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Ebola – Anykščiai teoriškai 
pasiruošę epidemijai

Anykščių savivaldybės gy-
dytoja Vaiva Daugelavičienė 
sako, kad žmones Anykščiuose 
susirgusius Ebolos virusu, rei-
kėtų vežti į Vilnių.

Vieną kartą smurtautojo neatstūmė – 
kitą kartą jis moterį nužudė Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Anykščių policijos komisariato pareigūnai atskleidė kraupų moters nužudymą. Spalio 14 dieną Skiemonių seniūnijos Gikonių kai-
me, kaip įtariama, degiu skysčiu buvo apipilta ir padegta 48 metų Danutė Augustinienė. Moterį dar mėgino gelbėti medikai, tačiau 
net 90 procentų kūno apdegusi trijų vaikų motina mirė. Nužudymu sunkinančiomis aplinkybėmis kaltinamas tik pavasarį iš įkalini-
mo įstaigos grįžęs 59 metų Eugenijus Augulis, kuriam buvo skirta 2 metų ir 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmė už smurtą artimoje 
aplinkoje – vyras savo velionei sugyventinei buvo sulaužęs žandikaulį.

Danutė Augustinienė buvo nužudyta savo sugyventinio E. Augulio sodyboje, kurioje 
su smurtautoju pragyveno per dvylika metų ir kur nuo jo susilaukė dukters.

Motiną palaidojęs Tadas Augustinas 
„Anykštai“ papasakojo šiurpią savo 
šeimos gyvenimo istoriją.

Ant važiuojančios mašinos užvirtęs 
medis vos nepražudė sutuoktinių

Ant važiuojančio automobi-
lio užvirto storokas uosis, kurio 
šaknys supuvo.

Mickūnus garsina dvarelis, 
motokroso trasa ir tiltas

Prie Šventosios slėnio, abipus 
kelio Anykščiai – Rokiškis išsi-
barsčiusios Mickūnų kaimo so-
dybos šliejasi ir prie Mickūnų 
miškų. 

Mickūnai garsėja šimtamečiu 
Šventosios tiltu, į kaimo turiz-
mo sodybą virtusia mokykla, 
pionierių stovyklos likučiais, 
motokroso trasa, girininkija. 
Pasak Debeikių seniūnijos se-
niūno Alvydo Simonavičiaus, 
Mickūnai dar ne visai nykstan-
tis kaimas, jame gyvenamąją 
vietą deklaruoja  
49 gyventojai. 

Petras Bražiūnas su anūkyte Katryte prie atidengtos iš po tinko 
sluoksnio Trečiokų dvarelio sienos ir mokyklos laikus menančio 
laikrodžio. 

Naktį 
Anykščiuose 
daužyti langai

Auditas. Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnazijoje vis dar vyks-
ta rajono Tarybos paskirtas auditas. 
Spalio viduryje turėjęs baigtis patikri-
nimas pratęstas iki mėnesio pabaigos. 
Mat, pasak direktorės Irenos Andru-
kaitienės, tikrinami dokumentai nuo 
pat 2009-ųjų metų. 

Diskusija. Ketvirtadienį Vilniuje 
Anykščių rajono savivaldybės me-
ras Sigutis Obelevičius dalyvaus 
apskrito stalo diskusijoje kartu su 
Konkurencijos taryba, Laisvosios 
rinkos institutu bei Ūkio ministerija. 
Mero teigimu, šis kvietimas neatsi-
tiktinis, nes „Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos, ministerijų Anykš-
čių rajono savivaldybė vis dažniau 
įvardijama kaip viena iš geriausiai 
įsisavinančių ES lėšas bei kuriančių 
sąlygas verslui“.

Avansas. Tiesioginių išmokų už 
2014 metais deklaruotus žemės ūkio 
naudmenų plotus avansas mokamas 
nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. 
Patvirtintas avanso dydis yra 190 Lt, 
o už pirmuosius hektarus nustatyta 
perskirstymo avansinė išmoka – 45 
Lt už vieną hektarą. Pirmumas avan-
sui gauti yra suteiktas pieno gaminto-
jams.  

Galvono žuvys. Iš Valstybės žemės 
fondo 99-eriems metams Kupiškio 
rajone išsinuomojusi Visgiūnų karje-
rą, UAB „Vyttra“ (Vytautas Galvonas 
yra šios įmonės bendrasavininkas) 
čia 24,6 hektaro plote 2015-2020 m. 
žada pastatyti apie 10 žuvų auginimo 
ir perdirbimo fabrikų, kurie per metus 
galėtų perdirbti apie 3 750 tonų žu-
vies. Į projektą norima investuoti 90 
mln. litų. „Kupiškyje nedarbas siekia 
apie 12 proc. Iš „Vyttros“ ketinimų 
per artimiausius 5 metus bus sukurta 
300 darbo vietų. Mes kartu darysime 
viską, kad gamykla kuo greičiau atsi-
rastų ir gyventojai turėtų darbo“, - ti-
kino Kupiškio meras Jonas Jarutis.

Pagarba. Savaitgalį paminėtos 
ilgamečio Svėdasų bažnyčios zakris-
tijono Antano Grižo (1920 - 2013) 
mirties metinės - kartu su artimaisiais 
ir bičiuliais bažnyčioje meldėsi, kapą 
lankė ir pietavo net trys kunigai - Ri-
mantas Kaunietis iš Panevėžio, Man-
girdas Maasas iš Utenos ir vietinis 
klebonas Vydas Juškėnas.
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Portalo anyksta.lt skaitytojai 
tradiciškai po naujo „Aukštaitiško 
formato“ žurnalo numerio pasiro-
dymo dalyvavo balsavime. Klau-
siami, ką pirmiausiai jie perskaitė-
te naujame žurnalo „Aukštaitiškas 
formatas“ numeryje, skaitytojai 
nurodė, kad populiariausia išlieka 
redaktorės Gražinos Šmigelskienės 
skiltis. Ją pirmiausiai skaitė 22,4 
procento balsavusių internetinėje 
svetainėje.

14,3 procento skaitytojų pir-

Domino istorija ir ekonomika
Naujajame „Aukštaitiško formato“ numeryje skaitytojai pir-

miausia skaitė redaktorės skiltį, domėjosi Troškūnų istorija ir 
ekonomika Utenos apskrityje.  

miausiai atsivertė Jono Junevičiaus 
straipsnį „Troškūnai ir praradę be-
veik du trečdalius gyventojų - gy-
vybingi“, tiek pat žmonių atsivertė 
ir žurnale spausdinamas trumpas 
žinias, pliusus ir minusus, 12,2 
procento pirmiausiai skaitė žurna-
listo Vidmanto Šmigelsko analitinį 
straipsnį „Kuo giliau į provinciją 
- tuo mažiau pinigų“,  po 8,2 pro-
cento balsų surinko Lino Bitvinsko 
„Be diktofono“ ir straipsnis apie 
anykštėną matematiką ir kompo-

zitorių Giedrių Alkauską „Mate-
matika ir muzika turi savo tam-
siąsias puses“, 6,1 procento balsų 
surinko žaisminga rubrika „Klausk 
„Aukštaitiško formato“ ir Arvydo 
Lingaičio straipsnis „Avarijoje tris 
žmones pražudęs vairuotojas teis-
me išspaudė ašarą“. 

4,1 procento surinko Tautvydo 
Kontrimavičiaus straipsnis apie 
anykštėną fotografą Izidorių Girčį  
„Svetimo laiko vaikas“, o 2 pro-
centai skaitytojų pirmiausiai atsi-
vertė Elvyros Sabalytės pasakoji-
mą apie Islandiją „Sala, primenanti 
Mėnulį, o gal net ir Marsą“.

-ANYKŠTA

Po avarijos vyras ir žmona buvo 
paguldyti į Anykščių ligoninės 
Anesteziologijos–reanimacijos 
skyrių. Kaip „Anykštai“ vakar sakė 
šio skyriaus vedėjas gydytojas Vi-
lius Januška, moters gyvybei „šiuo 
metu pavojus negresia“, o vyras 
dėl daugybinių kūno sužalojimų 
tolimesniam gydymui išvežtas į 
Vilnių.

Anot dienraščio „Lietuvos rytas“ 
sutuoktiniai patyrė rimtų traumų. 
Vyrui lūžo aštuoni šonkauliai ir ran-
ka. Moteriai sulaužyti dubens kaulai, 
keli šonkauliai, sukrėstos smegenys.

Anykščių ugniagesių koman-

Ant važiuojančios mašinos užvirtęs 
medis vos nepražudė sutuoktinių

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Praėjusį sekmadienį, apie 16 valandą, kelyje Debeikiai-Čekonys 
ant važiuojančio automobilio „Renault Safrane“ užgriuvo storo-
kas uosis, kuris prispaudė sutuoktinius, gyvenančius Debeikiuo-
se. Sunkiai sužalotus žmones iš suknežinto automobilio vadavo 
ugniagesiai gelbėtojai, specialia įranga supjaustę mašiną.

Ant važiuojančio automobilio užvirto storokas uosis, kurio ša-
knys supuvo.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

dos vadovas Rimantas Bilinskas 
„Anykštai“ sakė, jog automobiliu 
važiavusius žmones nuo tragiško 
likimo apsaugojo tik atsitiktinu-
mas. „Medis užvirto ant prieki-
nės mašinos dalies. Jeigu jis būtų 
suknežinęs automobilio stogą, 
tuomet greičiausiai ugniagesiams 
gelbėtojams būtų tekę traukti du 
lavonus“.

Debeikių seniūnas Alvydas Si-
monavičius „Anykštai“ sakė, kad 
išvirtęs medis augo ne pakelėje, 
todėl kelininkai dėl eismo įvykio 
tikrai nėra kalti. „Ten privataus 
asmens miškas. Kol kas visais 

įmanomais būdais aiškinamės, 
kam jis priklauso. Nes miške yra 
ir daugiau pavojingų medžių, ku-
riuos reikėtų pašalinti, kad būtų 
išvengta panašių nelaimių ateity-

je. Uosiai yra pakenkti ligos. Jų 
šaknys džiūsta ir medis virsta net 
nepapūtus didesniam vėjui. Tai 
drėgnų miškų problema“, - paaiš-
kino A.Simonavičius.

Langai išdaužyti Anykščių koo-
peratyvo parduotuvėje Jurzdike ir 
„Jara Jums“ maisto parduotuvėje 
Vilniaus gatvėje. Šias parduotuves 
saugančios UAB „Stema“ direk-
torius komercijai Arvydas Anta-
navičius „Anykštai“ sakė, kad ap-
saugininkus prie pastatų sukvietė 

Naktį Anykščiuose daužyti langai
Naktį iš antradienio į trečiadienį Anykščiuose iškulta keleto vi-

suomeninių pastatų langų. 

suveikusi signalizacija, tačiau jiems 
atvykus vandalų jau nebuvo matyti.

„Gal kokia “stikliorių” firma 
bankrutuoja, kad nagai taip niežti“,- 
kalbėjo A. Antanavičius apie nak-
ties įvykius, atkreipdamas dėmesį, 
kad visi nukentėję pastatai yra pa-
kankamai toli vienas nuo kito.

Langai iškulti ir Anykščių ba-
seine. VšĮ „Sveikatos oazė“, kuri 
administruoja baseiną, direktorė  
Sonata Veršelienė sakė, kad van-
dalai išdaužė SPA patalpų langą ir 
rūsio langą, tačiau į vidų, laimei, 
nesibrovė. „Turime visokių pamąs-
tymų kas galėjo tai padaryti“,- kal-
bėjo direktorė. – Jais būtinai pasi-
dalinsime su kriminalistais“.

Ramiame miestelyje šiomis die-

nomis vandalai siautėja kone kas-
dien – šiomis dienomis suniokota 
ir stiklinė aikštelė Anykščių pro-
menadoje, vadinamame Šventosios 
upės kairiojo kranto take. Kažkas 
šokinėjo ant stiklinio statinio stogo 
ir sulaužė 4 lapus. Dar vienas stiklo 
lapas sudaužytas sienoje. Sueižėję 
ir išlinkę stogo stiklai gali užkristi 
ant į aikštelę užsukusiųjų galvų.

       -ANYKŠTA

Anykščiuose akcija vyko Vil-
niaus gatvėje esančioje „Norfoje“ 
ir „Iki cento“ parduotuvėje. Ypač 
entuziastingai aukoti „Norfoje“ 
ragino Anykščių Vaikų ir jaunuolių 
užimtumo centro mažieji savano-
riai, kurie ne tik šypsodamiesi dali-
no priminimus apie produktus, bet 
ir pasikuždėdavo: „Šitas dėdė tikrai 
nupirks“...  Kita savanorių koman-
dos dalis sėdėjo prie staliukų ir re-
gistravo aukas ir dėkojo paaukoju-
siems. Jie ir surinko didžiausią dalį 
Anykščiuose paaukotų produktų - 
826 vienetų už 2726,46 Lt sumą.

Akcijoje dalyvavo ir Socialinių 
paslaugų centro struktūrinis pada-
linys Vaikų dienos centras, kuris 
maisto produktus rinko parduotu-

„Maisto banko“ akcijos metu – 
naujas rekordas

Praeitą savaitgalį vyko kasmetinė „Maisto banko“ akcija, ku-
rios metu buvo renkami produktai skurstantiems, kurių, pagal 
statistiką, Lietuvoje yra per 600 tūkstančių.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

vėje „Iki cento“ prekybos centre. 
Šioje akcijoje dalyvavo 14 sava-
norių ir du socialiniai darbuotojai. 
Per dvi akcijos dienas surinko 461 
maisto produktą už 1441,15 Lt. 
Paaukoti maisto produktai bus pa-
naudoti vaikų, kurie lanko Anykš-
čių rajono socialinių paslaugų 
centro struktūrinį padalinį Vaikų 
dienos centrą maitinimui. Taip pat 
bus suformuota 15 paketų, kurie 
bus išdalinti nepasiturinčioms šei-
moms.

Akcijoje dalyvavo ir Raguvėlės 
vaikų dienos centras, kuris rinko 
produktus vienoje iš Panevėžio 
parduotuvių. Raguvėliečiai surinko 
304 vienetus produktų už 1162,23 
Lt.

 Pasak Socialinių paslaugų cen-
tro vadovės Jolantos Pleškienės, 
kiek netikėta buvo tai, kad nau-
jausia rajono socialinė įstaiga 
„Prieglobstis“ nedalyvavo akcijo-
je. „Prieglobstis“ registravosi ak-
cijoje, jiems skyrėme didžiausią 
prekybos centrą „Maximą, bet jie 
kažkodėl nedalyvavo“, - apgailes-
tavo J.Pleškienė. 

Šiemet rudeninė „Maisto ban-
ko“ akcija vyko 73 miestuose ir 
miesteliuose, joje dalyvavo bei 
aukojo beveik 140 tūkstančių žmo-
nių. Maistą labdarai parduotuvėse 
rinkti padėjo 7690 savanorių – vi-
suomeninių organizacijų aktyvistų, 
jaunimo, socialiai atsakingo verslo 
bendrovių darbuotojų.

Pranešama, kad „Maisto ban-
ko“ akcijos metu šiemet pasiektas 
naujas rekordas - preliminariais 
duomenimis, parduotuvių lanky-

tojai visoje Lietuvoje paaukojo 
maisto už daugiau nei 1 mln. 230 
tūkst. litų (beveik 357 tūkst. eurų). 
Tai - penktadaliu didesnė suma už 
pavasarį vykusios „Maisto banko“ 
akcijos rezultatus!

Rudeninės akcijos metu Lietuvos 
žmonės nepasiturintiems nupirko 
virš 380 tūkstančių ilgai galiojan-
čių maisto produktų. Daugiausia 
aukota makaronų, įvairių kruopų, o 
šiemet - dar ir cukraus.

Beje, „Maisto banko“ akcijo-
je, šiemet nedalyvavo Raudonojo 
Kryžiaus draugijos Anykščių sky-
rius. Kaip sakė draugijos sekreto-
rė Rasa Palevičienė, jų savanoriai 
dalyvavo spalio 11 dieną Alkio 
dienos akcijoje ir rinko pinigines 
aukas stokojantiems. Akcijos metu 
savanoriai praeiviams už aukas iš-
dalino 200 duonos kepaliukų ir už 
juos surinko 636 litus. 

Didės. Nuo Naujųjų metų didėja 
nedarbo išmokos bei ligos pašalpos, 
be to, kitąmet numatyta didinti pen-
sijas, bus tęsiamas šiemet prasid-
edantis per krizę sumažintų pensijų 
kompensavimas, teigia socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė Algimanta 
Pabedinskienė.  Per krizę įvestas ne-
darbo draudimo išmokų sumažinimas 
nustoja galioti šių metų gruodžio 31 
d., ir kadangi Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija jo pratęsti nesiūlo, 
nuo 2015-ųjų pradžios bedarbio 
pašalpos maksimalus dydis didės 
ir galės siekti 1041,60 lito (301,67 
euro). Ligos pašalpos didės nuo 40 iki 
80 procentų.

Interpeliacija. Tėvynės sąjungos 
- Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos frakcija Seime ketina rengti 
interpeliaciją vidaus reikalų minis-
trui Dailiui Alfonsui Barakauskui, 
jeigu jis pats nepasitrauks iš šio posto. 
Tai patvirtino partijos ir opozicijos 
lyderis Andrius Kubilius. „Mūsų 
apsisprendimą rengti interpeliaciją 
lems artimiausių dienų ministro veiks-
mai. Jeigu jis pats neatsistatydins, o 
matome, kad jau ir Premjeras ragina jį 
toliau tęsti darbą, tai mes tokiu atveju 
tikrai imsimės interpeliacijos, nes tai, 
kas paaiškėjo jau vakar, akivaizdžiai 
rodo, jog ministro atsakomybės sri-
tyje klesti tai, ką Specialiųjų tyrimų 
tarnyba įvardino kaip prekyba įtaka. 
Galima spėti, jog tai yra su ministro 
žinia, nes matosi labai ryškus visur 
tas pats Tvarkos ir teisingumo parti-
jos pėdsakas, o ministras yra ir tos 
partijos vicepirmininkas“, - sakė A. 
Kubilius. 

Išgyvensim. Pradėjus veikti naujam 
suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) 
terminalui, Lietuva galės išgyventi ir 
be rusiškų dujų - Baltijos šalių ener-
getikos sektoriaus žemėlapis keičiasi 
iš pagrindų, įsitikinusi Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė. 

Pagerbė. Kadenciją baigiantys Eu-
ropos Vadovų Tarybos pirmininkas 
Hermanas van Rompėjus ir Europos 
Sąjungos (ES) vyriausioji įgaliotinė 
užsienio reikalams ir saugumo poli-
tikai Ketrina Ešton pagerbė tarnybos 
metu žuvusiuosius civilinėse ES mi-
sijose - 2013 metais Kosove žuvusį 
lietuvį Audrių Šenavičių, Ispanijos ir 
Danijos pilietes Pilar Chuarę bei Metę 
Nilsen. ES vadovai atidengė atmini-
mo lentą su žuvusiųjų pavardėmis.

Siūlo. Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė vakar pasirašė dekretą, kuriuo 
teikia Seimui skirti Saulių Katuoką 
Vyriausiosios tarnybinės etikos komi-
sijos (VTEK) nariu.

Metai. Siūloma 2016 -uosius me-
tus paskelbti Bibliotekų metais. Tai 
numatantį nutarimo projektą Seimo 
posėdžių sekretoriate įregistravo Sei-
mo narė Dalia Teišerskytė. Vyriausy-
bei siūloma sudaryti Bibliotekų metų 
komisiją, kuri iki 2015 m. gegužės 1 
d. parengtų ir patvirtintų Bibliotekų 
metų programą ir pradėtų parengia-
muosius darbus jai įgyvendinti.

Premija. Europos Parlamento 
skiriama A. Sacharovo premija šiais 
metais atiteko ginekologui iš Kongo 
Demokratinės Respublikos Denisui 
Mukvegei, kuris savo šalyje rūpinasi 
seksualinės prievartos aukomis. Lau-
reato pavardę antradienio vakarą 
Strasbūre paskelbė Europarlamento 
pirmininkas Martinas Šulcas. Premi-
jos vertė - 50 tūkst. eurų.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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(Atkelta iš 1 p.)
Nepatikėjo nelaimingo 
atsitikimo versija

Anykščių policijos komisariato 
pranešime spaudai informuojama: 
„Anykščių policijos pareigūnai 
nepatikėjo nelaimingo atsitikimo 
versija ir atskleidė žiaurų moters 
nužudymą. Šių metų spalio 14 
dieną, apie 16 valandą 50 minu-
čių Bendruoju pagalbos centro 
telefonu buvo gautas pranešimas, 
kad savo namuose nuo užsidegu-
sių drabužių apdegė 48 metų mo-
teris, gyvenanti Gikonių kaime. 

Anykščių rajono policijos ko-
misariato pareigūnai, nuvykę į 
įvykio vietą, rado apsvaigusį nuo 
alkoholio 59 metų nukentėjusio-
sios sugyventinį, kuris paaiški-
no, kad moteris pati užsidegė dėl 
savo neatsargumo, kai, rūkydama 
cigaretę, norėjo užvesti benzininį 
pjūklą. Patyrusiems pareigūnams 
toks paaiškinimas sukėlė įtarimų, 
nes įvykio vietos tyrimas, nenuo-
seklūs paaiškinimai, bylojo, kad 
įvykio aplinkybės yra kitokios. 
Kriminalistai ėmėsi neatidėlio-
tinų proceso veiksmų ir, paro-
dydami profesinį meistriškumą, 
nustatė, kad moters mirtis buvo 
ne nelaimingas atsitikimas, o 
žiaurus nusikaltimas. Buvo pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas dėl nu-
žudymo.

Spalio 15 dieną įtariamasis 
buvo sulaikytas, kitą dieną jam 
įteiktas pranešimas apie įtarimą 
dėl nužudymo sunkinančiomis 
aplinkybėmis. 

Pirminiais duomenimis, nu-
kentėjusioji buvo padegta, už-
pylus ant jos nenustatyto degaus 
skysčio ir, dėl patirtų sužalojimų, 
spalio 16 dieną ji mirė ligoninė-
je. Koks skystis buvo panaudotas 
nusikaltimui padaryti, nustatys 
Lietuvos teismo ekspertizių cen-
tro specialistai.

Anykščių rajono apylinkės teis-
mas spalio 17 dieną vyrui skyrė 
griežčiausią kardomąją priemonę 
– suėmimą 2 mėnesiams.

Įtariamasis anksčiau buvo ne 
kartą teistas, paskutinį kartą – dėl 
smurtavimo prieš sugyventinę 
(2012 metais teismo sprendimu 
jam buvo paskirtas laisvės atėmi-
mas 2 m. 10 mėn.).

Už padarytą nusikaltimą vyras 
gali būti baudžiamas laisvės atė-
mimu nuo aštuonerių iki dvide-
šimties metų arba laisvės atėmi-
mu iki gyvos galvos“.

Duoda sau naudingus 
parodymus

Ikiteisminį tyrimą dėl nužudy-
mo kuruoja Panevėžio apygardos 
prokuratūros Pirmojo baudžiamo-
jo persekiojimo skyriaus proku-
rorė Jelena Sabaliauskienė. „Byla 
sudėtinga, negalime šiuo metu 
plačiau viešinti įvykio detalių, - 
paprašyta suteikti informacijos 
apie bylą, sakė J.Sabaliauskienė. 
– Įtariamasis duoda sau naudin-
gus parodymus. Todėl reikės ieš-
koti naujų liudytojų, tirti kitas 
aplinkybes...“

Vyras – „auksarankis“, 
moteris – asociali

Gikonių kaimo žmonės šiomis 
dienomis vis dar aptarinėja tra-
giškai pasibaigusią vienos šeimos 
istoriją. Savo pavardės nesutikusi 
viešinti moteris tvirtino, kad ji iš 
kalėjimo grįžusiam E.Auguliui 
prognozavo vėl grįžti į įkalinimo 
įstaigą.

„Aš jam sakiau, kad tik jis ne-
susidėtų su ta girtuokle Danute, 
nes kitaip grįš ten, iš kur išėjo. 
Vyras turėjo „auksines“ rankas, 
jeigu kam nors sudėdavo grin-
dis, tai meistrui nebuvo jokių 
priekaištų. O tokios moters kaip 
D.Augustinienė kaime reikėtų 
gerai paieškoti. Ji pragėrė miru-
sio tėvo turtą: už butelį pardavė 
viską, ką galėjo, netgi malkas, 
todėl žiemą krosnį kūreno miru-
sios motinos drabužiais, - žodžių 
į vatą nevyniojo garbaus amžiaus 
moteris. -  Dviems jau suaugu-
siems D.Augustinienės vaikams, 
kurie dirba prie miško kirtimo, jų 
darbdavys davė pinigų motinos 
laidotuvėms, tai tie vyrukai prisi-
pirko „bambalių“ alaus, prisikvie-
tė draugų ir uliavojo. Aš taip pat 
ketinau vaikinus paremti maistu. 
Nupirkau aliejaus, cukraus, deš-
ros, silkės... Bet man paskambi-
no mano gera pažįstama ir patarė 
nešelpti asmenų, kuriems rūpi 
tik taurelė. Todėl geriau labdarą 
atiduosiu Caritui, kuris žmonių 
paramą veš į Ukrainą“,- pasakojo 
moteris.

Patėvio smurtą kentę vaikai 
buvo išvežti į globos namus

Motiną palaidojęs 21 metų Ta-
das Augustinas „Anykštai“ atvirai 
pasakojo, kad smurtas E.Augulio 
sodyboje buvęs nuolatinis šios 
šeimos palydovas. „Mane, dar 
nepilnametį, E.Augulis buvo 
žiauriai sumušęs. Broliui kliuvo 
mažiau. Mane su broliu net du 
kartus buvo apgyvendinę Ažuo-
žerių vaikų globos namuose. O 
mūsų 12 metų sesuo gyvena pas 
tetą Kauno rajone“, - dėstė jaunas 
vyras. Jis neigė, kad su broliu gir-

tuokliauja...

„Sveiki liko tik padai“

T.Augustinas mano, jog taurelės 
nevengusiam patėviui E.Auguliui 
greičiausiai protas pasimaišė, kai 
jis ryžosi padegti jų motiną. „Tą 
dieną namuose buvo „baliavoja-
ma“. Pas mus buvo atėjęs mano 
draugas Andrius Kolesnikovas. 
Manęs namie nebuvo. Bet drau-
gas po įvykio man pasakojo, 
kad motina nuėjo miegoti į kitą 
kambarį, A. Kolesnikovas užmi-
go kitame kambaryje. Draugas 
man sakė, kad E.Augulis ant 
miegančios motinos užpylė ben-
zino ir padegė. A.Kolesnikovas, 
pajutęs dūmus, puolė į kambarį, 
kur miegojo motina ir vandeniu 
užliejo ugnį. Greitąją pagalbą iš-
kvietė pats išsigandęs E.Augulis. 
Esu tikras, kad motiną padegė 
E.Augulis. Ko iš jo galima buvo 
tikėtis – jis 31 savo gyvenimo 
metus „atsėdėjęs“...

Pasak T.Augustino, jo motina 
neturėjo jokio šanso išgyventi. 
„Nors motiną išvežė į Vilnių, iš 
ten gavome žinią, kad ji mirė. Gy-
dytojas sakė, kad motina patyrė 
trečio laipsnio nudegimus, buvo 
apdegę net 90 proc. kūno. Svei-
ki buvo likę tik kojų padai...“, - 

atviravo daugiau šalto nei šilto 
gyvenime matęs T.Augustinas.

Visuomenės neinformavo 
dėl taktinių sumetimų

Informacijos apie tai, jog dėl 
nudegimų į Anykščių ligoninę iš-
vežta moteris, nebuvo viešai skel-
biamoje policijos įvykių suvesti-
nėje. „Pirminis pranešimas apie 
tai, kad į ligoninę buvo pristatyta 
apdegusi D. Augustinienė, polici-
jos komisariate buvo užregistruo-
tas kaip nelaimingas atsitikimas, 
nes būtent taip jį apibūdino me-
dikus iškvietęs jos sugyventinis  
E. A., o pati nukentėjusioji tuo 
metu dėl sveikatos būklės nieko 
paaiškinti negalėjo. Susipažinus 
su pirmine medžiaga ir kilus įta-
rimams, kad įvykio aplinkybės 
buvo ne visai tokios, kaip aiškino 
E. A., buvo pradėtas ikiteisminis 
tyrimas pagal Lietuvos Respu-
blikos baudžiamojo kodekso 129 
str. (nužudymas). 

Apie pradėtą ikiteisminį tyri-
mą spaudoje nebuvo paskelbta, 
siekiant sutrukdyti galimam įta-
riamajam ir liudytojams, kurie 
tuo metu dar tik buvo ieškomi, 
susitarti, kokius parodymus duo-
ti ir paslėpti ar sunaikinti įvykio 
pėdsakus ir įrodymus“, - „Anykš-

Vieną kartą smurtautojo neatstūmė – 
kitą kartą jis moterį nužudė

Smurtautojas Eugenijus 
Augulis ranką kėlė tik prieš 
su juo gyvenusius žmones, 
tačiau paukščius jis mylėjo 
ir jiems gamino inkilus, ku-
riuos kėlė į sodybos medžius.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

tai“ paaiškino Anykščių policijos 
komisariato Kriminalinės poli-
cijos skyriaus viršininkė Aušra 
Staškevičienė.

Anot pareigūnės, įtarimai, kad 
D. Augustinienė apdegė ne nelai-
mingo atsitikimo metu, pareigū-
nams kilo po pakartotinės įvykio 
vietos apžiūros, kurioje dalyvavo 
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
darbuotojai, po pokalbio su medi-
kais, suteikusiais pagalbą nuken-
tėjusiajai ir nurodžiusiais, kad 
tokius sužalojimus, kokius patyrė 
D. Augustinienė, ji pati, neatsar-
giai elgdamasi su ugnimi, pasi-
daryti negalėjo, prieštaringi, E. 
A. paaiškinimai. „Aišku, prie to 
prisidėjo ir patyrusių, daug metu 
Kriminalinės policijos skyriuje 
dirbančių, pareigūnų nuojauta, - 
pažymėjo A. Staškevičienė. -

Įtariamasis nebuvo verčiamas 
prisipažinti. Pateikus jam visus 
surinktus įrodymus, jis tikriausiai 
suprato, kad meluoti beprasmiška, 
ir papasakojo tikrąsias D. Augus-
tinienės apdegimo aplinkybes.

Šio nusikaltimo išaiškinimas 
buvo komandinis darbas, tačiau 
daugiausia prisidėjo Kriminali-
nės policijos skyriaus vyresnieji 
tyrėjai Egidijus Lavinskas, Žy-
drūnas Čepėnas ir tyrėjas Ernes-
tas Jevsejevas“.



 

2014 m. spalio 23 d. Ðeimos abËcËlË

Liga iš arti

Apie šia ligą kol kas bent Lietu-
voje mažokai žinoma. Ebola tai ūmi 
virusinė infekcija, kurią sukelia Ebo-
los virusas, taip pat dar vadinama 
hemoragine karštine, sukelianti įvai-
rių organų pažeidimą, pasireiškianti 
kraujotakos sutrikimais, gripą prime-
nančiais simptomais. Žmogui ir pri-
matams pavojingi keturi tipai: Ebo-
la-Zaire, Ebola-Sudan, Ebola-Côte 
d’Ivoire, ir Ebola-Bundibugyo, ligos 
nesukelia Ebola Reston. Infekcijos 
rezervuaras yra įvairūs gyvūnai, pa-
vyzdžiui, šikšnosparniai, šunys ir kiti, 
kurie patys neserga, bet gali perduoti 
virusą. Suserga tik primatai ir žmonės. 
Žmonės paprastai suserga užsikrėtę 
nuo kitų žmonių per kūno skysčius: 
kraują, spermą, sekretus, prakaitą, 
kitam žmogui vemiant, viduriuojant, 
taip pat per kontaktą su sirgusiųjų la-
vonais. Virusu neužsikrečiama oro la-
šeliniu būdu, t.y. žmogui kosint, esant 
šalia. Susirgimui visada būtinas tie-

Ebola – Anykščiai teoriškai 
pasiruošę epidemijai Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Pasaulis gūžiasi susidūręs su nauja infekcija, kurią pažaboti 
sunkiai sekasi. Ebolos virusas nusineša iki 90 procentų juo užsi-
krėtusių gyvybes. Dėl tokio didelio mirtingumo procento Ebolos 
virusas kelia paniką. Juo jau užsikrėtę Ispanijoje mirė du ku-
nigai, taip pat šiuo virusu užsikrėtė ir juos slaugiusi seselė, dar 
viena medikė norvegė užsikrėtė Ebolos virusu Siera Leonėje ir 
dabar gydoma Oslo ligoninėje, dėl įtarimų šiuo susirgimu tirti 
pacientai Čekijoje ir kaimyninėje Lenkijoje. Taigi, šitas virusas 
jau Europoje.

sioginis fizinis kontaktas su sergančiu 
žmogumi. Inkubaciniu periodu liga 
taip pat neperduodama.

Liga paplitusi tik Afrikos žemyne.
Gydymo nėra, todėl dažniausiai liga 
mirtina. Lietuvoje šios ligos atvejų 
niekada nebuvo užfiksuota. Ebolos 
viruso proveržiai kol kas užfiksuoti 
Siera Leonėje, Liberijoje, Gvinėjoje 
ir Nigerijoje. Bendri ligos simptomai: 
pykinimas, akių paraudimas, bendras 
silpnumas, pilvo skausmas, vėmimas, 
sąnarių ir raumenų maudimas, smar-
kus svorio kritimas, karščiavimas su 
šalčio pylimu, labai stiprus galvos 
skausmas, smulkus, tankus odos bė-
rimas, vidinis kraujavimas iš dante-
nų, akių, mėlynių, sužeidimų vietų, 
viduriavimas, krūtinės skausmas ir 
kosulys.

Nuo užsikrėtimo iki pirmųjų simp-
tomų praeina 2-21 dienos. Pirmiausia 
atsiranda į gripą panašūs simptomai: 
silpnumas, nuovargis, raumenų, są-
narių maudimas, parausta akys, būna 
smarkus karščiavimas. Virusas pa-
tekęs į organizmą prisitvirtina prie 
kraujagyslių sienelių ir jas žaloja, 
todėl ir atsiranda būdingi simptomai, 
nes kraujagyslių yra visame organiz-
me. Vėliau atsiranda pykinimas, vė-
mimas, viduriavimas, ligonis neten-
ka daug skysčių, smarkiai sumažėja 
kūno masė. Ligai progresuojant pra-
sideda išorinis ir vidinis kraujavimas. 
Nuo 40 iki 90 proc. ligonių anksčiau 
mirdavo, o  pastarojo Ebola viruso 
protrūkio metu, mirtingumas siekia 
55 proc. Šiuo metu per protrūkį mirė 
jau 4 tūkstančiai žmonių, iš jų keli 
europiečiai, kurie dirbo pavojingoje 
zonoje. 

Paskutinė pasaulyje dozė

Specifinio gydymo nuo Ebolos 
nėra, gydomi tik simptomai, sie-

kiant pagerinti būklę ir kompen-
suoti pažeidimą. Svarbiausia yra 
užtikrinti, kad žmogus gautų pa-
kankamai skysčių, duodama daug 
gerti vandens, statomos lašelinės 
su elektrolitų tirpalais. Užtikrina-
mas pakankamas kraujo spaudi-
mas. Jei reikia, tiekiamas deguo-
nis. Kraujuojantiems atstatomas 
netekto kraujo kiekis. San Diege 
(JAV) pagaminti „Zmapp“ eks-
perimentiniai vaistai. Potenciali 
vakcina nuo Ebolos - trijų antikūnų 
mišinys, sukurtas atpažinti virusą. 
Antikūnai prisijungia prie viruso 
pažeistų ląstelių, kad imuninė sis-
tema galėtų jas nužudyti.

Pranešama, kad norvegė, kuri 
užsikrėtė Ebolos virusu Siera Le-
onėje ir kuri dabar gydoma Oslo 
ligoninėje, gaus paskutinę pasau-
lyje dozę preparato „ZMapp“. 
Daugiau šio preparato nėra, nes jo 
pagaminimas užima daug laiko, o 
pats preparatas mažai testuotas ir, 
žinoma, nepatvirtintas naudojimui. 
„Tai didelė sėkmė. Pasaulyje šio 
preparato daugiau nėra“,- vertino 
šį įvykį Norvegijos vaistų tarnybos 
direktorius Steinaras Madsenas.  Jo 
žodžiais, dauguma tų, kurie gavo 
preparato „ZMapp“, išgyveno, 
dar vienas žmogus pasveiko gavęs 
dozę preparato „KM-Ebola”. 

Lietuva jau irgi ruošiasi

Nors tikimybė, kad Lietuvoje nu-
skambės žinia dėl įtariamo Ebolos 
atvejo vertina-
ma šimtosios 
procento dalies 
galimybe, to-
kiai situacijai 
rengiamasi ir 
ji modeliuo-
jama nuo pat 
pavojaus signalo nuskambėjimo 
iki gydymo. Antradienį toks atve-
jis buvo teoriškai modeliuojamas 
ekstremaliųjų situacijų centro po-
sėdyje, kuris vyko Infekcinių ligų 
ir tuberkuliozės ligoninėje Vilniuje, 
kur tokie pacientai ir būtų gydomi. 
„Vienas kitas galimai sergantysis vis 
atvyksta iš Vakarų Afrikos į įvairias 
šalis, mes tikimės, kad Lietuvą ne-
laimė aplenks. Neturime tiesioginių 
skrydžių, esame saugomi kitų aero-

uostų, kuriuose vyksta ir išvykstan-
čiųjų ir atvykstančiųjų priežiūra“, 
- po posėdžio teigė sveikatos apsau-
gos viceministras Erikas Mačiūnas. 
Tačiau tokiam atvejui yra rengia-
masi. 

Pasak vice-
ministro, įtarus 
Ebolos atve-
jį, lėktuvas su 
galimai apsi-
krėtusiu kelei-
viu bet kokiu 
atveju leistųsi 

Vilniaus tarptautiniame oro uos-
te, kuriame būtų galimybių izo-
liuoti ligonį ir netgi visą lėktuvą. 
Tada greitosios pagalbos automobi-
lis pacientą nuvežtų į sostinės Žvė-
ryno mikrorajone įsikūrusią Infek-
cinių ligų ir tuberkuliozės ligoninę.

Anykščiai pasiruošę teoriškai

Anykščių savivaldybės gydytoja 
Vaiva Daugelavičienė, paklausta, 

Ebolos virusas kelia sumaištį Europoje.

Kai kurie susirgimo simptomai atrodo drastiškai.

Anykščių savivaldybės gydy-
toja Vaiva Daugelavičienė 
sako, kad žmonės Anykščiuo-
se susirgusius Ebolos virusu, 
reikėtu vežti į Vilnių.

AR JŪS VISKĄ ŽINOTE APIE SAVO SVEIKATĄ? 
Spalio 29d. (trečiadienį),  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- 684) 26717, (8- 37) 222727 ,  darbo dienomis nuo 10.10-18.00 val. (13.00-14.00 pertrauka) 

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

Kompiuterinė funkcinės sveikatos diagnostika: kas tai?
Pirmą kartą skaitantiems norėtume pabrėžti, kad šios diagnostikos metu yra matoma kiekvieno organo ir visų sistemų veikla.

Pateikiama informacija kokiose kūno vietose yra sutrikimai,vystosi ligos, vyksta  uždegiminiai procesai, audinių pakitimai.Visi 
sveikatos duomenys yra matomi judesyje.Stebima kaip funkcionuoja smegenys, skrandis, plaučiai, skydliaukė, inkstai, širdis, žar-
nynas, 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 vargina skausmai ir ne 
viena liga, šios diagnostikos pagalba galima greičiau nustatyti negalavimo priežastis ir skirti efektyvesnį gydymo būdą ar negaiš-
tant laiko  nukreipti reikalingo specialisto konsultacijai.Todėl ir profilaktiškai, ir įsisenėjusių negalavimų atveju funkcinė diagnostika 
atneš neabejotiną naudą kiekvienam. 

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

ar Anykščių rajonas pasiruošęs 
Ebolos galimam plitikui, atsakė la-
koniškai: „Teoriškai, taip“. Paklau-
sus, ką tai reiškia, gydytoja sakė: 
„Mes kalbam apie tai, ko nežinom 
ir ko patys nesam matę. Šis virusas 
pavojingas tuo, kad yra mažai ži-
nomas ir kitoks, negu kiti virusai. 
Teoriškai mes turime ministerijos 
išsiuntinėtą medžiagą, kaip elgtis 
Ebolos susirgimo atveju, o prak-
tiškai tai būtų išbandyta, jei toks 
susirgimas būtų diagnozuotas.“ 
Gydytojos nuomone, svarbiausia 
yra diagnozuoti ligą, o kaip tai pa-
vyktų, jeigu susirgimas nežinomas, 
neaišku. Paklausta, ar Anykščiuo-
se, tarkim, būtų išskirta kažkokia 
speciali palata, V.Daugelavičienė 
sakė, jog tokia palata ligoninėje 
yra. „Ne vien šis virusas yra užkre-
čiamas, palata yra, bet susirgusius 
Ebolos virusu žmones, kaip skelbia 
pranešimai, tektų vežti į Vilnių. Ti-
kėkimės, jog to neprireiks“,- sakė 
V.Daugelavičienė.    

Prieš dešimtmetį, 2004 m. pra-
džioje, 65 metų ir vyresnio amžiaus 
gyventojai sudarė 15,4 procento 
visų gyventojų, o 2014 m. – 18,4 
procento. 2014 m. pradžioje šalyje 
gyveno 542,7 tūkst. 65 metų ir vy-
resnio amžiaus žmonių, iš jų 146,3 
tūkst., arba 5 procentai visų gy-
ventojų buvo 80 metų ir vyresnio 
amžiaus. Nuo 2004 m. 80 metų ir 
vyresnio amžiaus gyventojų skai-
čius padidėjo 54 procentais. 2013 
m. šalyje gyveno 354 žmonės buvo 
sulaukę šimto metų. Vyresnių mo-
terų yra daugiau nei vyrų. 2014 m. 
pradžioje šalyje 65 metų ir vyres-
nio amžiaus moterys sudarė 66,4 
procento visų 65 metų ir vyresnių 
gyventojų. 80 metų ir vyresnio am-
žiaus moterų buvo 2,8 karto dau-
giau negu vyrų. 

Palyginti su visais gyventojais, 
daugiausia 65 metų ir vyresnio 

Amžius ne kliūtis kurti šeimą
Lietuvos statistikos departamentas skelbia, kad vyresnio amžiaus žmonių vis daugėja. 

amžiaus žmonių gyveno Ignalinos, 
Anykščių, Lazdijų, Varėnos, Biržų, 
Zarasų, Alytaus, Molėtų ir Ukmer-
gės rajonų savivaldybėse.

Vyresnis amžius – ne kliūtis ku-
riant naują šeimą. 2013 m. susituo-
kė 238 65 metų ir vyresni vyrai, iš 
jų pirmą kartą vedė 18. Ištekančių 
vyresnių moterų buvo mažiau – 
122, iš jų pirmą kartą ištekėjusių 
– 16. 2013 m. vedė 51 75 metų ir 
vyresnio amžiaus vyras ir ištekėjo 
14 šio amžiaus moterų. 

Tikėtina, kad sulaukęs 65 metų 
amžiaus, gyventojas dar gyvens 17 
metų. Moterys, sulaukusios 65-erių 
metų, gyvens ilgiau nei vyrai – 19 
metų (vyrai – 14 metų). Per dešim-
tmetį tikėtina 65-mečių gyvenimo 
trukmė pailgėjo beveik vienais me-
tais. 

Gyventojų užimtumo statistinio 
tyrimo duomenimis, 2013 m. buvo 

5,2 procento dirbančių 65 metų ir 
vyresnių senjorų. Gyventojų pa-
jamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo 
rezultatai parodė, kad šios am-
žiaus grupės asmenų, gyvenančių 

žemiau skurdo rizikos ribos, dalis 
siekė 19,4 procento. 2013 m. 65 
metų ir vyresnių vyrų skurdo rizi-
kos lygis buvo daugiau nei perpus 
mažesnis nei moterų, atitinkamai 
10,9 ir 23,9 procento. 

2013 m. 34 procentai, 65 metų 
ir vyresnių asmenų dėl pinigų sto-
kos negalėjo reguliariai dalyvauti 

laisvalaikio veikloje, 33 – bent dalį 
nusidėvėjusių drabužių pakeisti 
naujais (ne dėvėtais), 23 – kiekvie-
ną savaitę išleisti nedidelę pinigų 
sumą sau, 18 procentų – bent kartą 
per mėnesį susitikti su draugais ir 
(ar) giminaičiais ir pasivaišinti gė-
rimais ir (ar) valgiais.

-ANYKŠTA

...Nuo 40 iki 90 proc. ligo-
nių anksčiau mirdavo, o  pas-
tarojo Ebola viruso protrūkio 
metu, mirtingumas siekia 55 
proc...
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NAUJOS KNYGOS

(Atkelta iš 1 p.)

Apie mediciną

to kilusios Lietuvos hidrometeorolo-
gijos tarnybos klimatologijos skyriaus 
vedėjos, mokslų daktarės Audronės 
Galvonaitės, nors šie skaičiai nedide-
li, tačiau pasikeitimai per tokį trumpą 
geologinį laikotarpį yra drastiški. 

1983 – 2012 m. laikotarpis Šiaurės 
pusrutulyje buvo šilčiausias 30 metų 
laikotarpis per pastaruosius 1 400 
metų ir temperatūrų pasikeitimai jau 
tampa pražūtingi trapioms ekosiste-
moms, nes nykstant vienom, iš karto 
kyla grėsmė kitom. Antai, dėl Arkties 
ledynų tirpsmo baltosios meškos turi 
plaukti ieškoti maisto šimtus kilome-
trų. – pastebėjo A. Galvonaitė. – Iško-
rėja Arkties  amžino įšalo zona, dėl 
to veržiasi į atmosferą metano dujos 
ir didina šiltnamio efektą. Tirpsta 
Antarktidos, Grenlandijos, Islandi-
jos ledynai ir dėl to kyla vandenynų 
lygis. Jeigu ledynai ištirptų, vidutinė 
pasaulinė oro temperatūra pakiltų 8 
– 12 laipsnių, žemėje gyvybė tokia, 
kokia dabar, nebūtų įmanoma. Nors 
klimato kaita yra ilgalaikis procesas, 
tačiau pirmą kartą istorijoje pokyčiai 
pastebimi per vieną žmogaus gyve-
nimą. Sunerimti reikia kiekvienam ir 

Mažink vartojimą, rūšiuok 
atliekas, važiuok dviračiu...

galvojant apie ateities kartas, neteršti 
atmosferos“. 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos ekologė Inga Žu-
kauskienė teigė, kad Anykščių rajone 
įgyvendinama daug projektų, tarp jų 
biokatilinės Anykščiuose statyba, ma-
žinančių šiltnamio efektą skatinančių 
dujų išmetimą į atmosferą, tačiau, pa-
sak jos, svarbu ir kiekvienam iš mūsų 
imtis iš pirmo žvilgsnio paprastų, kas-
dieninių energijos taupymo, sąžiningo 
atliekų rūšiavimo, aplinką mažiau ter-
šiančio transporto naudojimo ir kitų 
priemonių. „Manau, kad gyventojams 
labai svarbu patikėti klimato kaitos 
keliamos grėsmės realumu, suvokti, 
kad kasdienine veikla kiekvienas gali 
šią grėsmę mažinti, - sakė ekologė I. 
Žukauskienė. – Miesto gyventojai 
jau įpranta, deja, ne visi, sąžiningai 
rūšiuoti atliekas, kaimuose gyvenan-
tys atsisako įpročio deginti šiukšles. 
Vis dažniau gyventojų automobilį 
iškeičia į dviratį, pirkdami renkasi 
mažiau degalų naudojančią transpor-
to priemonę. Taip elgtis privalėtų visi. 
Kiekvienas turėtume susimąstyti, ar 
tikrai reikia pirkti naują televizorių, 

jei turimas puikiai veikia, ar tikrai 
reikia keisti telefoną nauju, žodžiu, 
mažinti vartojimą. Taip elgdamiesi 
tuo pačiu mažinsime ir gamybą, dėl 
to į atmosferą pateks mažiau pramo-
ninių teršalų. Ir dar patarčiau, jeigu 
tik yra galimybė, pasodinkim bent 
jau po medį, juk tai - atmosferos 
plaučiai“.

Aplinkos ministerijos Klima-
to kaitos politikos skyriaus vedėja 
Stasilė Zinutienė irgi pabrėžė, kad  
klimato kaitos pokyčius teigiama 
linkme gali įtakoti kiekvienas. „Tau-
piai naudoti energetinius išteklius, 
stengtis mažinti vartojimą, naudoti 
vietinius išteklius, sąžiningai rūšiuo-
ti atliekas, naudoti aplinką mažiau 
teršiančias transporto priemones 
ir netgi patarčiau vandenį gerti iš 
čiaupo, nes Lietuvoje jis yra švarus 
ir kokybiškas, o ne pirkti plastiki-
niuose buteliuose, kurių gamybai 
sunaudojama daug energijos“  - sakė 
S. Zinutienė, pabrėždama, kad žmo-
nės turėtų mąstyti globaliai, jausti 
atsakomybę, galvoti ne tik apie save, 
savo vaikus, bet ir apie tai, kokioje 
Žemėje gyvens ateities kartos.   

veikia panašiai kaip stiklas. 
Žemės atmosferoje vyksta poky-

čiai, įtakojantys klimato kaitą gyvybei 
Žemėje pavojinga linkme. Nuo 1880 
m. vidutinė globali oro temperatūra 
padidėjo 0,8 C˚. Tarpvyriausybinės 
klimato kaitos komisijos 5 – osios 
ataskaitos duomenimis per artimiau-
sius 30 metų temperatūra išaugs dar 
0,3 – 0,7 C˚ . Pasak iš Anykščių kraš-

Pasaulyje augant ekonomikai, di-
dėjant vartojimui, deginant iškastinį 
kurą į atmosferą išmetami vis dides-
ni šilumos efektą sukeliančių, ypač 
anglies dioksido (CO), dujų kiekiai. 
Nepaprastai spartus jų kiekio didėji-
mas dėl anglies, naftos ir iškastinių 
dujų naudojimo ir šalinimo į atmos-
ferą CO pavidalu sukelia taip vadi-
namą „šiltnamio efektą“. Šios dujos 

Šis pasiturintis anykštėnas žengė dar toliau – ant savo namo 
stogo sumontavo saulės baterijas ir gamina elektros energiją, 
neįtakojančią klimato kaitos.

užjaučia
Pageltę lapai rudenį nukrin-

ta,
Pavasarį vėl bus žali
Žmogus išėjęs nebegrįžta,
Palikęs ilgesį širdy.
Mirus Virginijos MATELIO-

NIENĖS mylimai mamai, ski-
riame nuoširdžius užuojautos 
žodžius jai ir artimiesiems.

J. ir R. Budreikai, Gr. Pačins-
kienė, D., A. Pačinskai, St. ir A. 
Zabielai

Staiga mirus inžinieriui Vito-
liui Usoriui, nuoširdžiai užjau-
čiame artimuosius ir visus ka-
varskiečius, pažinojusius jį kaip 
aktyvų miesto bendruomenės 
narį.

Kavarsko vidurinės mokyklos 
pirmosios laidos abiturientai

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys 
skausmą

Brangaus žmogaus juk niekas 
negrąžins

Tušti namai švies netektim iš 
tolo

Nors grįžti ten skubėsit su vil-
tim.

Nuoširdžiai užjaučiame Vir-
giniją MATELIONIENĘ, mirus 
mylimai Mamai.

Vaišvilos šeima

Linas BITVINSKAS

Kartais galima nustebti, kaip 
įvykiai klostosi pasaulyje. Pasi-
rodo, „Hamaso“ lyderio Ismailo 
Hanijos šeima nevengia naudotis 
didžiausio savo priešo – Izraelio 
– medicinos įstaigomis. Tai labai 
keista, nes palestiniečiai nuolat 
pasauliui kartoja, kad žydai vos 
ne gyvus juos valgo, kankina ir 
kitaip dusina, nuolat tvirtina, kad 
jų atžvilgiu vykdomas genocidas. 
Pasirodo, „Hamaso“ lyderio šei-
ma kažkodėl labiau pasitiki žydų 
gydytojais negu savais palestinie-
čiais.  

Pasirodė pranešimai, kad vie-
na iš 13-os I.Hanijos atžalų, vos 
pasibaigus operacijai „Nepaju-
dinama uola“, kuri prasidėjo pa-
lestiniečiams pasiuntus į Izraelį 
tūkstančius raketų, į ką Izraelis 
atsakė įvesdamas savo kariuome-
nę, nuskubėjo gydytis į Izraelio 
ligoninę, praneša „Reuters“. Tie-
sa, moters pavardė neskelbiama 
etikos sumetimais. Neskelbiama 
ir dėl kokios priežasties vyko 
gydytis moteris, tik pranešama, 
kad Izraelio gydytojams teko dar-

buotis dėl to, kad Gazoje vietos 
medikų buvo netinkamai atlikta 
kažkokia medicininė procedūra.   

Gazos Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos valdininkas agentūrai 
„Reuters“ patvirtino gydymosi 
faktą, tačiau patikslino, kad gy-
dėsi ne dukra, o I.Hanijos sesuo, 
kuri buvo paguldyta į ligoninę 
„kritinės, gyvybei gresiančios bū-
klės“. Valdininko teigimu, dabar 
ji jau grįžo iš ligoninės.

Ir tai ne viskas – pasirodo, pa-
grindinio „kovotojo“ prieš Izraelį 
šeima jau ne pirmą kartą naudojasi 
Izraelio medikų paslaugomis – 
pernai Jeruzalės ligoninėje gulėjo 
80-metė teta, o 2013 metais Hani-
jos šeima į Izraelį tyrimams atvežė 
klinikinę mirtį patyrusią vos me-
tukų sulaukusią I.Hanijos anūkę 
Amal. Izrelio gydytojai jai nustatė 
sunkią virškinamojo trakto infek-
ciją ir pasakė šeimai, kad faktiškai 
šansų išgyventi mergaitė neturi. 
Parvežus į Gazą, mergaitė mirė. 

Štai tokie reikalai medicinos 
fronte. Klausimas tik vienas, kur 
gydysis „Hamaso“ lyderio šeima, 
jeigu palestiniečiai sunaikins Iz-
raelį?

kampas

Aivaras Veiknys
„Paukštuko 
liudijimai“ 

ŠTAI IR 
PAUKŠTUKAS. 
Taip pavadintas 
pirmajame knygos 
atvarte tupintis eilė-
raštis. Štai ir naujoji 

literatūrinių vakarų lankytojams jau 
gerai pažįstamo jaunojo poeto A. Vei-
knio knyga, paantrina autoriui Lie-
tuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tai 
jau antroji autoriaus eilėraščių knyga. 
Debiutinį rinkinį „R aktai“ išleido 
2007 metais.

Aivaras Veiknys į kūrybos tėkmę 
įlieja gyvenimo šerpetas, nenudai-
lintus artimųjų paveikslus, į sąmonę 
įsirėžusius vaiko metų potyrius ir re-
gėjimus. Nepaisant šiurkštybių, – tai 
šviesos ir harmonijos pusėn einanti 
poezija. Paukštuko liudijimai yra 
fotografavimo poetinis žanras, – kai 
vaikas laukia pasirodant paukštuko. 
Autoriui jau paklūsta poezijos kalba, 
skirtingos vaizdų trajektorijos. 

Knygos redaktorius, poetas Aidas 
Marčėnas apie autorių ir poeziją: 

„Aivaras Veiknys – poetas. Eilėraš-
čiu besikabinantis į gyvenimą – bevil-
tiškai ir viltingai, dorai ir nepadoriai. 

Naujos Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidyklos knygos

Poetas iki paukščio kaulų tuštumų, 
poetas labiau, nei poetui derėtų. Todėl 
kartais nedera. Gražiai, it koks taperio 
pianinas. 

Aistringai išgroti net klasikines 
dermes, kurių karštligiškai ieško-
ma ir – kaip paukštukas liudija – vis 
dažniau randama: tiek asmeninėje 
biografijoje, tiek dar asmeniškesnėje, 
nors kartais vis dar į kitas panašioje, 
bet jau ir iš vienatinio, nepakartojamo 
gyvenimo išsiskleidžiančioje poezijo-
je. Poezijoje, kurioje savo darbą jau 
dirba kalba – o tai (visų eiles rašan-
čiųjų dėmesiui: tik tai) reiškia, kad čia 
kalbame apie tikrą poetą. 

Taip, sugroti dermes ne itin deran-
čiu instrumentu – štai kur melodija, 
verčianti suklusti, pajausti.  Susimąs-
tyti ir apie atlikėjo galimybes, ir apie 
poezijos perspektyvas.“

Gintaras  Patackas 
„Mažoji dieviškoji Co – 2. Metai“ 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 
pristato naują žymaus poeto Gintaro 
Patacko poemą. Pirmojoje poemoje 
pasirinktą kelią autorius suvokia kaip 
sąmoningą miksą, sąlygotą laiko, 
įvykių, išgyvenimų. Šis pasirinkimas 
daro įtaką ir antrosios „Mažoji dieviš-
koji Co – Metai“ poemos eilėdarai. 

Knygos dailininkas 
– Mikalojus Povilas 
Vilutis. Antroji Ma-
žoji dieviškoji Co 
- 2. Metai – tokia 
pat provokuojanti ir 
laužanti taisykles, 
kaip ir pirmoji, iš-

leista 2013 m. 
G. Patackas savuoju groteskų sti-

liumi apeliuodamas į K. Donelaičio 
„Metus“, į savo kūrybą įlieja dabar-
tiškas parafrazes. Vis dėlto jau iš pir-
mųjų eilėraščių paaiškėja, kad XIX 
amžius, kaip ir Antika ar Viduramžiai, 
yra tiesiog čia ir dabar. Kad Kantas ir 
Stepių vilkas gyvena šalia mūsų, kur 
galbūt gatvėje, o gal įkaitusioje gal-
voje pagrečiui skamba Maironio po-
ezijos ir Tūkstančio ir vienos nakties 
pasakų frazės ir parafrazės.

Valentinas Sventickas teigia, jog 
„devintame dešimtmetyje G. Patac-
kas buvo maištingiausia jaunosios 
(tada) lietuvių poezijos jėga. Sąs-
tingio sprogdintojas. Jo eilėraščių 
žodžiai – dinamitas, mūza su kardu, 
šėlstantis kraujas. G. Patacką jaudina 
dehumanizacija, socialinio būvio ne-
jaukumai, materialėjimas, miesčio-
niškos banalybės, nužmogėjimą jis 
daužo ironijos kastetais“.

www.
lrsleidykla.lt    
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Kaime gyveno ir žydai

Manoma, kad kaimo pavadinimas 
bus kilęs iš 1686 metais Svėdasų 
dvaro inventoriuose minėtos kaime 
gyvenusios turtingos Mickūnų gimi-
nės. XVIII amžiuje Mickūnai buvo 
kunigaikščių Radvilų valdoje, vėliau 
priklausė Sterkonių dvaro savinin-
kui Juozui Kušeliauskui, kuris juos 
paliko sesers vyrui Mykolui Lopai, 
po kurio Mickūnų palivarkas ėjo iš 
rankų į rankas, kol 1913 m. jis ati-
teko Jonui Trečiokui. Nors Trečiokų 
palivarkui priklausė 123 ha žemės, 
1940 m. jam palikta tik 30 ha ir po 
1944 m. palivarkas sunyko. 

Užpraeito ir praeito amžių san-
dūroje Mickūnuose, prie upės, gy-
veno apie 10 žydų šeimų. Sunku 
pasakyti iš kur jie atsikraustė, tačiau 

Mickūnus garsina dvarelis, 
motokroso trasa ir tiltas

(Atkelta iš 1 p.) turtingiausias jų Berelis netgi turėjo 
karčemą ir girdė aplinkinių kaimų 
vyrus ir, matyt, Šventąja rastus pluk-
džiusius sielininkus. Nei sinagogos, 
nei karčemos ir jokių kitų žydų gy-
venimo pėdsakų neišliko, o Trečiokų 
dvarelis savo pavadinimą išsaugojo 
žmonių atmintyje, nes 1952 – aisiais 
jame buvo atidaryta septynmetė mo-
kykla, nuo 1961 – ųjų iki 1975 – ųjų 
buvusi aštuonmete, po kelių metų, 
pabuvusi pradine, uždaryta. Šiame 
kaime gimęs ir augęs Petras Bražiū-
nas su žmona Janina tame pastate ap-
sigyvenęs, jį sutvarkė ir įkūrė kaimo 
turizmo sodybą „ Senoji sodyba“. 

Kaimo senbuvis jaučiasi
laimingas

P. Bražiūnas gyvena mokyklos, 
kurioje mokėsi pastate, o gražiai 

suremontuotose klasėse - patalpos 
turistams ir poilsiautojams. „Gi-
miau va ten, prie miško, priglu-
dusioje sodybėlėje, ir visas mano 
gyvenimas susietas su Mickūnais, 
- sakė vyras, ant rankų laikydamas 
anūkytę.  – Taip jau gyvenimas susi-
klostė, kad žmoną Janiną iš Kauno 
atsiviliojau, su ja sugyvenome ir 
užauginome 3 vaikus, kurie mums 
padovanojo po porą anūkų, taigi 
šešis“. P. Bražiūnas – tikra kaimo 
enciklopedija. Jis gerai prisimena ir 
rodo, kur ėjo senasis kelias į Svėda-
sus, kaip 1959 – aisias kelią tiesino 
ir asfaltavo. Rodo apirusius, tačiau 
pakankamai gerai išsaugotus, bu-
vusios pionierių stovyklos pastatus, 
kurie, tokioje gražioje vietoje esan-
tys, tebepardavinėjami, kai jais gal 
prieš dešimtmetį atsikratė Anykščių 
kooperatyvas. Jis dirbo buvusioje 
prekybininkų vaikų pionierių stovy-
kloje, tad be jokio atlygio pasižiū-
ri, kad jos niekas neniokotų. Vyras 
rodo vos žymią aikštę su išlikusiu 
metaliniu stiebu vėliavai ir šypteli 
prisiminęs, kaip joje iškilminga pio-
nierių rikiuote ir vėliavos pakėlimu 
prasidėdavo nauja stovyklos pamai-

na. Moja ranka link didelio angaro, 
kuris jau Nepriklausomybės prie-
šaušryje buvo pastatytas didesniems 
stovyklos renginiams. „O tvenkinio 
nebuvo, mes iškasėme“, - pagavęs 
mano klausiamą žvilgsnį, aiškina.

Šis žmogus apleistą teritoriją 
pavertė akiai miela poilsio zona, į 
senąją sodybą atklystantiems poil-
siautojams. Deja, apie dabartinius 
buvusios pionierių stovyklos šeimi-
ninkus nei P. Bražiūnas, nei Debei-
kių seniūnas nieko konkretaus pasa-
kyti negalėjo. Jis labai norėjęs, kad 
juos su žeme būtų įsigijęs Amerikos 
lietuvis Leopoldas Jonas Trečiokas, 
dar prisimenantis, kaip į Trečiokų 
dvarelį jį atveždavęs vasaroti tėvas 
daktaras Juozas Trečiokas. Deja, 
L. J. Trečiokas gražų namą pastatė 
šalia buvusios pionierių stovyklos, 
tačiau ir į jį retai atvažiuoja, nes jam 
jau 87 – eri. 

Stabtelime prie mokyklos pas-
tato, kurį puošia lentelė, bylojan-
ti apie čia buvusią kaimo mokslo 
šventovę. 

Atsisveikindami stabtelime prie, 
pasak P. Bražiūno, gal švedų prieš 
300 metų pasodinto ąžuolo, kurį ap-

kabinti teišgali 4 vyrai (apimtis 4,9 
m.). 

Kieme – dailės paminklas

Mickūnuose gimusi, augusi ir mo-
kyklą lankiusi Aldona Lisauskienė 
prieš 15 metų amžino atilsio palydė-
jusi vyrą Vytautą, gyvena viena, ta-
čiau ją dažnai aplanko dukra Vilma, 
kuri, tikėtina, irgi įsikurs gimtinėje. 
Tai liudija kieme dygstantis dar vie-
nas pastatėlis. Moteris džiaugėsi 
ne tik vaizdinga kaimo vieta, bet ir 
gerais, nuoširdžiais, darbščiais čia 
gyvenančiais žmonėmis, visuomet 
bėdoje padėti pasiruošusiais kaimy-
nais. „Ką padarysi, ištuštėjęs dabar 
kaimas. Prisimenu kokios gegužinės 
čia vykdavo, kaip muzikantas akor-
deoną užplėšdavo“ – su nostalgija 
prisiminė A. Lisauskienė. – Nebėr 
sveikatos. Savo atvargome su vyru. 
Sunkiai kolūkio fermose dirbome. 
Dabar va, tik šuniuką ir katytę lai-
kau. Mėgsta spręsti kryžiažodžius, 
televizorių pasižiūri, ką ten Seimo 
išrinktieji svarsto“.

Kartais ji sulaukia netikėtų svečių 
Į kiemą užsuka tai koks pavienis 
liaudies dailės mylėtojas, tai moks-
leivių grupelė. Mat kieme stovi 
1907 metais išdrožtas koplytstulpis, 
dailės paminklas. 

Gyvena su broliu

Kieme sutikta tikra mickūnietė 
Loreta Banytė gyvena istorinėje tro-
boje prie pat kelio. Šiuose namuose 
praeito šimtmečio pradžioje veikė 
mokykla, kadaise buvo krautuvė, 
paštas. Dabar sodybėlėje šeiminin-
kauja ji su broliu Vidu. Dėl sveika-
tos gyvulių nelaiko. Šioje troboje 
gyvenę jų tėvai Vitalija ir Augustas 
jau išėję Anapilin...Mickūnų girininkijai vadovauja girininkas Benjaminas Rimkus, 

jai priklauso keli tūkstančiai hektarų miškų . 

Didžiausias Loretos Banytės draugas 8 – erių metų sargis Meš-
kis. 

Aldona Lisauskienė nenuobodžiauja...

Kaimo įžymybė - 1872 metais pastatytas Mickūnų tiltas, kuriam  
gelžbetoninį paklotą 1923 m. suprojektavo iš Andrioniškio kilęs 
inžinierius Pranas Markūnas. 

Vasaromis atgyja vienintelė rajone Mickūnų motokroso trasa. 

Buvusį dvarelį, mokyklą tvarko gyvybingiausia kaimo šeima Ja-
nina ir Petras Bražiūnai, įkūrusi čia „Senąją sodybą“. 

1907 metais pastatytas ko-
plytstulpis.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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įvairūs

parduoda

 pro memoria
Anykščių mieste
Ona RADZEVIČIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 10 16
Antanas JURKĖNAS, gimęs 1924 m., mirė 10 15

Andrioniškio seniūnijoje
Povilas STROLIA, gimęs 1934 m., mirė 10 20
Stanislava ANTANĖLIENĖ, gimusi 1921 m., mirė 10 16

Anykščių seniūnijoje
Teklė GRINIENĖ, gimusi 1919 m., mirė 10 19
Albertas PAJUODIS, gimęs 1936 m., mirė 10 17

Kavarsko seniūnijoje
Vanda BUDREVIČIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 10 17

Skiemonių seniūnijoje
Danutė AUGUSTINIENĖ, gimusi 1966 m., mirė 10 16

Vyr. redaktorė

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 - 
14,60 Lt / 4.23 EUR /kg,

belgų telyčaites - 
10,60 Lt/ 3.07 EUR /kg.
juodmargius buliukus -
5 Lt / 1.45 EUR /kg.

Tel. (8-678) 00255.

Perkame GRIKIUS, 
ekologinius 

maistinius jAVUS.
Tel.: 8 698 36704, 

8 615 15353, 8 616 25417, 
(8 45) 59 5600, 

el. paštas info@agrolitpa.lt, 
www.agrolitpa.lt

PERKA GRIKIUS.
Kaina 820-850 Lt/t

(237,49-246,18 EUR/t)
Tel. (8-611) 44130.

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

Tel. (8-631) 61411.

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 išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas.

Tel.: (8-682) 18972.

Brangiai - miško sklypus ir ap-
leistas sodybas visoje Lietuvoje. 

Tel. (8-604) 53667.

Technika

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

Tel. (8-648) 67177.
 

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

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-601) 53942.

Kombainus, traktorius, automo-
bilius, autobusus, įvairią techniką, 
metalo laužą, elektros variklius.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius auginti. 
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.

Įvairaus amžiaus arklius. 
Atsiskaito iš karto, pasiima greitai.

Tel. (8-608) 01085.

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

Įmonė PARDUODA 
aukštos kokybės DURPIŲ 

BRIKETUS KURUI.
Tel. (8-687) 25450.

Nekilnojamasis turtas

Dviejų kambarių butą 
Anykščiuose Storių gatvėje (na-
mas 1994 m. statybos, 2-as aukš-
tas, plastikiniai langai, šarvo durys, 
įstiklintas balkonas, sandėliukas. 
Kaina 56 500 Lt/16363,53 EUR)

Tel. (8-650) 97517.

Automobiliai

AUDI 80 1991 m. (labai gera bū-
klė, maža rida, 66 kW, benzinas).

Tel. (8-614) 97232.

Kuras

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

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

Aurelijus KLIČIUS, gimęs 10 09

Adas NAIRANOVSKI, gimęs 10 12

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

Tel. (8-629) 76267.

Malkas, atraižas pakais. 
Supjautas, kaladėmis, skaldytas. 
Tel. (8-622) 44850.

Kita

Vielos tinklą aptvarui su stulpe-
liais.

Tel. (8-381) 4-31-01.

Gyvuliai

Paršelius ir karvę.
Tel. (8-683) 39440.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Baldų gamyba. Virtuvės, spintos 
slankiojančiomis durimis, prieš-
kambario, miegamojo, svetainės 
ir kt.

Tel. (8-601) 70304.

Statybos, remonto darbai

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

Tel. (8-606) 85525.

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės spalio 23 dieną 17 val., 

Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

Dovanoja

Labai gražius 3 rudus katinė-
lius 1,5 mėnesio amžiaus. 

Tel. (8-615) 18380.
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šiandien

Spalio 24 d.

Sanginas, Ramvydė, Odilija.

spalio 23 - 24 d. jaunatis.

vardadieniai

mėnulis

Antanas, Daugailas, Švitrigai-
lė, Rapolas, Gilbertas.

oras

-4

+1

MOZAIKA

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

tautos balsas

„... to atspėjau“:

„Kad ko gero tvarkos ir teisin-
gumo partijos laukia darbiečių 
likimas. Vyksta kratos partijos 
būstinėje. Nu bet vis tiek geriau 
už liberalų sąjūdį. Bent mūsų, 
kurie 5000 neuždirbam, tvarkie-
čiai durniais nevadina“.

„Namie palikau, lauke sutikau, 
savos nepažinau?“

Antradienio mįslės „Panešti ga-
lima, o suskaičiuoti negalima?“ 
atsakymas – galvos plaukai. 

 IŠ ARTI

Savo nuomonę  išsakykite paskambinę į „Anykštą“:   (8-381)  5-82-46,  

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
LT EUR LT EUR LT EUR

Paštų skyriuose:

„Anykšta“ 62.16 18.00 124.32 36.00 220.98 
(248.60)

64.00 
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

51.78 15.00 103.56 30.00 196.81 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 41.43 12.00 82.86 24.00 138.11 40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse arba 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 51.78 15.00 86.32 25.00 155.38 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

41.43 12.00 69.06 20.00 120.85 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 31.08 9.00 55.24 16.00 86.32 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
30.00 8.69 60.00 17.38 120.00 34.75

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
LT EUR LT EUR LT EUR

„Aukštaitiškas formatas“
7.98 2.31 11.97 3.47 15.96 4.62

Rašome, kad Jūs žinotumėte! 
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Prenumeratorių laukia prizai ! 
Pagrindinis prenumeratos prizas - 

benzopjūklas„Stihl“ MS 170.
Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.

Prizų steigėjas - A. Šimkaus firma (Vilniaus g. 14, 
Anykščiai) – Masevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas 
Anykščiuose. 

Prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redak-
ciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite 
savo vardą, pavardę ir adresą. 

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

2015 metais „Anykšta“ išeis antradieniais ir šešta-
dieniais. Šeštadienio – 16 puslapių.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenu-
meratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne 
trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus 
g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, www.
anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti 
(8-381) 5-94-58.

Prenumeratos kainos 2015 metams

Perskaičiau Leono Alesion-
kos postringavimus apie blogąją 
Ameriką („Amerika, lauk iš mūsų 
širdžių“,-„Anykšta“, 2014-10-21) ir 

Amerika, lauk iš Alesionkos kiemo
turiu pasakyti, kad pats daktaras gal 
tegu pirma išlipa iš savo amerikoniš-
ko automobilio, kuriuo vis pasigiria, 
o jau paskui savo „meliodijas trans-

liuoja“. Tegu dainuoja – Amerika, 
lauk iš mano kiemo – ir pasistato 
žiguliuką iš mylimos Rusijos. 

Leonai, kaip tu su savo gilia politi-

ne įžvalga praleidai, kad tavo kiemą 
Amerika okupavo? Tai nedovanotina.  

Skaitytojas, važinėjantis 
japoniška mašina 

Praėjęs rugsėjis pasaulyje 
buvo šilčiausias nuo 1880 metų

Praėjęs mėnuo buvo šilčiausias 
pasaulyje nuo meteorologinių ma-
tavimų pradžios 1880 metais. Be 
to, 38 kartą iš eilės visuotinė rugsė-
jo temperatūra buvo aukštesnė už 
XX amžiaus vidurkį, pranešė JAV 
nacionalinė vandenynų ir atmos-
feros administracija (NOAA). Iki 

šiol visi 2014 metų mėnesiai, iš-
skyrus vasarį, buvo vieni šilčiausių 
apskritai. Jau 2013-ieji - po 2010, 
2005 ir 1998 metų - buvo vieni 
karščiausių istorijoje.

Amerikietės karvė paskelbta 
didžiausia pasaulyje

Amerikietės iš Ilinojaus valsti-
jos auginama karvė paskelbta di-

Kaip rašė pats Juozas Tumas-
Vaižgantas, dėdės ir dėdienės reiš-
kia ne tiek giminystės ryšį, kiek so-
cialinį santykį tarp ūkį paveldėjusių 
šeimininkų ir čia pasilikusių dirbti 
ir vargti „dėdžių“, kurių padėtis yra 
kažkas mišraus tarp tarno, samdinio 
ir šeimos nario, bet sunkesnė už 
samdinio, nes dirbama be atlygini-
mo, dažniausiai tik už „pavalgymą 
ir menką drabužį“. Pagal apysaką 
sukurtoje režisierės Gabrielės Tu-
minaitės inscenizacijoje vaizduo-
jami būtent tokie „dėdės“ ir tokios 
„dėdienės“: Mykoliukas – aktorius 
Vainius Sodeika, Severiutė – aktorė 
Agnė Šataitė ir Rapolas – aktorius 

Vaižganto „Dėdės ir dėdienės“ jaunos menininkės akimis
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras spalio 26 d. 18 val. Anykš-

čių kultūros centre pristato premjerinį režisierės Gabrielės Tu-
minaitės spektaklį „Dėdės ir dėdienės“. Pagal Juozo Tumo -Vaiž-
ganto apysaką pastatytas spektaklis – tikra duoklė dažnai dar 
mokyklos suole iš gyvenimo nepelnytai išbraukiamam didžiajam 
lietuvių literatūros klasikui. 

Mindaugas Capas. Meistriška rašy-
tojo ranka sukurti personažai, nors 
ir įstatyti į grubias baudžiavinio kai-
mo aplinkybes, sugeba labai giliai 
jausti, stebėti ir suvokti save, patirti 
aukščiausias būties akimirkas. 

Kodėl jauna teatro menininkė 
pasirinko chrestomatinį mūsų li-
teratūros klasiko kūrinį? „Mes įsi-
klausome į Juozo Tumo -Vaižganto 
epochą, – sako režisierė, – kaip gy-
veno jis pats, kokie buvo žmonės 
– rašytojai, kultūros veikėjai. Jie 
buvo drąsūs, pasitikintys savo šalies 
kultūra, ateitimi ir jau tapę pasaulio 
piliečiais.“ Pasak režisierės Gabrie-
lės Tuminaitės, apysaka „Dėdės ir 

dėdienės“ parašyta miestiečio, turin-
čio gerą skonį. Tai sąmoningas lietu-
viškos tapatybės suvokimas: tvirtai 
stovint ant žemės, tačiau be perdėto 
sentimentalumo. Spektaklio kūrėjai 
sako nesiekiantys tapti rašytojo ži-
novais: teatrui ima tai, kas yra įdo-
miausia, juos praturtina ir įkvepia. 
Taip repetuojant iškilo Mykoliuko ir 
Severiutės istorija – meistriškai apy-

sakoje šalia viena kitos skambančios 
grožio, aistros ir begalinio liūdesio 
temos. Ilgai brandintas režisierės 
Gabrielės Tuminaitės darbas tapo 
kūrybinga ir šiuolaikiška anų laikų 
Lietuvos kultūros, tapatybės, kasdie-
nio gyvenimo refleksija.

Bilietus galima įsigyti Anykščių 
kultūros centro kasoje. Bilietų kai-
nos 30-35 litai.   

Scena iš režisierės Gabrielės Tuminaitės spektaklio „Dėdės ir 
dėdienės“.  

džiausia pasaulyje. Galvijo ūgis 
siekia 1,93 metro, skelbia AP.

Peti Hanson (Patty Hanson) 
ir jos augintinė Žiedė šypsojosi 
pirmadienį pozuodamos ofici-
aliai pasaulio Gineso rekordų 
knygos nuotraukai.

Moteris rekordo sugalvo-
jo siekti po to, kai veterinarai 
užfiksavo didelį galvijo svorį, 
kuris siekė daugiau nei 900 ki-
logramų. Gegužės pabaigoje jos 
šeimos nariai ir draugai nuotrau-
kose ir vaizdo įrašuose taip pat 
pradėjo fiksuoti Žiedės svorio 
pokyčius.

Žiedė P. Hanson namuose atsi-
rado, kai buvo dar jauniklė. Mo-
teris nusprendė pasilikti ją kaip 
augintinę. Liepą Žiedei sukako 
13 metų.

Amerikietė teigė norinti kada 
ateityje Žiedės istoriją įamžinti 
vaikams skirtoje knygoje. “Žie-
dė yra kaip truputį peraugęs 
šuo, - sakė P. Hanson. - Galvi-
jus auginantys žmonės supras, 
ką noriu pasakyti. Tačiau noriu, 
kad kiti žmonės žinotų, jog ji yra 
ypatinga”.

-ELTA


