komunaliniame, 
gyvulių nelaiko

Einančią link namų susitikau 
garbaus amžiaus moterį, prisista-
čiusią Danuta Kutavičiene. Kai 
paklausiau, kodėl jos toks keistas 
vardas, moteris atsakė esanti lenkė. 
„Gyvenu viena, dukra Anglijoj, ten 
šeimą turi, - sakė D. Kutavičienė 
apie už lietuvio ištekėjusią ir jos 
anūkę auginančią dukterį Danutę. 
– Nuo 13 metų ją viena užauginau, 
dabar jai 26-eri, nes su mano vyru 
didelė nelaimė atsitiko, žmonės jį 
užmušė...“.  

Moteris teigė nelaikanti jokio 
gyvulio, net vištų, o gyvenanti 
komunaliniame name, už kurį per 
mėnesį moka 68 litus. Nusipirkti tą 
patį namą buvę ne jos kišenei. 

„Dekorekse“ dirba pašiliečiai

Nuo 1992-ųjų Pašiliuose gami-
nami aplinkos tvarkymo betoniniai 
gaminiai. Pasak UAB „Dekorek-
sas“ direktoriaus Artūro Dūmano, 
nors bendrovėje dirba tik 4 žmo-
nės, ir visi jie yra Pašilių kaimo 
gyventojai, jų produkcija prekiauja 
didieji prekybos tinklai, o dalis ga-
minių iškeliauja į Latviją ir Rusi-
ją. „Daug metų pagrindiniai mūsų 
gaminiai yra tvorų stulpeliai, atra-
minės sienelės, tačiau paklausą turi 
ir lauko židiniai bei šalčiui atspa-
rūs dekoratyviniai vazonai, kurių 
nereikia žiemą tempti į patalpas, 
- sakė direktorius. – Mūsų pro-
dukcija kokybiška, nes tikrinama 
Kauno technologijos universiteto 
statybinių medžiagų ir konstrukci-
jų mokslo laboratorijoje“. 

Devyneri metai, kai „Dekorek-
se“ dirba Pašilių kaimo gyvento-
jas Dainius Barčys. Į darbą jis gali 
ateiti pėsčias, o štai žmona Alvyda 
tuo netiesinamu ir neremontuojamu 
Biržynės keliu į darbą „Anykščių 
kvarce“ važinėja kasdien. „Pavo-
jingas kelias, avarijų daug būna“, 
- sakė vyras, ir stebėjosi, kodėl 
kelias netiesinamas ir neremontuo-
jamas. A. ir D. Barčių dukra Toma 
mokosi Aleksandro Stulginskio 
universiteto doktorantūroje. 

Dingęs be žinios

Kaimiečiai tebekalba ir viliasi, 
kad atsiras gyvas  paslaptingai din-
gęs ir tebeieškomas 1946 metais 
gimęs šio kaimo gyventojas Juozas 
Zajarskas, kuris prieš mėnesį išėjo 
iš savo namų ir dingo be žinios.  

Prie kelio, buvusiame pieno supirkimo punkte, veikia parduotuvė-baras.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Danutą Kutavičienę visur lydi šunelis Maksas. Palaidojęs brangiausius žmones, Povilas Belousovas gyvena 
savo tėvų troboje. 

Į amžinybę išėjusios Vandos Katinaitės sodybą ženklina gražus 
kryžius. 

Kas bus senojoje mokykloje, neaišku.

...Per vieną  mėnesį pa-
laidojau 25 metų tragiškai 
iš gyvenimo išėjusį brolį ir 
abu tėvus“...
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Apie darbą

IŠ ARTI

Linas BITVINSKAS

Lietuvoje naujienos tokios, 
kad vėl virkaujama, kad trūksta 
darbuotojų ir jų nerandama, kad 
per daug žmonių gauna pašal-
pas, kad per daug pensininkų, 
per daug vaikų, tad darželiai ne-
spėja miestuose priimti ir t.t. Gal 
ir taip, tačiau, kas dėl darbo, tai 
išties Lietuvoje bedarbių daug, 
daug iš jų ir tokių, kurie mieliau 
nedirba, tačiau problema yra ne 
čia – banalūs atlyginimo dydžiai 
ir nieko asmeniško. Paprastai 
skundžiasi nerandantys darbuo-
tojo už 2 tūkstančius tie, kurie 
žino, kad už tą darbą žmogui 
mokama 3 tūkstančius. Prie to 
prisideda ir vadinamoji pašalpų 
sistema, nes ji valstybėje su-
kurta taip, kad mažas pajamas 
gaunančiam žmogui tiesiog pra-
žūtinga įsidarbinti už minimu-
mą – netenkama kompensacijų 
už šildymą, vaikus ir t.t. Dirbti 
žmogus gal ir nori, bet negali 
– jis dirbdamas atsidurs dar di-
desniame skurde negu nedirbda-
mas. Užuot skatinus dirbti ir ma-
žinus socialinę atskirtį, valdžia 
mieliau dėlioja biurokratinius 
sprendimus, dažnai atitrūkusius 
nuo realybės. Taigi, dabartinėj 
Lietuvoj visu rimtumu iškilo 
hamletiškas klausimas – dirbti 
ar nedirbti? Realybė tokia, kad 
daliai žmonių nedirbti nepatogu, 
o dirbti pražūtinga. 

Nėra ko stebėtis, kad žmonės 
emigruoja. Gyvenimas tik vie-
nas, o paminklo lietuviui, nepa-
likusiam tėvynės ir gyvenusiam 
iš minimumo, niekas nepastatys. 
Įdomu, kas bus, kai po kelioli-
kos metų į Lietuvą ims grįžti tie, 
kurie dirbo ir užsidirbo pensijas 
užsienyje. Skirtumas bus milži-
niškas su tais, kurie liko čia. Ži-
noma, jeigu iki to laiko, kas nors 
iš viso čia liks.  

siūlo darbą
Statybinei įmonei nuolatiniam 

darbui reikalingi: betonuotojai, 
mūrininkai, apdailininkai, montuo-
tojai.

AB ”Kupolas”, mob. tel. (8-698) 
47087; info@kupolas.lt

Papildomam darbui reikalingi B 
kategorijos vairuotojai. 

Tel. (8-672) 46151.

Sveiki, atvykę į Tarybų 
Sąjungą

Rusijos sieną kirtome Latvijoje. 
Pravažiavus Latvijos kontrolės pos-
tą Rusija svečius pasitinka didžiuliu 
transparantu, kuriame šeštojo de-
šimtmečio stiliumi, turbūt aliejiniais 
dažais pritapyta natūralistinių dešrų, 
lašinių ir kelių veislių sūrių. Visas 
racionas perbrauktas labai įtikinamu 
brūkšniu, o ypatingai bukiems kirilica 
parašyta, kad visų tų produktų įveži-
mas į Rusiją griežtai draudžiamas. 

Muitinė visai „švari“ - nė vieno 
automobilio, tačiau joje vis tiek suge-
bėjome išbūti porą valandų. Mat rusų 
pasieniečiams kilo įtarimas, kodėl į 
jų valstybę važiuojame automobiliu, 
kurį tik prieš kelias dienas įsigijome. 
Bandžiau aiškinti, kad „Peugeot“ ofi-
cialiu savininku kaip tik dėl kelionės 
ir tapau – persirašiau draugo automo-
bilį savo vardu, kad būtų paprasčiau 
keliauti po Rusiją. Sako: „Nė velnio! 
Nuvarysite 13-os metų senumo „Peu-
geot“ į Rusiją, parduosit ir grįšit pra-
lobę ir dar muito mokesčių išvengę.“ 
Idėja gal ir gera. Tačiau „Peugeot“ 
atlaikė 4,5 tūkst. kilometrų įvairaus 
pobūdžio Rusijos kelio ir garbingai 
užsitarnavo grįžimą į Lietuvą.

Pasieniečiams raštu papasakojau, 
koks mūsų kelionės tikslas, gyriausi, 
kad esame didūs keliautojai. Lyg ir 
nemeluodamas aiškinau esąs geo-
grafijos mokytojas, apie žurnalistiką 
diplomatiškai nutylėdamas. Žodžiu, į 

Keturi komunarai, neskaitant 
„Peugeot“, Rusijoje Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Rugpjūčio antroje pusėje lyg keturi komunarai važinėjom po Rusi-
jos Kareliją. Nuo komunarų mūsų vyrišką ketvertą skyrė tik kapitalis-
tinis „Peugeot“ ir faktas, kad kompanijoje neturėjome nė vieno žydo. 

Visi mes, penktą dešimtį įpusėję vyrai, trys anykštėnai: Aidas Gilys, 
aš ir Ričardas Skvarnavičius - bei vilnietis Rimgaudas Šlekys. Mums 
tai bendra penkta didelė kelionė. Anksčiau kartu išmaišėme, atrody-
tų, nemažą buvusios Tarybų Sąjungos dalį, bet kai žvilgtelį į žemėlapį, 
mums jame „baltų dėmių“ - dar dešimčiai kelionių į priekį.

Ciniška, tačiau buvo įdomu, kaip rusų požiūrį į lietuvius keitė Ru-
sijos-Ukrainos karas. Panašu, kad keitė... Į jų šalį atvykstančių užsie-
niečių rusai kol kas nemuša. Tačiau ore tvyro nuojauta, kad tik „kol 
kas“...  Na, nebent, įrodysi esąs komunaras su pažymėjimu. 

Rusiją tiesiog teko įsiprašyti...
Pravažiavus sieną – būdelė su šlag-

baumu. Teoriškai prasideda mokamas 
kelias, o praktiškai iš įvažiuojančių į 
Rusija renkama duoklė, keliasdešimt 
litų už automobilį.          

Kuro kaina džiugina. 
O cigaretės tik iš po marškos 

Pirmas malonus faktas pasiekus 
Rusiją – kuro kainos. Litras mūsų 
„Peugeot“ valgomo dyzelino kainuo-
ja vos daugiau nei du litus. Taigi kuro 
išlaidas dalinat keturiems – kelionė 
beveik nemokama. Ir kelias Rusijos 
pradžioje geras. Gal prastesnis nei 
Anykščiai-Svėdasai, tačiau važiuoti 
galima beveik nesikeikiant. Polici-
ninkų kartais pakelėse matėme, bet 
nė karto jie mūsų nestabdė, galvos 
nekvaršino, nors, regis, jiems prie 
„fašistų“ būtų malonu prikibti.

Pirmai nakvynei stojome Pskove, 
Daumanto mieste.  Mums Dauman-
tas - Karaliaus Mindaugo žudikas, o 
Pskove jis yra garbingas kunigaikštis, 
net stačiatikių šventasis. Istorijos šal-
tinių duomenimis, neva, Mindaugas 
nugvelbęs Daumanto žmoną. Dėl to 
jis buvęs labai nepatenkintas, supykęs 
ir nužudęs Mindaugą. Tiesa, kituose 
šaltiniuose teigiama, kad pats Dau-
mantas svetimą žmoną buvo parsive-
dęs... Gal dėl šios makalynės su sava 
ir svetima žmonomis Daumantas ir 
paskelbtas šventuoju... Pskovą Dau-
mantas valdė 1266-1299 metais.     

Pskove nakvojame viešbutyje. Ke-
turvietis kambarys be dušo ir tualeto 
– po 40 litų žmogui. Dar po 25 litus 
sumokame už registraciją. Tikėjomės, 
kad tas registracijos mokestis bus 
vienkartinis, bet pasirodo, kad jei kei-
ti viešbutį, kaskart turi mokėti po 25-
30 litų už registraciją. Anksčiau rusai 
turistiniame sektoriuje labai mėgo 
„SNG  piliečiams“ ir „ne SNG pilie-
čiams“ taikyti skirtingas kainas, žino-
ma, pastarųjų nenaudai. Dabar tokių 
dvigubų kainų liko mažiau, tačiau 
atsirado kitos priemokos, tokios kaip 
privalomos registracijos mokestis.

Pskove aplankėme maitinimo įs-
taigas. Vakarienė valgykloje – 15 litų, 
gero alaus bokalas bare  kainuoja pa-
našiai kaip visa valgyklos vakarienė.

Ilgai niekur neradau cigarečių. 
Paaiškėjo, kad vasarą priimtas įsta-
tymas, kuriuo draudžiama demons-
truoti cigaretes. Vienose parduotu-
vėse cigaretės užklotos marškomis, 
kitose – pakištos po prekystaliais. 
„Bloką geltono „Camel“, – prašiau 
pardavėjos. „Geltono nėra“, –paaiški-
no. „Tada mėlyno „Camel“, „Nėra“; 
„Tada mėlyno „Winston““; „Nėra“ 
„Mėlyno „Bond“; „Nėra“; „O ko 
yra?“; „Visko yra, sakykite greičiau, 
ko jums reikia“... Manau, dar mintyse 
pardavėja pridėjo ir pagarbų kreipinį 
„ožy“... 

Su rūkymu Vladimiras Putinas la-
bai kovoja. Rūkyti draudžiama visose 
kavinėse, net lauko. Nerūkoma jau 
ir tolimojo susisiekimo traukiniuose. 
Mano laikais sakydavo, kad traukinys 
šikančių nelaukia, dabartinis folkloras 
kitoks, gražesnis, sakoma - traukinį aš 
prarūkiau.

Beje, Hitleris taip pat buvo aršus 
rūkalių priešas. O ir dabar atgimusius 
baisius užrašus ant cigarečių pakelių 
apie cigaretes-žudikes į apyvartą pa-
leido dar Hitleris.     

Kaip ir Lietuvoje, taip ir Rusijoje 
naktimis draudžiama pardavinėti al-
koholį. Pskove alkoholiu prekiauja-
ma iki 22 val, Petrozavodske – iki 23 
val. Matyt, kuo šiauriau, tuo sunkiau 
žmonės alkoholio draudimą pakelia. 
Tiesa, kaip ir Lietuvoje, taip Rusijoje 
naktinė prekyba alkoholiu nesustab-
doma – kiaurą parą veikia “lavkės“, 
atseit kavinės su dviem kėdėm, o 
gėrėjams galima parduoti tik atsuktą 
butelį. Taip žmonės buvo įpratinti im-
tis atsargumo priemonių ir nuolat ki-
šenėje nešiotis porą butelių kamščių. 
O gal prireiks?

Pskovas – gražus, pilių tvoromis iš-
raizgytas, cerkvėmis apstatytas mies-
tas. Mes skyrėme dėmesio kultūrai, 

kelias valandas žiūrėjome į „dosto-
priemičatolnasti“ ir tik įdienojus pa-
traukėme į Šiaurę, pro Didįjį Novgo-
rodą link Petrozavodsko. Klaipėdos 
dydžio Pskovą tik pralėkėme, Didįjį 
Novgorodą apskritai praleidome, nes 
kelionės tikslu lyg ir laikėme Baltąją 
jūrą, o grįžtant norėjosi kelias dienas 
pabūti Sankt Peterburge.

Gėlės - kiaurą parą

Iš Pskovo įdienojus išvažiavę va-
karėjant pasiekėme Kirišy miestą 
- 50 tūkstančių gyventojų turinčius 
ale-Mažeikius, kur visas gyvenimas 
sukasi apie naftos perdirbimo įmonę. 
Radome kelis viešbučius. Praban-
gesniuose viešbučiuose nakvynės 
kaina – 300 litų žmogui, „skylėje“ 
– 70 litų plius registracijos mokestis. 
Važiavome toliau, iki už keliasdešimt 
kilometrų esančio tokio paties dydžio, 
taip pat pramoninio Volchovo. Per 
Volchovo vidurį teka upė Volchovo, 
vienoje jos pusėje Volchovo-1, kitoje 
– Volchovo-2. Už geriausią per visą 
kelionę viešbutį („euroremontas“, 
plokščias televizorius, šaldytuvas, 
normali santechnika), mokėjome tik 
po 50 litų, praslydome be jokios re-
gistracijos, taigi apskritai be popie-
rių. Ir mums gerai, ir registratorei ne 
nuostolis.  

Volchovo džiugino. Įeidami į 
kavinę prasilenkėme su į rankš-
luosčius įsisupusiomis merginomis. 
Pasirodo, pro tas pačias duris įeina-
ma ir į maitinimo įstaigą, ir į viešąją 
pirtį. Kavinėje grojo muzika. Taip 
grojo, kad negelbėjo net alus – ver-
dančių koldūnų, saugodami ausų 
būgnelius, laukėme lauke. Šalia 
rūkė fėjos, nuolat skrajojančios tarp 
pirties vanojimosi patalpų ir jau-
kaus šaligatvio. Kavinėje vakarojo 
vienišas rusas. Nužvelgiau jo stalą 
– vyras buvo užsisakęs barščių, sil-
kę su grybais ir grafinuką degtinės 
(nors gal grafiną degtinytės). Kaip 
paklaikęs lakstė barmenas – mūsų 
ketvertas ir kaimynas prie gretimo 
stalo buvo visas jo darbo baras – 
tačiau vyrukas siautėjo taip, jog at-
rodytų, kad vienas aptarnauja šimtą 
klientų...

Ir Pskove, ir Volchove, ir visur kitur 
– gėlių parduotuvės dirba kiaurą parą. 
Spėliojome, gal čia koks kodinis pa-
vadinimas, kaip būdavo pas mus: 
„Gėlės į namus kiaurą parą“. Mat var-
gu, ar kam nors trečią valandą nakties 
gėlės bepadeda. Nors kas žino - ten 
juk Rusija...

(Bus daugiau)

 Iš kairės  - Aidas Gilys, Rimgaudas Šlekys ir Ričardas Skvar-
navičius netrukus lankysis Pskovo kino teatre. Iškilmingas mo-
mentas.

Pjautuvas, kūjis, trimeris...
Autoriaus nuotr.
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PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
14,00 Lt / 4.05 EUR /kg,

belgų telyčaites - 
10,00 / 2.90 EUR Lt /kg.
juodmargius buliukus -
6,20 Lt / 1.80 EUR /kg.

Tel. (8-678) 00255.

Perkame 
GRIKIUS

Tel.: 8 698 36704, 
8 615 15353, 8 616 25417, 

(8 45) 59 5600, 
el. paštas info@agrolitpa.lt, 

www.agrolitpa.lt

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.

Nekilnojamsis 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 įvairų mišką su žeme 
arba išsikirsti bei apvalią medie-
ną.

Tel. (8-687) 23618.

Brangiai - mišką išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas.

Tel.: (8-682) 18972, 
(8-600) 63820.

Automobiliai, 
žemės ūkio technika

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus, sunkvežimius. Utilizuoja. 
Atsiskaito.

Tel. (8-633) 39897.

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

Tel. (8-648) 67177.

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

Tel. (8-633) 60143.

Žemės ūkio produkcija

Pašarinius kviečius. Atsiskaito iš 
karto.

Tel. (8-680) 85841.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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

Tel. (8-680) 41510.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža.

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

Įmonė - arklius, karves, bulius, 
telyčias. Moka priedus. 

Tel. (8-622) 09326.

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

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

AKCIJA
KIEKVIENAM
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

Sodybą Rokiškio rajone su žeme. 
Kaina sutartinė. 

Tel. (8-652) 88122.

Technika

MTZ-82UK, priekabą iš GAZ 
automobilio, MTZ-82 varantįjį tiltą 
(visas komplektas su naujomis pa-
dangomis), MTZ-80 variklį (kainos 
sutartinės). 

Tel. (8-641) 57036.

Kuras

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

Tel.: (8-600) 63820, 
(8-617) 20473.

Rūšinę, sijotą akmens anglį (1 
t-560 Lt/162,19 Eur). Perkant dau-
giau 3 t taikoma nuolaida. Gali pri-
statyti.

Kreiptis: Kauno g.37 Ukmergė 
(prie degalinės”Alauša”), tel.: 
(8-340) 5-11-73, (8-699) 17664.

Malkas kaladėmis. Atraižas. Turi 
supjautų, sausų. Veža į rajonus.

Tel. (8-693) 83102.

Medienos atraižas pakais, su-
pjautas. Malkas kaladėmis. 

Tel. (8-622) 44850.

Žemės ūkio produkcija

Bulves.
Tel. (8-673) 46078.

Gyvuliai

13 m. darbinę kumelę. 
Tel. (8-655) 62333.

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS! Rugsėjo 26 d. (penk-
tadienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno vakci-
nuotomis 3-4-5-6-8 mėn. rudomis, raibomis, balto-
mis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir 
gerai kiaušinius dedančiomis vištomis bei spec. le-
salais; kaina nuo 12 Lt/3,48 EUR (tel. 8-616 50414): 
Skiemonyse 10.30, Kurkliuose 10.50, Kavarske 
11.05, Zaviesiškyje 11.10, Ažuožeriuose 11.15, 
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 11.25, N. Elmininkuose 11.40, Elmininkuose 
11.45, Čekonyse 11.50, Svėdasuose (prie turgelio) 
12.10, Viešintose 12.40, Didžiuliškiuose 12.45, 
Padvarninkuose 12.50, Andrioniškyje 12.55, 
Piktagalyje 13.05, Naujonyse 13.10, Dabužiuose 
13.15, Troškūnuose (turgelyje) 13.30, Laukagaliuose 
13.40, Traupyje 13.45, Levaniškyje 13.50.

A,B,BE,C,C+CE,CE kategorijų kursai.
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės rugsėjo 25 dieną 17 val., 

Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
KASAME TVENKINIUS, 

VALOME EŽERŲ 
PAKRANTES.  

Išlyginame, išvežame žemes. 
Tel. (8-698) 46745.

Papildomi 
VAIRUOTOJŲ MOKYMAI, 

pažeidusiems kelių eismo taisykles.
Mokymai vyks rugsėjo 27 d. adresu: Taikos g. 9, Rokiškis, 

UAB „Jonroka“. Registracija tel. (8-657) 68156.

Šeima su 2 metų vaiku išsinuomo-
tų renovuotą 2-3 kambarių butą su 
baldais iki 300 Lt (86,89 EUR)/mėn.

Augustas, tel. (8-625) 47378.

Šiltinimo, remonto darbai

Šiltiname pastatus - užpildome oro 
tarpus ekovata, termoputa, granulė-
mis, poliurentu.

Tel. (8-606) 85525.

Tinkuojame, glaistome, dažome, 
kalame dailylentes, klijuojame plyte-
lees, kuriame dizainą.

Tel. (8-624) 32107.

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.  

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

Tel. (8-601) 70304.

Pjauna pavojingai pasvirusius 
medžius prie pastatų, elektros linijų, 
sodybose. Geni šakas, karpo gyva-
tvores. 

Tel. (8-633) 71616.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.Anykščių mieste
Janina VANAGIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 09-22
Stasys MELDAIKIS, gimęs 1947 m., mirė 09-18
Zita ZABOCKIENĖ, gimusi 1953 m., mirė 09-17
Kavarsko seniūnijoje
Janina BUTKIENĖ, gimusi 1937 m., mirė 09-22
Vladislavas BRADAUSKAS, gimęs 1928 m., mirė 09-18
Svėdasų seniūnijoje
Kazys ŠATKUS, gimęs 1933 m., mirė 09-09
Vytautas KVARACIEJUS, gimęs 1956 m., mirė 09-18
Aušra GRIŽAITĖ, gimusi 1988 m., mirė 09-14
Troškūnų seniūnijoje
Alvydas STEPONAVIČIUS, gimęs 1959 m., mirė 09-17
Viešintų seniūnijoje
Vida Ona MAKSIMENKO, gimusi 1940 m., mirė 09-19

ieško darbo
Universalus statybininkas - nuo-

latinio darbo. Turi didelę patirtį, 
gali ir vadovauti darbui.

Tel. (8-624) 32107.
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šiandien

rugsėjo 26 d.

Kleopas, Vladislovas, Vaigin-
tas, Ramvydė, Aurelija.

rugsėjo 25-26 d. jaunatis.

vardadieniai

mėnulis

receptas

Damijonas, Vydenis, Gražina, 
Kipras, Justina, Justė.

oras

+6

+15

MOZAIKA

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

tautos balsas

„Girdėjęs“: 

„Girdėjau Biliūno gimnazijoje 
yra net trys režisieriai - Navalins-
kas, Miškinienė, o šiemet direk-
torė, matyt, norėdama įsiteikti, 
sutartį sudarė ir su Pajarskiene. 
Įdomu, ar tiesa šitos kalbos? Jei-
gu taip, tai ką veikia tiek režisie-
rių? Kiek kainuoja tokia režisie-
rių armija? Gal galėtų tuo taip 
pat pasidomėti rajono Taryba ir 
Antikorupcinė komisija?“

„Du sugulę trečią daro“.
 
Antradienio mįslės „Tindi rindi 

ritinėlė, žalia mano kepurėlė?“ at-
sakymas – ridikėlis.

 IŠ ARTI

anekdotai
***

Stovi žolės prisirūkęs narkoma-
nas prieš veidrodį ir stebisi:

- Ir ten aš... Ir čia aš...
Tuo metu pasigirsta durų skam-

butis.
- Kas ten?
- Aš!
- Va, ir ten aš...

***

Vilkas nusipirko karvę, o kiškis 
laikrodį. Bet vilkas nemokėjo 
karvės melžti, o kiškis nepažino 
valandų.Vilkas pasityčiodamasis 
paklausė kiškio:

-Kiek dabar valandų?
-Laikas melžti karvę,- atšovė 

kiškis.

***

Ji:
-Ar tu mylėsi mane,kai mano 

plaukai taps žili?
Jis:
-Žinoma!O kodėl gi turėčiau 

nemylėti? Aš juk mylėjau tave,kai 
tavo plaukai buvo raudonos, gelto-
nos, oranžinės, sidabrinės, mėlynos 
ir net žalios spalvos!

***

Du draugeliai kalbasi:
- Įsivaizduoji, mano namuose 

pelė iš katino tyčiojasi!
- O tai čia kaip?
- Praeitą naktį sūrį spąstuose 

valerijonu ištepė...

***

Sumanė mokslininkai pra-
kalbinti beždžiones. Pakvietė 
geriausius dresuotojus iš Amerikos, 
Vokietijos ir Lietuvos, davė daug 
maisto, bananų, na, visko ko tik jie 
paprašė. Po mėnesio atėjo pažiūrėt 
kaip sekėsi. Na, nuėjo pirma pas 
amerikietį

- Aš ją šėriau, pasakas skaičiau, 
niekaip neprakalbinau, - skundžiasi 
amerikietis.

- Ir man nesisekė, - sako vokie-
tis, - šėriau kas dvi valandas, teliką 
rodžiau, nekalba niekaip.

Nuėjo pas lietuvį, o tas sėdi 
bananus valgo, teliką žiūri:

- Čia juk beždžionės maistas, - 
rėkia komisija

- Ta beždžionė jau peršerta nebe-
gali nei pažiūrėt į bananus

- Meluoja jis viską!!! Aš nė vie-
no banano iš jo negavau! - neišlai-
kiusi ima rėkti beždžionė

Savo nuomonę

 išsakykite paskambinę 

į „Anykštą“:

  (8-381)  5-82-46,  

Asfaltas su lapų 
priemaišom
Anykščių gatvės - lopas ant lopo. Ar ne geriau būtų vieną kartą koky-

biškai padaryti ir bent keliems metams užmiršti, nei remontuoti gatves 
“bile kaip“. Prieš dvi dienas lijo lietus, vėjas žarstė medžių lapus, o dar-
bininkai aikštelėje prie poliklinikos pylė į duobes asfaltą ant nukritusių 
lapų. Kitąmet tokį asfaltą juk vėl remontuos. 

Anicetas JUZINTAS  
Anykščių miesto gyventojas 

Varške ir daržovėmis įdarytos 
paprikos

Ingredientai: 
1 žiupsnelis juodųjų pipirų 
1 žiupsnelis laiškinių česnakų
70 g aliejaus 
1 svogūno 
1 arbatinis šaukštelis druskos
 1 žiupsnelis žalių bazilikų 
200 g varškės President 
60 g konservuotų žirnelių 
1 žiupsnelis žalių krapų 
60 g šaldytų žirnelių 
1 žiupsnelis džiovintų bazilikų 
2 saldžiųjų paprikų

Gaminimas: 
Iš paprikų viršaus ir apačios rei-

kia pagaminti “kepimo indus”. Liko 
apie pusantro cm žiedas iš paprikos 
vidurinės dalies. Tą dalį supjausty-
ti kubeliais ir pakepinti ant aliejaus 
kartu su smulkintu svogūnu ir ža-
lumynais: krapais, rozmarinais. Į 
varškę sudėti troškintas daržoves, 
kukurūzus, žirnelius, įberti drus-
kos, džiovintų bazilikų, laiškinių 
česnakų, juodųjų pipirų. Sukimšti 
masę į paprikas, jas sudėti į indą, 
pašlakstytą aliejumi. Uždengti san-
dariai folija ir kepti 200 laipsnių 
temperatūroje apie 35 min.

Londonas - brangiausias miestas 
dirbti ir gyventi

Brangiausių miestų gyventi ir dirbti 
sąraše šįmet pirmojoje eilutėje atsidū-
rė Londonas, išstūmęs Honkongą. Tai 
siejama su išaugusia svaro sterlingo 
verte JAV dolerio atžvilgiu ir padidė-
jusiu nuomos mokesčiu, informuoja 
naujienų agentūra “Bloomberg”, rem-
damasi nekilnojamojo turto agentūros 
“Savills Plc.” atliktu tyrimu.

Pirmąjį 2014 metų pusmetį ne-
kilnojamojo turto nuomos mokestis 
(skaičiuojamas JAV doleriais) Di-
džiosios Britanijos sostinėje, įskaitant 
gyvenamąjį būstą ir biurus, išaugo 5,3 
proc. Tad vieno darbuotojo Londone 
išlaikymas bendrovėms kainuoja 121 
tūkst. dolerių per metus. O svaras 
sterlingų JAV dolerio atžvilgiu nuo 
metų pradžios išaugo 1,8 proc. Nuo-
mos mokestis Honkonge pirmąjį šių 
metų pusmetį nukrito 5,6 proc., vieno 
darbuotojo išlaikymas bendrovėms 
kainuoja 116 tūkst. dolerių per metus.

Trečią poziciją sąraše užima Niu-
jorkas, čia vieno darbuotojo išlaiky-
mas bendrovėms kainuoja beveik 108 
tūkst. dolerių. O nuomos mokestis 
mieste sumažėjo 1,7 procento.

Ketvirtojoje vietoje atsidūrė Pary-
žius. Kiti tyrimai, kuriuos atliekant at-
sižvelgiama į papildomus veiksnius, 
tokius kaip prekių ir paslaugų kaina, 
skelbia kitas išvadas. Pavyzdžiui, žur-
nalui “The Economist” priklausantis 
padalinys “Economist Intelligence 
Unit” (EIU) pavasarį brangiausiu 
pasaulio miestu paskelbė Singapūrą. 
Taip pat į brangiausių miestų penke-
tuką pateko Paryžius, Oslas, Ciuri-
chas bei Sidnėjus, o Tokijas iš anks-
tesnės pozicijos nukrito net į šeštąją 
vietą. Šiame tyrime Londonas užėmė 
15-ąją vietą.

Gidas: japonai prie šaltibarščių 
mėgsta tik fotografuotis

Lietuvą pamėgusius japonų turis-
tus šokiruoja prašantys išmaldos ir 
maudynės ežeruose.

Jau 10 metų japonų grupes lydintis 
gidas Vitalijus Milkovas sako, kad di-
džiausią įspūdį japonams daro mūsų 
gamta, ypač - erdvūs horizontai. Mat 
gimtojoje šalyje, kuri yra gana tirštai 
apgyvendinta, japonai gyvena, dir-
ba labai arti vienas kito, mato mažai 
gamtos.

„Vis dėlto suprasti, kiek Lietuva ja-
ponams iš tikrųjų patinka, o kiek - ne, 
nėra lengva. Japonai - ypač manda-
gūs, jų kultūroje sakyti „ne” neman-
dagu, todėl nėra paprasta išsiaiškinti, 
kada jie sako teisybę, o kada tai - tik 
“baltas melas”, - pasakojo gidas. - 
Teigiamas išvadas, jog Lietuva turis-
tams iš Tekančios saulės šalies patin-
ka, galima daryti tik remiantis nuolat 
didėjančiais keliautojų srautais”.

Lietuvos turizmo departamento 
duomenimis, pagal iš Azijos šalių į 
Lietuvą atvykstančių turistų skaičių 

pirmauja Japonija. Per pirmą šių metų 
pusmetį turistų iš Japonijos atvyko 
net 37,5 proc. daugiau. Rugsėjo 25-
28 dienomis kelionių organizatorius 
„Baltic Tours” jau septintą kartą da-
lyvaus ir Lietuvą pristatys pasaulyje 
vienoje didžiausių Japonijoje vyks-
tančių turizmo parodų „JATA Tou-
rism EXPO Japan”. Dauguma keliau-
ti, pasaulį pamatyti linkusių japonų 
pirmiausia renkasi aplankyti Italiją, 
Graikiją, Vokietiją ir kitas didesnes, 
labiau išpopuliarintas Europos šalis, 
o į Lietuvą atvyksta jau vėliau, ieško-
dami savotiško nestandarto. Grįžus iš 
kelionės, jiems smagu pasipasakoti ir 
net šiek tiek pasididžiuoti, jog buvo 
šalyje, apie kurią anaiptol ne kiekvie-
nas Japonijoje žino.

Baltijos šalyse turistai iš Tekančios 
saulės šalies aplanko į UNESCO 
sąrašą įtrauktas vietas: Vilniaus, Ry-
gos bei Talino senamiesčius, Trakus, 
Rundalės rūmus Latvijoje. Pasak V. 
Milkovo, iš visų trijų Baltijos šalių di-
džiausią įspūdį japonams dažniausiai 
palieka Lietuva. „Nes Baltijos regione 
mūsų architektūra turi bene daugiau-
sia japonams itin patinkančio baroko 
stiliaus pastatų. Pasivaikščiojimas po 
sostinės senamiestį jiems palieka vi-
duramžių miesto įspūdį. Tiesa, matyt, 
dėl mentaliteto skirtumų tai, kas sena, 
japonui kartais gali pasirodyti nauja ir 
atvirkščiai”, - sakė V. Milkovas.

Pasak gido, japonai yra šiek tiek 
vaikiški gerąja šio žodžio prasme - 
pastebi smulkmenas ir moka jomis 
džiaugtis. „Būna, pasakoju apie Na-
poleoną, kuris norėjo ant delno išsi-
vežti Šv. Onos bažnyčią, o jie pamato 
kačiuką ir ima jį fotografuoti. Gal dėl 
to, jog į Lietuvą dažniau keliauja vy-
resni žmonės, kurie yra sentimenta-
lesni. Tad nenuostabu, jog kartais už 
architektūrinius objektus jiems įdo-
mesni gyvenimiški dalykai”, - sakė V. 
Milkovas. Beje, jis pastebi, jog japo-
nai - ir gana pragmatiški, jiems įdomu 
pasivaikščioti po Vilniaus „Akropolį”: 
„Apsipirkimas - viena populiariausių 
laisvalaikio pramogų visame pasauly-
je ir Japonija - ne išimtis”.

Svečiuodamiesi Lietuvoje, japonai 
stengiasi paragauti tradicinio lietuviš-
ko maisto - cepelinų, koldūnų ir kitų 
patiekalų. Vengia tik šaltibarščių, ku-
rių prekinė išvaizda ir sudėtis apetito 
jiems nekelia, nors labai mėgsta užsi-
sakyti ir nusifotografuoti prie rožinės 
spalvos sriubos. „Koldūnai turistams 
iš Japonijos patinka. O štai cepelinus 
ragaudami jie mandagiai tikina, jog 
tikrai labai skanu, tačiau dažniausiai 
didelę jų dalį palieka lėkštėje, - pasa-
kojo V. Milkovas. - Vis dėlto dėl pa-
liekamų patiekalų nereikėtų įsižeisti, 
mat taip demonstruojamas požiūris į 
maistą - jis skirtas mėgautis, o ne pa-
sisotinti. Dėl šios priežasties dažnai 
užsisakoma daug skirtingų valgių bei 
užkandžių”.

Anot atvykstamuoju turizmu iš 
Azijos šalių besispecializuojančio ke-
lionių organizatoriaus „Baltic Tours” 

projektų vadovės Rasos Levickaitės, 
kaip lietuviai gamina japoniškus su-
šius, Tekančios saulės šalies gyven-
tojai nėra linkę tikrinti - į japoniško 
maisto restoranus neina, ypač jei 
virtuvės šefas - ne jų tautietis. Ir daug 
mieliau ragauja mūsų regiono virtu-
vei būdingų bulvinių patiekalų.

Turistų grupes lydintis V. Milkovas 
pastebėjo, jog labiausiai japonai ilgisi 
jiems įprasto, mėgstamo sojos sko-
nio, todėl labai dažnai net į restoraną 
nešasi savo sojos padažo buteliuką. 
Pavyzdžiui, mėgindami ragauti jiems 
neįprasto balto sūrio, grietinės ar varš-
kės, išsitraukia iš kišenės sojos pada-
žo ir juo pasigardina maistą.

Japonams keisti ne tik lietuviški 
pieno produktai, bet ir rūkyti mėsos 
gaminiai, kurie jų kultūroje taip pat 
nėra paplitę. Ten valgomi kuo mažiau 
termiškai apdoroti produktai. „Labai 
stipri įvairiausių dietų mada, pavyz-
džiui, šiuo metu stengiamasi valgyti 
mažiau mėsos, - vardijo gidas. - Ja-
ponams būdingas paklusnumas, to-
dėl jie klauso ir savo daktarų. Reikia 
mesti rūkyti - meta. Reikia mažiau 
valgyti - valgo mažiau. Anksčiau per 
televiziją sakydavo, jog alus vakarais 
gerina miegą ir japonai nemažai ger-
davo. Dabar mokslas teigia, kad vis 
dėlto alkoholis miegui kenkia, todėl 
alaus prieš miegą jie nebegeria”.

Į Japoniją sveikatos kultas atėjo iš 
JAV, su kuria šalis susijusi ir ekono-
miškai. Japonijos jena susieta su JAV 
doleriu, todėl iš pastarosios šalies at-
eina ekonominės, kultūrinės ir kitos 
mados. Pavyzdžiui, rūkymo draudi-
mas restoranuose. „Prieš dešimt metų 
30-40 proc. japonų turistų vyrų rūky-
davo, o dabar retai sutinki bent vieną 
rūkantįjį visoje grupėje. Meta rūkyti 
ir labai didelį stažą turintys rūkoriai. 
Tam įtakos turi ir tai, kad japonų vyrai 
labai klauso savo žmonų, kurios juos 
siunčia pas gydytojus”, - pasakojo 
gidas.

Kadangi Japonijoje nėra nei de-
ginimosi, nei maudymosi kultūros, 
nuvykę į Trakus jie nustemba pamatę, 
pavyzdžiui, nuo tiltelio į vandenį šo-
kinėjančius vaikus. „Degintis Japoni-
joje nemadinga, nes joje iki mūsų die-
nų išliko baltos odos ir aristokratiškos 
kilmės sąsaja. Balta oda - ir vienas 
iš grožio kanonų. Be to, japonai bijo 
medūzų ir kitokių vandens gyvių”, - 
pasakojo V. Milkovas.

Įdomu, jog japonai mano, kad ka-
tėms reikia daugiau priežiūros nei 
šunims. Tekančios saulės šalyje žmo-
nės labai daug dirba, todėl, anot gido, 
jiems sunku tinkamai pasirūpinti 
kate, tad yra labiau linkę laikyti šunis. 
Žinoma, dėl mažų būstų ir ploto trū-
kumo jų šunys yra maži. Didelis šuo 
Japonijoje - prabangos simbolis.

Bene labiausiai turistus iš Japonijos 
stebina pinigų prašytojai gatvėse. Ne 
katalikiškose šalyse prašyti pinigų - 
nepriimtina. „Pas mus benamiai lenda 
į akis, o Japonijoje jie kitokie, gerašir-
diškesni, mandagesni. Ten benamiai 
dažniausiai gyvena bendruomenėmis 
ir nesijaučia atstumti”, - lygino gidas.

Jo nuomone, lietuviai į japonus šiek 
tiek panašūs charakteriu: „Ir japonai, 
ir lietuviai yra savotiški šiauriečiai: 

santūrūs, atsargūs, linkę laikytis atstu-
mo. Draugu su japonu, kaip ir su lie-
tuviu, greit netapsi. Praeina nemažai 
laiko kol japonai parodo emocijas. Ir 
jei kelionė per Baltijos šalis prasideda 
Lietuvoje, tai labiau atsiveria ir emo-
cingesni japonai tampa tik Latvijoje 
ar net Estijoje”.     -ELTA


