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VAKARAS. Anykščių menų 
centras lapkričio 28 d. 17 val. kvie-
čia į kultūros vakarą, skirtą Pasaulio 
anykštėnų bendrijos pirmininko, aka-
demiko, hab. istorijos mokslų daktaro 
profesoriaus Antano Tylos jubiliejui. 
Renginys vyks Anykščių koplyčioje 
– Pasaulio anykštėnų kūrybos centre. 
Renginys nemokamas.

PASKAITA. Lapkričio 27 dieną, 
ketvirtadienį, 18 valandą kultūrinių 
tradicijų studijoje “Anykščių vaivo-
rykštė” (Vilniaus g. 22, p/c “Norfa” II 
a.) bioenergetikės Svetlanos Smertje-
vos paskaita „Ar Aš laukiu Kalėdų?“ 
(kaip savo vidumi pasiruošti šven-
tėms). Kanklėmis gros Jolita Novi-
kienė.

SUSIRINKIMAS. Gruodžio 17 
dieną 10 valandą kviečiamas ŽŪK 
„Avuoga“ visuotinis susirinkimas. 
Neivykus 10 valandą, kviečiamas 
14 valandą. Adresas: Vilniaus g. 5, 
Anykščiai, tel. (8-621) 98201.

Meras. Darbo partijos Anykščių 
skyrius savaitgalį pritarė, kad tiesio-
giniuose mero rinkimuose nuo šios 
partijos dalyvautų Alfrydas Savickas. 
Jau anksčiau A.Savicko kandidatūrą 
patvirtino Darbo partijos vadovybė. 
Partijos kandidatų į Anykščių rajono 
tarybą sąrašas dar nėra sudarytas.

Netektis. Antradienį mirė garsaus 
dainininko Kastyčio ir VšĮ „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ direk-
toriaus Gintaro Kerbedžių tėtis Sta-
nislovas. S.Kerbedis išėjęs į pensiją 
gyveno Laukagaliuose (Traupio sen.). 
Jis buvo aukštas milicijos pareigūnas, 
Lietuvos geležinkelių transporto mili-
cijos viršininkas. Su žmona užaugino 
keturis vaikus - dvi dvynių poras.

Kreditas. Policija praneša, kad 
Svėdasų seniūnijos gyventojas, gimęs 
1968 metais, pirmadienį sužinojo, 
kad pasinaudojant jo sąskaita buvo 
paimtas greitasis kreditas. 

Renesansas. Muzikologė Laura 
Lukenskienė apsilankiusi Svėdasuose 
buvo pakerėta devyniasdešimtmečio 
Broniaus Neniškio, kuris kaip rene-
sanso žmogus - orkestras: grojo ar-
monika, lūpine armonikėle ir „smeto-
niškomis“ Juozo Lašo pagamintomis 
kanklėmis.

Pašalpų gavėjai Anykščiams 
taupo pinigus
Anykščių rajone socialines pašalpas gaunančių žmonių beveik tūkstančiu mažiau, negu buvo metų 

pradžioje. Tačiau tai anaiptol nereiškia, kad rajono ekonominė padėtis pasikeitė žymiai.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Skurdas didėja, o pašalpų gavėjų Anykščių rajone mažėja. 
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Aukštumose prie Šventosios – Varkujai Raimondas GUOBIS

Debeikių seniūnijoje, netoli 
Šventosios, šviesiose aukštumo-
se melsva vieškelio asfalto juosta 
perkirstuose, gyvenvietėje ir to-
liau arčiau sodais ir senmedžiais 
žaliuojančiuose vienkiemiuose 
gyvuoja Varkujų kaimas. Iš kur 
pažvelgsi, veriasi kalnais, kalne-
liais banguojančios iki horizon-
to erdvės, didiems darbams, di-
džioms svajonėms įkvepiančios, 
paūkavusiose tolumose stūkso 
Debeikių bažnyčios bokštai, bet 
Varkujai priklauso kitai, Vy-
žuonų parapijai, jiems viena di-
džiausių - Marijos Magdalietės 
šventė.

išmokėta 645 tūkstančiai litų, tuo 
tarpu 2012 m. gavėjų buvo 4 242 
ir jiems išmokėta buvo 925 tūks-
tančiai litų. 

Prie to prisideda naujoji tvarka, 
kad už 350 Lt socialinę pašalpą 
gyventojai nuo 2013 metų kovo 1 
dienos privalo atidirbti 40 valandų 
per mėnesį. O nuo šių metų klau-

simą, ar žmogui priklauso gauti 
socialinę pašalpą, sprendžia speci-
alios seniūnijose sudarytos komi-
sijos, kurios apsilanko gyventojų 
namuose ir įvertina jų buitines są-
lygas. Į komisijų sudėtį įtraukti ne 
tik įvairūs valdininkai, bet netgi 
paštininkai. Turintys teisę į pašal-
pas paprastai siunčiami atidirbti. 
„Ne visi žmonės, kurie turi teisę į 
pašalpas, gali dirbti dėl sveikatos 
būklės, todėl iš 2 374 gavėjų nu-
kreipti atidirbti Anykščių rajone 1 
697 žmonės“,- sakė V.Veršulytė. 

Vedėjos teigimu, net ir turėdami 
teisę į pašalpas, kai kurie žmonės 
atsisako atidirbti. „Per 9 šių metų 
mėnesius atidirbti atsisakė 140 as-
menų“,- sakė V.Veršulytė.   

Be to, socialinės pašalpos dar 
mažės, nes nuo 2014 m. birže-
lio 1 d. pašalpa mažinama, kai ji 
mokama nuo 12 mėnesių iki 24 
mėnesių - socialinės pašalpos dy-
dis mažinamas 20 procentų; kai 
pašalpa mokama nuo 24 mėnesių 
iki 36 mėnesių - 30 procentų; kai 
pašalpa mokama nuo 36 mėnesių 
iki 48 mėnesių - 40 procentų; kai 
pašalpa mokama nuo 48 mėnesių 
iki 60 mėnesių - 50 procentų. O 
jei asmuo pašalpą gaudavo ilgiau 
kaip 60 mėnesių, ji nebus skiriama 
24 mėnesius.

Beje, per vykstančius susitiki-
mus su rajono gyventojais rajono 
vadovai pabrėžia, kad neskirdami 
pašalpų jie sutaupė kelis milijo-
nus.

zoniniai svyravimai – žmonės su-
siranda laikinus darbus, kur nors 
išvyksta. Praktika rodo, kad žie-
mos mėnesiais gavėjų skaičius vėl 
ima augti“,- kalbėjo V. Veršulytė. 

Tačiau ilgalaikis mažėjimas aki-
vaizdus – 2013 m. duomenimis, 
Anykščių rajone socialines pa-
šalpas gavo 3 176 asmenys, jiems 

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Socialinės 
paramos skyriaus vedėja Veneta 
Veršulytė „Anykštai“ sakė, kad 
socialinės paramos gavėjų spalio 
mėnesį rajone buvo 2 374. „Metų 
pradžioje, sausio mėnesį, gavė-
jų buvo 3 191, sumažėjimas yra 
ženklus, tačiau tam įtakos turi se-

Palmyra Vilutienė, kaime prie upės augusi, tad  kartais ir dabar pameškerioja.

Keturiems 
vaikams 
suteikti viltį

Pasityčiojo iš žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę atminimo

Anykščiai ir 
anykštėnai 
visada buvo 
aktyvūs istorijos 
kūrėjai

Prie paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę nežinia kiek lai-
ko stirksojo šiukšlių krūva. 

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Sociali-
nės paramos skyriaus vedėja 
Veneta Veršulytė teigia, kad 
žiemą vėl pagausės sociali-
nės pašalpos prašytojų. 



 

KONKREČIAI

spektras

2014 m. lapkričio 27 d.

Šio koncerto organizatorė Erika 
Švenčionienė, kuri yra kilusi iš Ra-
guvėlės, „Anykštai“ sakė, kad rengti 
koncertus ją paskatino ir savo šeimos 
patirtis. „Pati auginu neįgalią dukrą. 
Žinau, kad šeimos, kurios augina to-
kius vaikus, tampa ligos įkaitėmis, 
pagalba būna reikalinga ne tik sergan-
čiam, bet ir visai šeimai. Anykštėnų 
dėka, lėšų gydymui gavo ir mano 
Urtė. Po sunkios ligos praėjus dve-
jiems metams, matau kokie dideli 
pasikeitimai įvyko, Urtė jau vaikšto, 
tai ir anykštėnų nuopelnas“, - sakė E. 
Švenčionienė.

Pasak organizatorės, lėšos šieme-
tiniame koncerte bus renkamos ketu-
riems Anykščių rajono vaikams, nuo 
1,5 iki 16 metų amžiaus. „Jauniausia 
yra 1,5 metų Godutė iš Troškūnų, 
mergaitei sutrikęs vystymasis. Lau-
rai iš Svėdasų seniūnijos - 10 metų, 
mergaitė turi rūpesčių dėl augančios 
kojos, reikalinga ortopedinė avalynė. 
13-os metų Evelina iš Antrųjų Svirnų 
serga cerebriniu paralyžiumi, o 16-

Keturiems vaikams suteikti viltį
Lapkričio 29 dieną 17 valandą Anykščių kultūros centre vyks Lab-

daros koncertas, skirtas keturiems sergantiems Anykščių rajono vai-
kams. Lėšos, surinktos už bilietus, atiteks sergančių vaikų šeimoms.  

metis Martynas iš Kavarsko yra para-
lyžiuotas iki juosmens. Be specialios 
medicininės pagalbos vaikams reikia 
ir gerų vitaminų, nes jų nervų sistema 
pasilpusi“,- pasakojo E.Švenčionienė

Koncerte, pasak organizatorės, pa-
sirodys kylančios bei žinomos Lie-
tuvos žvaigždės. „Pasirodys grupė 
„16 hercų“ ir šios grupės jaunimas, 
dainininkas Paulius Stalionis, atvyks 
po ligos sveikstantis dainininkas Li-
gitas Kernagis su dukrele, dainininkė 
Roma Mačiulytė. Taip pat pasirodys 
Kastytis Kerbedis, kuriam tą dieną 
išpuola net du koncertai, bet jis ža-
dėjo atvykti. Džiugu, kad koncerte 
dalyvaus ir dvi mergaitės iš Raguvė-
lės Jovilė ir Dovilė Ambrasaitės bei 
Anykščių muzikos mokyklos auklė-
tinis Liudas Kripaitis. Tiesa, dar vie-
no garsaus atlikėjo, kuris pasirodys 
koncerte, neskelbiame, tegu lieka pa-
slaptyje. Taip pat dar nėra aišku, kas 
ves vakarą“,- apie būsimą koncertą 
kalbėjo E. Švenčionienė.

Moteris sakė, kad jaudinasi, ar 

Iš Raguvėlės kilusi Erika Švenčionienė, pati auginanti neįgalią du-
krą, siekia, kad labdaros koncertas Anykščiuose taptų kasmetiniu. 

lrytas.lt nuotr.

Šiukšlių krūva prie paminklo akis 
anykštėnams badė toli gražu ne vie-
ną dieną ir net savaitę. „Man skaudu 
ir graudu dėl nepagarbos Lietuvos 
laisvės gynėjams, šiukšlintojų mo-
ralės ir apie kurortą kliedinčios val-
džios abejingumo, - atsiduso takeliu 
ėjęs anykštėnas. – Juk turi kažkam 

Pasityčiojo iš žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę atminimo

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Anykščiuose, miškelyje prie „Nykščio namų“, prie paminklinio akmens žuvusiems už Lietuvos lais-
vę buvo supilta didžiausia šiukšlių krūva, kurios didžiąją dalį sudarė tušti „bambalinio“ alaus buteliai, 
vienas kitas ir tauresnio gėrimo butelis bei kitos buitinės šiukšlės. Keisčiausia, kad nemažame miškely-
je šiukšlės supiltos ne kur nors kitur prie takelio, ar miške, tačiau būtent ties paminkliniu akmeniu. 

rūpėti paminklo aplinka“.
Pasak istoriko, Anykščių savival-

dybės administracijos Bendrojo ir 
juridinio skyriaus vyriausiojo speci-
alisto Gintaro Vaičiūno, paminklas 
žuvusiems už Lietuvos laivę žen-
klina 1945 metais vasario 18 – ąją 
Pavarių miškuose žuvusių Antano 

Urbono ir Jono Biliūno partizanų 
būrių partizanų amžino poilsio vie-
tą. „Žuvusių partizanų kūnai kurį 
laiką išniekinti gulėjo prie buvusio 
senojo policijos komisariato pasta-
to, vėliau buvo užkasti kažkur toje 
vietoje, kur dabar stovi paminklas. 
Tiksli partizanų kūnų užkasimo vie-

Prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę 
nežinia kiek laiko stirksojo šiukšlių krūva. 

Paminklas žymi dviejų partizanų būrių parti-
zanų amžinojo poilsio vietą.

Autoriaus nuotr.

ta nežinoma“, - pastebėjo G. Vaičiū-
nas. Taigi visas miškelis anykštė-
nams turėtų būti kaip ir šventa vieta, 
kurioje ne tik nešiukšlinama, tačiau 
ir atitinkamai elgiamasi. Deja, be 
minėtos šiukšlių krūvos miškelis 
nusėtas pigaus „bambalinio“ alaus 
buteliais.  

Paskambinus Anykščių seniūni-
jos seniūnui Eugenijui Pajarskui, 
šis paaiškino apie šiukšles prie pa-
minklo skaitęs „Anykštos“ interne-
tiniame portale, tačiau tai miesto te-
ritorija ir jis čia nieko negali. „Kaip 
pilietis sakau, kad tai labai negerai, 
- pastebėjo seniūnas. – Tai neūkiš-
kumas, nors mieste yra konteineriai 
šiukšlėm. Kita vertus, patys šiukšli-
nam, patys rėkiam“.

Anykščių komunalinio ūkio di-
rektorius Kazimieras Šapoka vakar 
patikino, kad kai tik sužinojo, šiukš-
les nuo paminklo įmonės darbinin-
kai surinko ir išvežė dar tą pačią 
dieną. Pasak direktoriaus, prižiūrė-
ti šio paminklo teritoriją ir mišką 
jiems nepriklauso. „Tai ne mūsų 
teritorija“, - sakė direktorius. 

Internautų nuomonę skaitykite 
anyksta.lt.

visi bilietai bus išpirkti, tačiau tiki 
anykštėnų gerumu. „Man jau skam-
bino žmonės, kurie klausė, ar per 
koncertą bus galima paaukoti, to-
dėl pastatysime aukų dėžutę. Mane 
maloniai nustebino ir Anykščių tur-
gaus bendruomenė, kuri pasisiūlė 
vaikams suruošti dovanėles. Tokie 
koncertai negalėtų vykti be rėmėjų, 
kuo daugiau bendruomenių įsijungs, 
tuo renginys bus geresnis“,- sakė E. 
Švenčionienė. 

Ji sakė, kad koncerte dalyvaus ir tie 

vaikai su šeimomis, kuriems renkama 
parama. „Pinigėliai bus įteikti antroje 
koncerto dalyje“, - sakė organizatorė. 
Pasak E. Švenčionienės, jos svajonė ir 
noras, kad šis koncertas Anykščiuose 
taptų kasmetiniu, nes vaikų, kuriems 
reikia pagalbos, yra daug. Informaci-
nis koncerto rėmėjas –„Anykšta“.

Bilietus galima įsigyti Anykščių 
kultūros centro kasoje. Bilieto kaina 
- 20 litų.

-ANYKŠTA

Turizmas. Vyriausybė pritarė 
Ūkio ministerijos siūlymui kelionių 
organizatorių licencijavimo tvarkos 
aprašą pavesti rengti Valstybiniam 
turizmo departamentui. Tokiam 
nutarimui nepritarė Vyriausybės 
kanceliarijos teisės skyrius - esą tai, 
kad kelionių organizatorių licencijas 
išduodanti įstaiga dar ir tvirtins šio 
proceso tvarką yra ydinga, nes gali 
pažeisti nešališkumo ir objektyvu-
mo principus. Į šią pastabą neatsi-
žvelgusi Ūkio ministerija teigia, kad 
tokį tvarkos aprašą Turizmo depar-
tamentas jau yra parengęs, be to ge-
riausiai žino licencijų išdavimo pro-
ceso spragas. Ūkio ministras Evaldas 
Gustas Vyriausybės posėdyje taip 
pat atkreipė dėmesį, kad šiuo metu 
nėra jokio teisės akto, draudžiančio 
institucijai vykdyti savo pačios pasi-
tvirtintus įstatus, o tokios praktikos 
pavyzdžių yra ir dabar.

Biudžetas. Vyriausybė posėdyje 
pritarė patobulintam 2015 metų 
biudžeto projektui, kuriame išlieka 
dėmesys socialinei sričiai. Patobu-
lintame Valstybės investicijų 2015-
2017 metų programos projekte 2015 
metams valstybės kapitalo investici-
joms numatoma skirti 1 443,1 mln. 
eurų arba 1,7 mln. eurų daugiau. 
Palyginti su Seimui teiktu pirminiu 
projektu 2015 metų valstybės in-
vesticijos didėja krašto apsaugai - 
2,9 mln. eurų, viešajai tvarkai - 1,4 
mln. eurų, švietimui - 1,3 mln. eurų, 
sveikatos apsaugai - 0,9 mln. eurų ir 
kultūrai - 0,2 mln. eurų. Kitoms srit-
ims kapitalo investicijos nekito arba 
sumažintos ir buvo skirtos kitoms 
išlaidoms finansuoti, pažymima 
Vyriausybės pranešime. 

Diskusija. Seime atsiradus pa-
siūlymams griežčiau reglamentuoti 
žurnalistų darbo tvarką parlamento 
rūmuose, Seimo Pirmininkė Loreta 
Graužinienė sako, kad šiuo klausi-
mu planuojama diskusija, kurioje 
bus pakviesti dalyvauti ir žurnalistų 
organizacijų atstovai. „Nutarėme, 
kad bus diskusija, pakviesime ger-
biamą Dainių Radzevičių. Asmeninę 
nuomonę esu jau išsakiusi: jūs esate 
gražūs, pasipuošę ir mes patenkinti 
jumis, o dėl darbo mes turime susi-
tarti ir viena, ir kita pusė ir priimti 
bendrus sprendimus. Visiems turi 
būti patogu ir komfortiška dirbti“, - 
sakė L. Graužinienė. 

PVM. Siūloma, kad nuo 2015 m. 
sausio 1 d. pridėtinės vertės mokestį 
(PVM) už teikiamas statybų paslau-
gas mokėtų užsakovas, t.y. valstybės 
ar savivaldybių institucijos, o ne 
juridiniai asmenys, teikiantys staty-
bų paslaugas pagal sudarytą sutar-
tį. Tokį Pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo pakeitimo projektą įregis-
travo Seimo nariai „tvarkiečiai“ Re-
migijus Žemaitaitis ir Kęstutis Bart-
kevičius. Jų nuomone, priėmus tokį 
teisinį reglamentavimą, bus užtikri-
nama, kad PVM bus surenkamas 
sklandžiai, efektyviai ir sąžiningai, 
bus išvengiama stambių sukčiavi-
mo ir PVM slėpimo atvejų. Parla-
mentarai sako, kad statybų paslaugų 
užsakovai atidžiau planuos statybas 
ir investicijas, kadangi užsakovas 
taptų PVM mokėtoju ir įsipareigotų 
valstybei.

Nesumokėjo. 125 tūkst. 
gyventojų ir per 1 tūkst. įmonių 
dar nesumokėjo žemės mokesčio. 
Jie savivaldybių biudžetams sko-
lingi apie 15 mln. litų, informuoja 
Valstybinė mokesčių inspekcija 
(VMI). 

E.Briedytė savo pasiaiškinime 
žurnalistų etikos inspektorei nuro-
dė, kad jos valdoma žiniasklaidos 
priemonė dviems Anykščių rajono 
gyventojams - Anykščių savival-
dybės komunikacijos specialistei 
Virginijai Ros Garciai ir Kavarsko 
seniūnui Algirdui Gansiniauskui 
„liko vienintelė vieša galimybė pa-
sisakyti“. Priminsime, jog Anykščių 
„Verslo žiburių“ apdovanojimus, 

Kultūros rėmėjas nepaiso 
informavimo įstatymo

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Žurnalistų etikos inspektorė Zita Zamžickienė įspėjo 
E.Briedytės įmonę dėl Visuomenės informavimo įstatymo pažei-
dimo. Šis sprendimas priimtas lapkričio 21-ąją. Tą pačią dieną ši 
kupiškėnų žiniasklaidos priemonė Anykščių savivaldybės rengi-
nyje „Verslo žiburiai“ buvo pagerbta ir apdovanota, kaip didelė 
Anykščių kultūros rėmėja.

per kuriuos išskirtinai pagerbta 
E.Briedytė, režisavo Anykščių savi-
valdybės administracijos Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos skyriaus 
specialistė Audronė Pajarskienė, be-
sidalinanti tuo pačiu darbo kabinetu 
su V.Ros Garcia. O A.Gansiniauskas 
su „Anykštos“ redakcija ir Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centru (LGGRTC) bylinė-
jasi dėl to, kad LGGRTC ir mūsų 

laikraštis paskelbė KGB patiki-
mų asmenų sąrašą, kuriame yra ir 
A.Gansiniausko pavardė. Anykštė-
nai žino, jog Anykščių savivaldy-
bės administracijai vadovauja KGB 
REZERVO KAPITONAS VILIUS 
JUODELIS, o A.Gansiniausko šei-
mos kavinė „Šaltinis“ įsteigė prizus 
(pietus šioje Kavarsko kavinėje) 
E.Briedytės žiniasklaidos priemo-
nės skaitytojams.

Anykščių kultūros centre vyku-
siuose „Verslo žiburių“ apdovanoji-
muose už paramą Anykščių kultūrai 
buvo pagerbtos tik šešios įmonės. 
Už naujų kultūros sklaidos formų 
paiešką apdovanota kupiškėnės 
E.Briedytės įmonė atsidūrė šalia 
tokių Anykščių kultūros mecenatų 

kaip UAB „Kurklių karjeras“, UAB 
„Ukmergės versmė“, AB „Rokiškio 
sūris“, AB „Anykščių vynas“, AB 
„Ažuožerių sodai“.

Žurnalistų etikos inspektoriaus 
tarnyba, tai jau antroji žiniaklai-
dos priemonių priežiūros institu-
ciją pareiškusi savo nuomonę apie 
E.Briedytės leidinį. E.Briedytės 
mama, žurnalistė vyko į Vilnių apie 
A.Gansiniausko praeitį kalbėtis su 
LGGRTC direktore Birute Buraus-
kaite. Po šio interviu, publikuoto 
Kupiškio žiniasklaidos priemonėje, 
Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos 
komisija nusprendė, kad žurnalistė 
B.Burauskaitei akivaizdžiai darė 
spaudimą, o tai daryti draudžia Eti-
kos kodeksas.  
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Valdžia kritikavo 
bendruomenes

Svėdasų seniūnas Valentinas Ne-
niškis susitikimo pradžioje sakė, 
kad į Svėdasų bendruomenės susi-
rinkimą buvo atėję 29 žmonės, tad 
šį kartą svėdasiškių aktyvumas pa-
našus. „Visi skundžiasi, kad 11 va-
landa – blogas laikas, kad visi dirba, 
net ir tie, kurie neturi darbo“ - ironi-
zavo seniūnas. Meras S.Obelevičius 
iš valdžios trejeto kalbėjo ilgiau-
siai ir gyrėsi nuveiktais darbais. 
S.Obelevičius džiaugėsi, kad 
Anykščiuose atsirado SPA, nors 
pats meras sakė ten ir nevažiuojąs, 
nes jam‚ „procedūros brangokos“. 
Meras gyrė verslininką Deividą 
Dilį, Anykščiuose plėtojantį pramo-
gų verslą, bei gyrėsi, kad nenaudo-
jamoje naujosios ligoninės dalyje 
įsikurs sveikatingumo kompleksas, 
kad su būsimais investuotojais jau 
pasirašytas ketinimų protokolas. 

Vicemeras D.Krikštaponis išdrįso 
išsakyti priekaištus svėdasiškiams. 
Pasak vicemero, Vaitkūnuose, Gri-
kiapeliuose ir Daujočiuose bendruo-
menės užgeso taip ir nesusikūrę. 
„Mielieji, reikia tuo klausimu labai 
dirbti. Jūs esate prie atsiliekančių tuo 
klausimu. Ir jums, ir seniūnui tai gar-
bės neduoda.“ - aiškino vicemeras. 

Svėdasiškių problemų valdžia 
nežadėjo spręsti Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Meras konservatorius Sigutis Obelevičius ir socialdemokratai 
vicemeras Donatas Krikštaponis bei ADMINISTRACIJOS DI-
REKTORIUS VILIUS JUODELIS praėjusią savaitę Svėdasų se-
niūnijos gyventojams pristatė savo veiklos ataskaitą bei klausėsi 
svėdasiškių priekaištų ir pageidavimų. Po rajono vadovų su svė-
dasiškiais bendravo net penki Anykščių policijos pareigūnai su 
policijos viršininku Rimantu Čepuliu priešakyje.

Pasak D.Krikštaponio, „gėda, kad 
toks miestelis neturi kur normaliai 
pašarvoti žmonių.“ Jis taip pat pasi-
džiaugė SPA Anykščiuose įkūrimu ir 
aiškino, kad vie-
nos darbo vietos 
įkūrimas kainuo-
ja 700 tūkst. litų. 
„Vygantas Šližys 
įkūrė 7-8 darbo vietas, bet investavo 
3 milijonus.“ – verslininko V.Šližio 
galvijų auginimo bendrovę UAB 
„Vaja Farm“ atsiminė vicemeras. O 
apibendrindamas savo pasisakymą 
vicemeras pranešė, jog „iniciatyva 
turi iš apačios ateiti, o ne iš viršaus 
būti nuleista.“

ADMINISTRACIJOS DIREK-
TORIUS V.JUODELIS kalbėjo 
trumpiausiai. Pradžioj jis atsiminė, 

jog Anykščių valsčiaus komitetas 
buvo sukurtas lapkričio 19 dieną, 
paskui kalbėjo apie šių laikų rajono 
biudžetą. V.JUODELIS džiaugė-
si, kad pavyko pasiskolinti per pus 
mažiau pinigų nei buvo ruoštasi. 
„Pradžioje planavome 4,5 mln. litų 
paskolą, bet sutaupėm apie pusę 
tos sumos. Ir planuotų pašalpoms 
išleisti lėšų planuojame sutaupyti.“ 
– džiaugėsi DIREKTORIUS

Problemas turi spręsti kiti

Svėdasiškiai kėlė jiems aktua-
lias problemas, bet valdžia jiems 
nieko gero nežadėjo. Į svėdasiškio 
klausimą, ar bus tęsiamas mieste-
lio vandentiekio plėtros projektas, 
meras atsakė, jog „sunku pasakyti“. 
Pasak S.Obelevičiaus, šie projektai 
„nuleidžiami“ per regionų plėtrą, o 
„nacionalinio stadiono statybos ir 
plačiojo geležinkelio tiesimas sury-
ja ir rajonų pinigus“. Vienas vyras 
skundės, kad po lietaus Svėdasų ga-
tvės virsta ežerais, meras sakė, kad 
tai ne savivaldybės kompetencija, 

o „Utenos regi-
ono keliai yra 
keistai nusistatę 
prieš Anykščių 
rajoną“. 

Dar kelti klausimai dėl miestelio 
apšvietimo, medžiais apaugusio 
Vaižganto paminklo, o ilgiausios 
diskusijos kilo dėl mokesčio už 
šiukšlių išvežimą. „Aš daugelio kitų 
esu įpareigota kalbėti apie žmonių 
pinigus, apie neatliktus darbus. No-
riu kalbėti apie atliekas. Žmonės 
moka už atliekų išvežimą, bet iš-
vežama ne tiek konteinerių už kiek 
sumokama. Mokame už 10-11-12 

konteinerių, o išvežami tik 3-4. Tai-
gi, mokame už neatliktus darbus.“ – 
daugelio svėdasiškių poziciją išsakė 
moteris. „Jūs pasakėte teisingai“ – 
sutiko meras, bet paguosti niekuo 
negalėjo. Jo teigimu, vienose savi-
valdybėse šiukšlių mokestis renka-
mas „nuo galvos“, kitose – „pagal 
plotą“, tačiau vis tiek visur yra ne-
gerai. „Kol kas tokio modelio, kad 
žmonės būtų patenkinti, nerandame 
ne tik mes, neranda visa Lietuva.“ 
– svėdasiškiams aiškino rajono va-
dovas.

Pėstįjį pamato, kai jis jau 
čiuožia automobilio stiklu

Anykščių policijos komisariato 
pareigūnai su rajono vadovais ke-
liauja į visas seniūnijas. Pareigū-
nai kalbasi apie nusikalstamumo 
prevenciją ir saugų eismą. Beje, 
Svėdasuose policininkai pradžioj 
dėstė, kad aiškins kelių eismo taisy-
klių pakeitimus, tačiau mikliai „su-
metė“, kad salėje vos vienas kitas 
vairuotojas, o didžioji auditorijos 
dalis – garbaus amžiaus keleivės, 
kurioms eismo taisyklių pakeitimai 
nėra aktualūs. Todėl kalba krypo 
apie sukčius ir pėsčiuosius. 

Anykščių policijos viršininkas 
R.Čepulis kalbėjo, kad mamos ir 
močiutės gali pasirūpinti, kad išgė-
rę vyrai nesėstų prie vairo, o kelių 
policijos atstovas Nerijus Blažys 
sodriai iliustravo, kokie reikšmingi 
yra atšvaitai pėstiesiems. „Vairuoto-
jas pėstįjį pamato, kai šis jau čiuo-
žia automobilio stiklu arba įlenda į 
automobilio vidų. O žmogų užmušt 
– ne kiaulę papjauti.“ - apie atšvaitų 
reikšmę Svėdasuose kalbėjo parei-
gūnas. Aiškindami kaip apsisaugoti 
nuo finansinių aferistų policininkai 
tikino, kad esminė taisyklė yra „ne-
tikėti tais, kurie į jus kreipiasi.“ Pa-
sak pareigūnų, nei bankininkai, nei 
kitokie finansiniai patarėjai žmonių 
neieško, jiems neskambinėja, po jų 
namus nevaikšto. 

Meras Sigutis Obelevičius atkakliai rašėsi svėdasiškių proble-
mas, tačiau jų išspręsti nežadėjo.

Svėdasiškiai įdėmiai klausėsi rajono vadovų.                 Autoriaus nuotr.

Nuomonė. Seimo Pirmininkės 
Loretos Graužinienės nuomone, 
dėl Ukrainos ir Rusijos klausimų 
Lietuva su Europa turi kalbėti 
vienu balsu, o lyderės pozicijos 
turėtų imtis Europos Sąjungos 
(ES) Tarybai pirmininkaujanti 
Italija. „Mano nuomone, Europa 
turi kalbėti vienu balsu, tada bus 
tam tikra jėga. Ir kaip matėme, 
kai Europa priėmė kartu ben-
dras sankcijas, jos ilguoju peri-
odu pradėjo veikti, bet kada ka-
lba pavieniai politikai ar atskiros 
valstybės, tada ta retorika yra 
Rusijos nukreipiama būtent prieš 
tą valstybę, o ne prieš visą ES“, - 
sakė L. Graužinienė. 

Sąžiningai. Lietuvos laisvosios 
rinkos institutas (LLRI) kreipėsi 
į Vyriausybę ir Seimą ir paragino 
laikytis pačių iškeltų sąžiningumo 
principų. Instituto teigimu, nors iš 
verslo valdžia reikalauja prisiden-
gus euru nedidinti kainų, pati 
valdžia sau tokių principų netaiko. 
Valdžios atstovai svarsto ir keti-
na toliau didinti kainą už darbą, 
viešųjų paslaugų ir kitas kainas. 

Apdovanojimas. Už lietuvybės 
puoselėjimą ir lietuvių kultūros 
propagavimą Užsienio reikalų mi-
nisterijos garbės ženklu „Lietuvos 
diplomatijos žvaigždė“ apdova-
notas Kazickų šeimos fondas. 
Užsienio reikalų viceministras 
Mantvydas Bekešius apdovano-
jimą įteikė fondo steigėjo dukrai, 
valdybos pirmininkei Jūratei Ka-
zickaitei.

Kantrybė. Vokietijos kanclerė 
Angela Merkel, sakydama kalbą 
parlamente, apkaltino Rusiją tarp-
tautinės teisės pažeidimu ir inter-
vencija į Ukrainą, tvirtindama, 
kad konflikto įveikimas reikalauja 
kantrybės. „Niekas nepateisina 
Rusijos tiesioginio ar netiesiogi-
nio dalyvavimo kovose Donecke ir 
Luhanske“, - Bundestago rūmuose 
kalbėjo A. Merkel. „Rusijos veiks-
mai pakenkė taikiai tvarkai Euro-
poje ir yra tarptautinės teisės pažei-
dimai, - pridūrė kanclerė. - Mūsų 
pastangos įveikti krizę reikalauja 
kantrybės“.

Laivai. Latvijos užsienio reikalų 
ministras Edgaras Rinkevičius įsi-
tikinęs, kad visa Europos Sąjunga 
(ES) patirs gėdą, jei Rusija gaus iš 
Prancūzijos „Mistral“ klasės jūrų 
desanto laivą. Ministras sakė, kad 
nepriimtina, jog ES narės planavo 
tiekti karinės technikos ar „Mis-
tral“ laivus Rusijai, kurią jis įvar-
dijo šalimi, pažeidžiančia tarptau-
tines sutartis ir kenkiančia taikai ir 
stabilumui. „Tikiu, kad būtų kiek 
neįprasta (..), tai būtų tiesiog gėda 
visai ES, jei laivas, pavadintas „Se-
vastopol“ ir pagamintas ES šalyje, 
atvyktų į Sevastopolio uostą“, - 
sakė E. Rinkevičius.

Dialogas. Popiežius Pranciškus 
pateikė netikėtą iniciatyvą. Jis pa-
reiškė, kad pokalbiai su teroristais, 
tarkim, „Islamo valstybės“ (IS) 
kovotojais, nepaisant jų kruvinų 
nusikaltimų, yra įmanomi. „Aš 
visada manau, kad niekada nerei-
kia nuleisti rankų. Galbūt iš tikrų-
jų dialogas neįmanomas, tačiau 
niekada negalima uždaryti durų 
pokalbiams“, - pareiškė Katalikų 
bažnyčios vadovas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

...žmogų užmušt – ne kiau-
lę papjauti...
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AR JŪS VISKĄ ŽINOTE APIE SAVO SVEIKATĄ? 
Šių metų gruodžio 2 (antradienį) FUNKCINĖ SVEIKATOS DIAGNOSTIKA bus atliekama Panevėžyje, 

Nemuno g. 73, ROMOS verslo centre, (I a., į kairę koridoriaus gale). Priimami tik  iš anksto užsiregis-
travusieji telefonu: mob. 8-682-40857, darbo dienomis nuo 09.30 - 18.00 val.  (13.00-14.00 pertrauka). 
Tad kviečiame visus - mažus ir didelius daugiau sužinoti apie save.

Funkcinės sveikatos diagnostika: kas tai?
Pirmą kartą skaitantiems norėtume pabrėžti, kad šiuo tyrimu yra tiriama organų veikla, atliekant šią dia-

gnostiką matoma kokiose kūno vietose yra sutrikimų, vystosi ligos, vystosi uždegiminiai procesai, audini 
pakitimai. Visi sveikatos duomenys yra matomi judesyje. 

Stebima kaip funkcionuoja smegenys, skrandis, plaučiai, skydliaukė, inkstai, širdis, žarnynas, kokia stubu-
ro ir sąnarių būklė, hormoninės sistemos veikla, ar yra kirminų, virusų, kurie sukelia lėtines ligas, alergijas 
ir chronišką nuovargį. 

Didelis šios diagnostikos privalumas prieš kitas diagnostines programas yra tas, kad organizme vykstantys 
pakitimai fiksuojami jau ankstyvoje stadijoje, kai dar nieko neskauda. O sudėtingais atvejais, kai žmogų var-
gina skausmai ir ne viena liga, šios diagnostika galima greičiau nustatyti papildomas negalavimo priežastis 
ir skirti efektyvesnį gydymo būdą ar negaištant laiko  nukreipti reikalingo specialisto konsultacijai. Todėl ir 
profilaktiškai, ir įsisenėjusių negalavimų atveju funkcinė diagnostika atneš neabejotiną naudą kiekvienam. 

Funkcinės sveikatos diagnostiką jau aštuonerius metus atlieka Kauno Bioinformacinės Medicinos konsul-
tacijų ir diagnostikos centras “Žolių Salonas”.

- Katarakta – kokia tai liga? 
- Katarakta – akies lęšiuko 

drumstumas, pasireiškiantis ma-
tymo pablogėjimu viena ar abiem 
akimis. Didžiąją katarakta sergan-
čių žmonių dalį sudaro vyresni 
žmonės, kadangi lęšiuko drums-
tėjimas dažniausiai išsivysto kaip 
organizmo senėjimo procesas. 
Sulėtėjus medžiagų apykaitai pa-
laipsniui formuojasi drumstys ir 
lęšiukas netenka skaidrumo. 

- Ar dėl kataraktos galima ap-
akti?

- Taip, ligai progresuojant regėji-
mas blogėja, žmogus skiria tik švie-
są nuo tamsos ar visiškai apanka.  

- Kokie pagrindiniai katarak-
tos požymiai? 

- Sergant katarakta silpnėja ma-
tymo ryškumas, vaizdai tampa 
išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro 
rūką. Daiktai dvejinasi, pamažu 
nyksta spalvos, kad ir kokius aki-
nius žmogus užsidėtų, matymas 
nepagerėja. Sergant katarakta daro-
si sunku skaityti, sudėtinga vairuo-
ti automobilį, atsiranda trukdžiai 
dirbant kasdienius darbus. Kai 
lęšiuko drumstis pradeda kliudyti 
pilnaverčiam gyvenimui, darbinei 
veiklai, reikėtų nedelsiant kreiptis 
į specialistą.

- Kaip šiais laikais gydoma ka-
tarakta?

- Vienintelis visame pasaulyje 

Katarakta – klastinga akių liga
Silpstantis regėjimas yra pagrindinis vienos dažniausių akių 

ligų – kataraktos – simptomas. Kas tai per liga, kaip ją gydyti, 
klausiame ilgametę darbo patirtį sukaupusio „Akių chirurgijos 
centro“ gydytojo oftalmologo Algirdo Šidlausko.

kataraktos gydymas – operacija: 
sudrumstėjusį lęšiuką pakeičiant 
dirbtiniu. Vaistų kataraktai gydyti 
nėra. Naudojant šiuolaikišką mi-
krochirurginę įrangą – fakoemul-
sifikatorių – akyje pro 2–3 mm 
dydžio pjūvį suskaidomas ir išsi-
urbiamas sudrumstėjęs lęšiukas ir 
vietoj jo implantuojamas dirbtinis.

- Ar kataraktos operacija 
skausminga?

- Kataraktos operacija yra ne-
skausminga procedūra, dažniausiai 
trunka apie 30 minučių, po ope-
racijos nereikalingas stacionarus 
gydymas, pacientai iškart gali vyk-
ti namo. Daugeliu atvejų katarak-
tos operacijos atliekamos taikant 
vietinį nuskausminimą, netaikant 
bendrosios anestezijos,  todėl ope-
racijos metu žmogus išlieka są-
moningas, tačiau visiškai nejaučia 
skausmo. 

- Kokių rezultatų galima tikė-
tis po operacijos?

- Sėkmingas operacijos rezulta-
tas priklauso nuo daugelio veiks-
nių: naudojamos mikrochirurgi-
nės įrangos, pasirinkto lęšiuko 
kokybės, kataraktos stadijos, gy-
dytojo meistriškumo. Jeigu nėra 
kitų akies, sisteminių ligų ar ope-
racijos komplikacijų, tai staigus 
regėjimo pagerėjimas pastebimas 
iškart po operacijos, tačiau visiš-
kas išgijimas gali užtrukti ir keletą 

savaičių. 
Modernios ir saugios operaci-

jos.
„Akių chirurgijos centras“ – tai 

naujausią įrangą, bei profesiona-
liausią darbuotojų komandą turin-
tis specializuotas oftalmologinės 
chirurgijos centras, kuris padės 
Jums išspręsti regos problemas. 
„Akių chirurgijos centras“ sutei-
kia pacientams galimybę kreiptis 
į aukščiausios kvalifikacijos spe-
cialistus nelaukiant eilėse, gauti 
profesionalią pagalbą, ypatingą 
dėmesį. Šiame centre operacijos 
atliekamos naudojant naujausią 
įrangą ir kokybiškiausias priemo-
nes. Operacijas atlieka ilgametę 
darbo patirtį sukaupę gydytojai 
profesionalai, atlikę tūkstančius 
kataraktos operacijų. Visa naudo-
jama įranga yra labai patikima, 
pagaminta savo srities lyderių 
pasaulyje – vokiečių kompanijos 
„Carls Zeiss“ ir amerikiečių „Al-
con“.

Jeigu susilpnėjęs regėjimas 
tapo trukdžiu Jūsų darbe ar įpras-
tiniame gyvenime, nedelskite ir 
patikėkite savo regos problemas 
šios srities profesionalams. „Daž-
nai žmonės mano, kad operaciją 
galima atidėti vėlesniam laikui, 
tačiau tai klaidingas mąstymas. 
Katarakta yra pamažu progre-

Katarakta yra pamažu progresuojanti liga, kai regėjimas vis blo-
gėja ir gali baigtis apakimu, todėl pastebėjus pirmuosius ligos 
požymius rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju.

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, 
kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. 
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali 
patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

suojanti liga, kai regėjimas vis 
blogėja ir gali baigtis apakimu, 
todėl pastebėjus pirmuosius ligos 
požymius rekomenduojama pasi-
konsultuoti su gydytoju. Katarak-

ta gydoma daug sėkmingiau jos 
pradinėje stadijoje, kol dar nėra 
ryškių pakitimų“, - teigia „Akių 
chirurgijos centro“ gydytojas Al-
girdas Šidlauskas.

Informuojame: Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšos, skirtos į eilę įrašy-
tų senatvės pensininkų, žmonių su 
negalia ir vaikų dantims protezuo-
ti, paskirstomos teritorinėms ligo-
nių kasoms (TLK) kartą metuose 
vadovaujantis sveikatos apsaugos 
ministro patvirtintu Dantų prote-
zavimo paslaugų teikimo ir išlaidų 
kompensavimo iš PSDF biudže-
to tvarkos aprašu. TLK šias lėšas 
paskirsto proporcingai pagal savo 

Dantims protezuoti skiriamos lėšos priklauso 
nuo gyventojų skaičiaus

Panevėžio teritorinė ligonių kasa pastebi, kad daugėja gyvento-
jų, besidominčių dantims protezuoti skiriamų lėšų paskirstymu. 

aptarnaujamų savivaldybių statis-
tinį gyventojų skaičių ir išdėsto jas 
ketvirčiais.

Kartą per ketvirtį Panevėžio TLK 
direktoriaus įsakymu sudaryta ko-
misija, įvertinusi kiek kiekvienos 
savivaldybės gyventojams tą ke-
tvirtį yra skirta lėšų, paskaičiuoja, 
kokiam skaičiui asmenų, įrašytų į 
Panevėžio TLK sąrašą, pagal eilę 
gali skirti lėšų dantų protezavimo 
išlaidoms kompensuoti. Pinigai 
skirstomi dviem būdais: jei asme-

niui atėjo eilė protezuoti dantis ir 
jis protezavimo laukė, lėšos nu-
matomos pervesti gydymo įstaigai 
tada, kai bus atliktas protezavimas; 
jei asmuo anksčiau protezavo dan-
tis savo lėšomis, jam arba jo pa-
veldėtojams (jei asmuo yra miręs, 
o paveldėtojai kreipiasi į TLK) į 
nurodytą asmeninę sąskaitą perve-
dama kompensacija. 

Protezavus dantis savo lėšomis, 
dokumentus, patvirtinančius pa-
slaugos suteikimą, būtina ligonių 
kasai pristatyti iš karto. Tačiau įsi-
dėmėtina, kad kompensacija, nepri-
klausomai nuo to, kada ligonių ka-

sai pristatyti dokumentai jai gauti, 
skiriama tik atėjus eilei protezuoti 
dantis. Tiems asmenims, kurie dan-
tis savo lėšomis protezavo iki 2009 
m. rugsėjo mėn., pagal anksčiau ga-
liojusią tvarką kompensuojama visa 
už paslaugą mokėta suma, proteza-
vusiems vėliau – tokia maksimali 
suma, kokia pagal patvirtintą tvarką 
galiojo sąskaitos už paslaugą išra-
šymo dieną. Pavyzdžiui, šiuo metu 
maksimali kompensuotina suma 
suaugusiesiems yra 1157 Lt. 

Pažymime, kad savivaldybės 
gali remti savo aptarnaujamos teri-
torijos gyventojų dantų protezavi-

mą jį papildomai finansuodamos iš 
savivaldybių biudžetų lėšų.

Šiais metais kvietimus protezuo-
ti dantis Panevėžio TLK išsiuntė 
3449 Panevėžio ir Utenos apskri-
čių gyventojams. Paskutiniai šių 
metų kvietimai (IV ketvirčio) lau-
kiantiesiems eilėje išsiųsti lapkri-
čio pradžioje. Išsamesnę informa-
ciją apie dantų protezavimo eilės 
pasikeitimus pagal rajonus  galima 
rasti www.paneveziotlk.lt (skyre-
lio „Gyventojams“ skiltyje „Dantų 
protezavimas“).

Panevėžio teritorinė 
ligonių kasa
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PASTOGĖ

Iš amžių glūdumos

Mįslingas kaimo vardas ir kū-
rėjus svajotojus, mūsų senosios 
kalbos darinių savamokslius ir mo-
kytus tyrinėtojus traukia. Netolimo 
Šaltinių kaimo vaikas, medžio dro-
žėjas, tautodailininkas ir visokių 
raštų kūrėjas Stasys Karanauskas 
savo eilėse gražiai Varkujus, mis-
tiškus kalvius vario kūjais mosuo-
jančius apdainuoja. Archyvuose 
apčiuopiama senovė: kaimas 1765 
m. priklausė didžiajam Kunigaikš-
čiui, vėliau pono Jaugelio Jononių 
dvarui ir, žinoma, Vyžuonų para-
pijai. Kuomet Debeikių apylinkės 
dvarininkai susivieniję, pinigų su-
dėję savąją bažnyčią pasistatė ir 
nauja parapija kūrėsi, matyt, įskau-
dintam Jononių valdytojui - juk 
aplink savo dvaro bažnytėlę katali-
kišką bendruomenę įkurti svajojo, 
rūpinantis Varkujais ir kitos jo val-
dos, nors ir toliau esančių Vyžuonų 
pasiliko. Jie dažnai į tą istorinę, 
dar gal Vytauto laikais pastatytą, 
vėliau rekonstruotą baltamurę baž-
nyčią, garsia į sieną įmūryta akme-
nine žalčio Vyžo galva pasimelsti 
keliaudavo, iškilmingai didžiuo-
sius Marijos Magdalietės atlaidus 
švęsdavo, smagiai pakermošiuose 
linksmindavosi ir dabar dar to ne-
pamiršta. Tik ir girdėti - susitiksim, 
susitikome Magdalenoje, ir laikas 
čia tarsi matuojamas iki ir po Mag-
dalenos.

Kaimo žemes - 605,87 ha plotą 
- 1927 m. išdalijo į vienkiemius, 

Aukštumose prie Šventosios – Varkujai

surašant 1923 m. Varkujuose buvo 
42 sodybos ir 224 gyventojai, 2010 
m. suskaičiuota 47 kiemai ir 109 
gyventojai - vis dar gyvas „šimti-
nis“ kaimas. Pakraštėlyje, netoli 
Varniškių ežero, paslaptingu kalnu 
stūkso Karpuvėnų piliakalnis, dar 
ir Kartakalniu vadinamas, neva jau 
I amžiuje pilaitė čia stovėjusi.Tarp 
laukų aukštomis pušimis pažymė-
tos, akmenų mūro tvora apjuostos 
stūkso senosios 
kaimo kapinės, 
Pavaržėliu va-
dinamos, tan-
kiai, kaip javai 
stiebais suaugu-
sių alyvų sąna-
šynuose stūkso 
ant akmeninio 
postamento su 
iškalta 1882 
m. data, iškilęs 
metalinis kry-
žius, pasvirę 
medinių kryžių 
stiebai, jau seniai čia nebelaidoja. 
Slėnyje neišvaizdžiu grioviu teka, 
silpnoka srovele Šventosios link 
ritasi, čia pat įsiliejančios Brastelės 
vandenimis pamaitinta Valinta, o 
kokios vešlios derlingos nuo amžių 
būdavo, gal dabar tebeveši čia pie-
vos, šienapjūtėje baltuodavo vyrų 
marškiniai, skambėdavo dalgiai, 
kvapni, žieduota žolė storais pra-
dalgiais virsdavo.

Mokykla ir pokario aidas 

Tuoj po Antrojo pasaulinio karo 

Skardžiaus, vadinamo Puika, šei-
mą ištrėmus į Sibirą, didelėje jų 
troboje buvo įkurta iš Šventupio 
perkelta mokykla gyvavusi iki pat 
1973 - iųjų. Joje dar mokėsi mano 
„klasiokai“ Žaliojoje Pilkausko 
Laima ir Stepanonio Rolandas, 
tebestovi tas didus „rūmas”, nepa-
prasta istorija byloja.

Pokaris – partizaninių kovų prieš 
Lietuvą užvaldžiusius okupantus 

metas, į kurį įsi-
jungė ir Varkujų 
apylinkių gy-
ventojai, slėpėsi 
miškuose ir so-
dybose įrengtuo-
se bunkeriuose. 
Kaimo vyrukai 
Pajuodis ir Po-
vilas Guobys 
- Špokas glau-
dėsi saugiame, 
sumaniai įreng-
tame bunkeryje 
Jononių miške, 

kažkur prie ribos su Gerkonimis. 
Bet atsirado išdavikas, pasak am-
žininkų, eigulys, kuris partizanų 
slėptuvę po mišką bevaikščioda-
mas pastebėjo, kad nepamirštų dar 
kelių pušaičių viršūnes palaužęs 
pažymėjo ir nusiskubino į miestelį, 
pranešė, atvedė kareivius, stribus 
kur kovotojai glaudžiasi paslaugiai 
parodė. Neatsilaikė, po žeme lin-
dėjo prieš gausesnį priešą, grana-
tomis sprogdino, šaudė juos, po to 
į vežimą sumetę į Vyžuonas vežė, 
ant bruko numetę išniekino, po to 
kažkur smėliaduobėje užkasė. Da-
bar jų kapai jau šventoje kapinių 
žemėje, šile, akmens kryžiais taip 
brangia trispalve juostele perjuos-
tais pažymėti. Buvo slėptuvių ir 
pačiame kaime, vienoje jų, pas 
našlę Oną Pretkuvienę pats Teo-
doras Kviklys - Klajūnas su savo 
vyrais ir moterimis glaudėsi, pagy-
vendavo čia ir netolimas kaimynas 
Alius Varnas - Gaidelis. Narsi, uoli 
patriotė ir šventos kovos rėmėja ta 
moteriškė buvusi, apie ten gyve-
nusius kai valdžia sužinojo, suė-
mė, žiauriai tardė, mušė, pirštus į 
tarpdurį kišo, vėrė, o po to į lagerį 
išgabeno.

O pats Klajūnas su bendražy-
giu Ivanausku mokyklos namuose 
priešams į nagus pakliuvo, mat 
mieli ir „patriotiški“ mokytoja ir 
jos vyras – Rameliai į vaišių gėrimą 

migdomųjų įbėrė, užmigusius val-
džiai pridavė, premiją pelnė, nieko 
nelaukę, berods, į Klaipėdos kraštą 
išsidangino. Partizanų sovietai ne-
pasigailėjo, tardė, teisė ir aukščiau-
sią bausmę skyrę sušaudė. 

Apie gyvenimą ir karvutę

Trumpai nupjauta plati pieva, 
obelaitės, visokie dekoratyviniai 
puošalai ir visokių rūšių ir spalvų 
gėlės, gėlės ir dar kartą gėlės. „Čia 
tai daugiausia dukters Laimutės, 
na ir kitų vaikų, anūkų nuopel-
nas, jų darbas..“ - sako ir skaidriai 
mėlynomis akimis, šviesiu veidu, 
žydinčiu taupia šypsena švytinti 
sodybos šeimininkė Zofija Pil-
kauskienė. Taip, jinai vietinė, čia, 
šiame kaime gimusi, čia visą gy-
venimą gyvenanti. 

Tėviškės vienkiemis buvo pa-
miškėje, bet kaimynų mėgiama, 
dažnai čia jie pasikalbėti ar pakor-
tuot rinkdavosi, vaikai po kiemą, 
po plačius laukus siausdavo, rude-
nį ant gausiais vandenimis išpiltos 
po pievas Valintos ledo smagiai 
slidinėdavo. Paaugusi iš lentučių 
sukaltą kuprinę su knygomis, są-
siuviniais ir rašalu bei plunksno-
mis ant pečių užsidėjusi į mokyklą 
traukė. Bet neilgai į tą mokyklė-
lę ėjo, tuoj susikūrė kolchozas ir 
pradėjo eiti kolektyvan dirbti, il-
giausiai, net keliolika metų melžė 
karves. Rankomis tekdavo melžt, 
kartais dar ir girdyti - vandens ki-
birais pritempt, nelengva buvo, bet 
jauna, smagi, sveikatos turėjusi.

Buvo dar ir savas ūkelis, paršų, 
karvė, kuriai ganyklas gi kaip „ant 
pykčio“ kuo toliau duodavo, net už 
kelių kilometrų. Rytą atsikėlusi su 
tamsa dviračiu karvės melžti lėk-
davo, po to prie kolūkinių. Būda-
vo rudeniop, kai prilyja ant šlapio 
kelio, dviračio ratų iš molio negali 
ištraukt. Ištekėjusi šeimoje buvo 
laiminga, bet nelaimė – vyras, gel-
bėdamas skęstančius ežere tolimo 
kaimyno vaikus, baisiai peršalo, 
ėmė sirginėti ir greitai pasimirė. 
Didvyriškas, vyriškas poelgis, o 
jai nelengvas gyvenimas su dar 
nesuaugusiais, dar neišėjusiais į 
savo kelią vaikais. Dabar visi var-
gai prisimiršę, jau vaikų džiaugs-
mais bei rūpesčiais daugiausiai 
gyvenanti, jie kada tik galėdami 
suguža, nes čia pas močiutę ir 
gražu, ir gera. Kiti dabar laikai - 
ganyklų kiek nori, gali kiek nori 
ir karvių laikyti, gali „kėtotis“, bet 
jau sveikata ne ta, nebereikia, už-
tenka ir vienos karvutės.

Vasaros dienos paveikslai 

Vidurdienis, rodosi niekur nei 
gyvos dvasios, tik kartais plentu 
šlamėdamas automobilis nuskrieja, 
nuūžia. Palmyra Vilutienė iš pau-
pio iškylos sugrįžusi - atvažiavo 
va tokie smagūs bičiuliai ir prie 
upės išsivežė pažvejoti, ten ties 
Butėnų Mikuckais meškeriojo. Ir 
mažų, ir didesnių žuvelių pagavo, 
mat tokios žvejybos nuo mažens 
mėgėja - augo visai prie upės Jo-
nonių kaime. Tokie laikai buvę, 
kad net kabliukų ne visada būdavo 
galima nusipirkti, tai iš sąsiuvinio 
išimdavo metalinę sąvaržėlę, ant 
jos slieką maudavo ir dešimtimis 
kilbukus traukdavo. Pamena ir kai-
mo žvejus Juozaponį, Puodžiūną, 
kurie vėlyvą rudenį sugautų žuvų 
kubilėliuose prisūdydavę ir prieš 
Kalėdas, kaip kokią vietinę silkutę, 

žmonėms parduodavę. O štai Var-
no Jonukas leisdavo per sraunumas 
ties Padvarės sietuva ant kabliuko 
užnertą laumžirgį ir didelių šapalų 
sugaudavo. Iš Butėnų gi atėjo jos 
vyras Bronius Vilutis, gal stipriau-
sias apylinkės vyras. Iš prigimties 
ir didesnį nei kiti maišą ir šiaip 
kokį sunkdaiktį valiojo pakelti, o 
kai pradėjo svarsčius – „dvipūdes“ 
kiloti, tiek įgudo, kad dažnai ir 
Lietuvoje jam lygių neatsirasdavo. 
Jau daug metų viena, mat bevedant 
ištrūkęs traktorius, stipruolį perva-
žiavo, tik kapas po berželiu Jono-
nių kapinaitėse pasiliko. Na, gal 
ką nors linksmiau - džiaugiasi gi ir 
vaikais, ir anūkais. Taip žemiška ir 
tikra. 

Tylu ir prie senosios kontoros 
baltmūrio, nors kieme šmėsteli 
ne pagal metus liekna, elegantiš-
ka moteris, nors ne iš karto, bet 
mane prisimena, užeiti pakviečia. 
Taip, tai Julė Eigėlienė, buvusi 
bibliotekininkė, kultūrininkė, kai-
mo „liktarna“ nuo pat jaunystės. Ji 
nuo Troškūnų, miškų prie Nevėžio 
vienkiemio, iš tolimojo kraupaus 
pokario, kai daugiažemis tėve-
lis turėjo slėptis, namus apleisti, 
brangiausią šeimyną nuo Sibiro 
gelbėti. Pačioje jaunystėje gavusi 
paskyrimą į Jononis bibliotekinin-
ke dirbti, kaimo kultūrą kelti atvy-
ko. Darbavosi iš širdies, o ir kaimo 
žmonės ir dainuoti, ir šokti, ir kartu 
švęsti labai norėjo - daug žmonių 
čia buvo. Pagarba kultūrai, rašyto 
žodžio išminčiai, buvo toks Varno 
Jonukas - tai knygų pasikeisti kaip 
į šventovę, į atlaidus išsipuošęs, su 
didžia pagarba ateidavo. Greitai 
ištekėjo, gyveno, ėjo, praėjo laikai 
tie. Dabar močiutės gyvenimas, 
močiutės rūpesčiai ir džiaugsmai 
jau dukters Auksės šeima, anūkais. 
Gyvena tarsi čia, antrame aukšte 
virš bendruomenės namų - ten su-
sirenka ir švęsti, ir gedėti, šerme-
nys čia gal dažniau nei linksmybės 
išpuola. Jau įprato ir prie tų, ir kitų 
suėjimų.

Čia pat ir sunkiai pastebima, tik 
iš besiburiuojančių vyrų suseka-
ma parduotuvė, nedidžiausiame, 
kadaise Varnų (elitinės gražuolės 
mūsų laikais buvo jų dukterys) 
namelyje glaudžiasi parduotuvė. 
Dirba gerą pusdienį, bet būna va-
landėlių, kai pardavėjai Gražinai 
Vazulienei tenka spėriai suktis. 
Moterys - duonos, mėsytės, sau-
sainių, dar ko, o štai vyrai dažniau-
siai alaus, cigarečių. Iš tolimos 
apylinkės jie čia suguža, net nuo 
Žaliosios, Šventupio, Papšių. Čia 
ir Vidmantas dviračiu atmynęs, čia 
ir kepurę Lietuvos spalvomis švy-
tinčią užsivožęs Vytautas, čia ir iš 
mano atminties išsitrynusiu vardu 
- smagus, šnekus čiabuvis, čia ūki-
ninkaitis taip pat skolon imantis, 
čia darbštus bedarbis iš Jononių. 
Būna puikuojasi kieme, dviračius 
suguldę susėda, kalbasi, šnekasi 
ir apie buvusią, ir šių dienų poli-
tiką, kas buvo gražaus ir net bai-
saus, kaip Beinoravičiaus Rimuko 
mirtis, prisimena, o štai kada gi 
buvo pastatytas tas didysis bokš-
tas, „majoku“ vadintas, jau niekas 
tiksliai neišriša - gal prieš karą, o 
gal jau pokariu sovietų kareiviai jį 
iš masyvių rąstų sunarstė.

Klausau, žiūriu ir viskas man 
gražu, spalvinga, tautiška, tikra. 
Tiek čia ir to kaimo, kur link jo li-
kimas krypsta, ar nunyks, ar išliks, 
atsigaus, vėl sužydės šviesiais jau-
nųjų veidais.

Mažoje kaimo krautuvėlėje vikriai sukasi pardavėja Gražina Va-
zulienė.

Autoriaus nuotr. 

Popietės laisvesnę valandėlę Zofija Pilkauskie-
nė troboje prisėdo: pasiremia ranka ir pažvelgia 
geromis, pilnomis šviesaus mėlynumo akimis.

Nuostabias jaunystės dienas, čia virusį kultū-
rinį gyvenimą džiugiai prisimena buvusi bibli-
otekininkė Julė Eigėlienė.

...Bet atsirado išdavikas, 
pasak amžininkų, eigulys, 
kuris partizanų slėptuvę 
po mišką bevaikščiodamas 
pastebėjo, kad nepamirštų 
dar kelių pušaičių viršūnes 
palaužęs pažymėjo ir nusi-
skubino į miestelį, pranešė, 
atvedė kareivius, stribus kur 
kovotojai glaudžiasi paslau-
giai parodė...
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Valentas pasakojo, kad žvejai pa-
tys prižiūri, ar nėra brakonierių. 
„Kai Rubikių ežere žvejoja kokie 
50 žvejų, brakonieriui vietos ten 
nebebūna, vyrai faktiškai mato 
kiekvieną ežero dalį, esant reikalui, 
skambina aplinkosaugininkams“,- 
pasakojo Valentas. Jis tvirtino, kad 
žymiai pasikeitė ir žvejų mentalite-
tas. „Mažų lydekaičių žvejai nebe-
ima, paleidžia, jei kas pasilieka, tai 
laikoma negarbingu dalyku“, - apie 
savotišką žvejų savireguliaciją pa-
sakojo žvejys. Padidėjus baudoms, 
brakonierių ženkliai sumažėjo.

Pastebima, kad dabar dažniau 
brakonieriauja ne paprasti, nepa-
tyrę asmenys, o savotiški „pro-
fesionalai“ – žmonės, kuriems 
brakonieriavimas tapęs gyvenimo 
dalimi. Sakykim, Debeikių  seniū-
nijoje aplinkosaugininkai sulaikė 
du Anykščių ir Kauno gyventojus, 
kurie neteisėtai žvejojo 2 statomais 
žvejybiniais tinklais ir 200 kabliukų 
ūda. Paaiškėjo, kad šie brakonieriai 
yra „profesionalai“, bausti už mėgė-

Brakonieriai – gyvosios 
gamtos ir visuomenės priešai
Brakonieriumi vadinamas asmuo, nelegaliai užsiimantis me-

džiokle ar žvejyba. Anykščių rajonas, kuriame telkšo vienas iš 
didžiausių Lietuvoje Rubikių ežeras, per rajoną teka Šventosios 
upė, o gerą trečdalį teritorijos užima miškai, taip pat nukenčia 
nuo asmenų, kurie užsiima nelegalia veikla.

jiškos žūklės taisyklių pažeidimus. 
Anykščių miškuose kasmet gamto-
saugininkai pagauna asmenų, kurie 
stato kilpas, šaudo ar kitaip nelega-
liai medžioja žvėris. Dažniausiai 
tai būna stirnos, kiškiai. Anykštė-
nus sukrėtė įvykis, kai 2013 metais 
brakonieriai kilpomis pagavo ypač 
retą Anykščių rajone lūšį. 

Anykščių savivaldybės ekologė 
Inga Žukauskienė sako, kad brako-
nieriavimas daro didelę žalą gam-
tai. „Įsivaizduokit, kad brakonie-
riai sunaikina į Raudonąją knygą 
įtrauktą gyvūną. Nors ir to nereikia 
– juk brakonieriaujama dažniausiai 
tada, kai vyksta nerštas arba pate-
lės laukiasi jauniklių. Brakonie-
rius sunaikina ne tik patį gyvūną, 
bet ir būsimus palikuonis“,- sakė 
I.Žukauskienė. Jos teigimu, pasta-
ruoju metu brakonieriavimas nėra 
tokia aštri problema. „Neturime 
duomenų, kad kažkuri iš gyvūnų 
rūšių mažėtų. Vadinasi, brakonie-
riai nėra aktyvūs. Tai siečiau su 
Aplinkos ministerijos baudų politi-

ka ir gyventojų sąmoningėjimu“,- 
sakė I.Žukauskaitė. 

Aplinkos ministerijos vicemi-
nistras Linas Jonauskas teigė, kad 
praėjusiais metais nustatyta perpus 
mažiau grubių pažeidimų. „Aplin-
kos ministerija siūlo dar keletą pa-
taisų, kaip griežtinti baudas už bra-
konieriavimą. Sakykim, siūloma 
konfiskuoti automobilį iš asmens, 
kuris neršto metu gabena pagautą 
lašišą. Valstybė į lašišų veisimą 
deda didelės lėšas, todėl tokia 
bausmė būtų adekvati. Juk dabar 
konfiskuojamas automobilis, jeigu 
brakonierius gabena nušautą žvėrį. 
Bus griežtinamos baudos ir už la-
šišų mėsos pardavinėjimą ir pirki-
mą“,- pasakojo L.Jonauskas. 

Viceministro teigimu, kad pa-
žeidėjų dar vis nustatoma nema-
žai, rodo ir aktyvesnę aplinko-
saugininkų veiklą. „Iš kitos pusės 
rodo tai, kad priemonės dar nepa-
kankamos“,- apie tai, kad kova su 
brakonieriais dar nebaigta, kalbė-
jo L.Jonauskas.  

Brakonieriai žuvies negau-
do tik sau. Šie žalą gamtai 
darantys asmenys siekia 
pasipelnyti.

Utenos RAAD nuotr.    

Ypač daug žalos gyvajai gamtai 
buvo padaryta po Nepriklausomy-
bės atkūrimo. Tada, susilpnėjus 
kontrolei, vyko masinis brako-
nieriavimas, ežerų ir upių tuštini-
mas. Dėl trumpalaikės naudos sau 
brakonieriai paliko ilgalaikę žalą 
visiems – dalis vandens telkinių 
buvusį žuvų kiekį „susigrąžina“ 
tik juos papildomai įžuvinant, kai 
kurios žuvų rūšys buvo tiesiog iš-
semtos. Sakykim, starkiai Rubikių 
ežere, ant išnykimo ribos buvo at-
sidūrusios lašišos, kurios migruoja 
į Šventosios aukštupį neršti. Bra-
konieriai tinklais, kabliais ir elek-
trinėmis žvejojimo priemonėmis 
sunaikindavo ne tik užaugusias 
žuvis, bet ir mailių. 

Pastaraisiais metais padėtis aiš-
kiai pagerėjo. Anykštėnas žvejys 

Linas BITVINSKAS

Paskelbta, kad vien šiemet jau 
buvo užregistruota 20 tūkstančių 
pranešimų apie smurtą artimoje 
aplinkoje. Dauguma, 93 proc., 
įtariamųjų dėl smurto, fizinio 
skausmo sukėlimo, nežymaus 
sveikatos sutrikdymo, yra vyrai, o 
7 procentai – moterys. Mano giliu 
įsitikinimu, Lietuvoje smurtą vie-
nodai naudoja gausiai ir visuose 
visuomenės sluoksniuose, vyrai 
tikrai nėra kažkokia išimtis. Tiesa, 
formos skiriasi, vyrai dažniau nau-
doja fizinį, moterys – psichologinį. 
Tiek vyrai, tiek moterys smurtauja 
prieš savo atžalas, viršininkai – 
prieš pavaldinius ir t.t..Bėda, kad 
nuo psichologinio smurto mėlynės 
nesusiformuoja, neparodysi. 

Kai buvo priimtas apsaugos nuo 
smurto artimoje aplinkoje įstaty-
mas, nuo tada dažnoje „Temidės“ 
rubrikoje būna tik muštynės. Pa-
juokaujame, kad anykštėnės, ma-
tyt, yra labai jau bjauraus būdo, 
kad vyrai...  Štai rudenį mačiau, 
kaip trys 9-10 metų mergaitės 
Anykščiuose erzino seną vyrą, grė-
busį lapus prie namo: „Seni, seni, 
seni“... Ko nepaerzinti, juk nepasi-
vys. Ir nepasivijo, nors neapsiken-
tęs senolis ir bandė. Tačiau, kai aš 
paklausiau, ar mamos žino, kuo jos 
užsiima, įvertinusios mano kojų 
ilgį, spruko ir nebegrįžo. Kas jas 
mokė smurtauti prieš seną žmogų? 
Tėvai, mokykla, televizija?  Vargu. 
Aišku, jos nemanė, kad smurtau-
ja... Galvoju, kad šios problemos 
policija nesuvaldysi, ypač jeigu 
ji prasideda jau tokiame amžiuje. 
Pilna televizija laidų apie mūsų 
verkiančius emigrantus, iš kurių 
vaikus tarnybos užsienyje atima, o 
jie nieko niekaip ir nė su kuo. Vie-
nintelė išeitis – nesmurtauti. 

- Atėjus Nepriklausomybei 
pasirodė nemažai jūsų knygų. 
Sakykite, ar sovietmečiu Jūsų 
intuicija kuždėjo, kad ateis lais-
vė, todėl nenustojote rinkti duo-
menų, kurių tuo metu paskelbti 
nebuvo galima?

- Neabejojau, kad teisybė nu-
galės, tik neįsivaizdavau, kad taip 
greitai ir iš esmės savo pakilusios 
tautos – jėgomis. Juk išsivadavi-
mas iš okupanto buvo siejamas su 
didžiųjų valstybių kariniu konflik-
tu. To neprireikė, Valstybę atkūrėm 
su karžygių netektimi, bet ne karo 
griuvėsiuose. Tai buvo stebuklas. 

Anykščiai ir anykštėnai visada buvo 
aktyvūs istorijos kūrėjai Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Penktadienį 17 valandą Anykščių koplyčioje vyks vakaras, 
skirtas Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko, akademiko, ha-
bilituoto  istorijos mokslų daktaro, profesoriaus Antano TYLOS 
jubiliejui. Keletas klausimų prieš vakarą jubiliatui. 

Į paminėtą teisybės sąvoka tilpo 
viskas: sąžinė, atsakomybė už tau-
tos išsaugojimą, jos išsilaisvinimą 
ir plėtrą, visų nukentėjusiųjų nuo 
trijų Lietuvos okupantų smurto ir 
paniekos įvertinimą, pagerbimą ir 
jų pasiaukojančio pasipriešinimo 
okupantams perdavimą ateities 
kartoms joms auklėti. Archyvuose 
surasta 19-20 a. pr. medžiaga apie 
lietuvių pasipriešinimą Rusijos im-
perijos valdžiai galima buvo skelb-
ti po truputį, neakcentuojant, kad 
tai buvo visuotinis platus reiškinys. 
Dar ir dabar turiu surinktus Sankt 
Peterburge kolektyvinius lietuvių 
reikalavimus panaikinti lietuvių 
spaudos draudimą. Paskelbiau tik 
pavienius dokumentus, nes perėjus 
į kitos epochos tyrimus nebeužteko 
laiko parengti pilną rinkinį.

- Viename iš interviu sakė-
te, kad Anykščius jums reikėjo 
atrasti ir prisipratinti iš naujo. 
Kodėl?

- Sąjūdžio laikų Anykščiai buvo 
neatpažįstami. Juk mačiau Anykš-
tėnus Laisvės kovotojus išniekin-
tus ant grindinio. Po nakties jie 
likdavo basi, išrengti. Buvo anykš-
tėnų tremtinių, politkalinių. 1951 
m. buvo suimti, nuteisti ir ištremti 
gimnazistai, „Vienybės“ organiza-
cijos  nariai (Primutė Bučytė-Pe-
trylienė, Povilas Gražys ir kt.). Ir 
staiga jaunimo rankomis iškeltos 
ir nešamos Trispalvės, Himno gie-
dojimas, Vasario 16-osios šven-
timas... Tai buvo nauji ir atgimę 
Anykščiai, kuriems gaivumą sutei-
kė nauji anykštėnai.

- Esate Pasaulio anykštėnų 
bendrijos vadovas. Ką pasakytu-
mėte apie anykštėnus, kuo pasi-
žymi šio krašto žmonės?

-  Anykštėnai kūrybingi, nebijo 

rodyti iniciatyvos, ieškoti nau-
jovių, jas įdiegti, susitelkti joms 
įgyvendinti. Juk jų pasiryžimu, Sa-
vivaldybei remiant ar inicijuojant, 
plečiasi muziejai ir kitos kultūros, 
turizmo, verslo institucijos. Tai, ką 
jie sukuria, tampa įdomu visai Lie-
tuvai. Visais metų laikais čia pilna 
ekskursijų iš visos Lietuvos, Latvi-
jos ir kt. Reiškia, Anykštėnai pro-
tingi, sumanūs, išradingi, įdomūs, 
novatoriški, o tokių darbai visiems 
reikalingi ir patrauklūs.

- Darbas, kurio dar nepadarė-
te ir kuris galbūt laikas nuo laiko 
neduoda ramybės. 

- Parašyti prisiminimus, skelbti 

šaltinius apie XIX– XX a. pr. lietu-
vių inteligentiją, XVI–XVII a. pr. 
LDK valstybės gynybą ir apsaugą, 
savo problemomis labai artimą da-
barčiai... Daugoka, juk norisi ir ant 
saulės su knyga pasėdėti, su šeimos 
nariais, PAB pabendrauti, į Bičio-
nis nuvykti, Burbiškio, Anykščių, 
Karveliškių kapinėse savuosius ap-
lankyti. Kai ne viską suspėji, taip 
atsiranda iniciatyva riedėti tolyn.

- Turite daug patirties. Ką gy-
venime išmokote vertinti, į ką – 
nekreipti dėmesio?

- Valstybinę laisvę, šeimą, dorą, 
moralę, solidarumą, susitelkimą, 
niekinu pavydą.

Būkim kartu
Kodėl anykštėnus kviečiame pabūti kartu lapkričio 28 – osios va-

karą?

Tam turime labai svarbių ir nepaneigiamų priežasčių:
- Nes mes visi ANYKŠTĖNAI ir mus visus, individualius ir skirtingai 

mąstančius, vis vien sieja krašto istorija, praeitis ir dabartis, bendri tapatybės 
simboliai;

- Nes mes visi kartu galim pasidžiaugti hab. Humanitarinių mokslų dak-
taro, profesoriaus ANTANO TYLOS istorijos mokslo darbais ir jubiliejaus 
proga viešai padėkoti už jo nuolatinį rūpestį gimtine, už pilietinės savivokos 
ugdymą, už ilgametį ir kantrų vadovavimą Pasaulio anykštėnų bendrijai;

- Nes mes tikimės sulaukti garbių SVEČIŲ, kurie giliau atskleis šio ne-
priekaištingos reputacijos mokslininko ir žmogaus įvairiapusę kūrybinę vei-
klą, iškilios ir gerbiamos asmenybės sąsajas su gimtinės žmonėmis;

- Nes pirmą kartą Nepriklausomos Lietuvos metais, (Anykščių koplyčio-
je – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre) įvyks bendras visų Anykščių kultū-
ros institucijų KULTŪROS VAKARAS;

- Nes pirmą kartą vienoje erdvėje galėsime apžvelgti visą Nepriklauso-
mybės metais sukurtą ir išliekamąją vertę turinčią KULTŪROS panoramą: 
padovanotas meno kolekcijas, parašytas ir išleistas knygas, nepriklausomą 
žiniasklaidą, meno plenerų darbus, šventes, renginius, kultūros infrastruk-
tūrą ir t. t.;

- Nes manome, jog kultūros vakaras ir prof. Antano Tylos JUBILIEJUS 
padės visiems giliau suvokti tas gilumines pilietines sąsajas, kurios sieja 
profesoriaus asmenybės įtaką Anykščių kultūros raidai ir mūsų visų savivo-
kai „Mes – anykštėnai“.

Bronė LUKAITIENĖ,
 Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko pavaduotoja 

Habilituoto istorijos mokslų 
daktaro, profesoriaus Anta-
no Tylos teigimu, jis niekada 
neabejojo, kad nugalės teisy-
bė. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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perka 

gimė

įvairūs

 pro memoria

parduoda

Anykščių mieste
Rita TAMULIENĖ, gimusi 1940 m., mirė 11 25
Antanina STEPONĖNIENĖ, gimusi 1921 m., mirė 11 24
Vladas KOPALINSKAS, gimęs 1929 m., mirė 11 24

Debeikių seniūnijoje
Leonas VINCKUS, gimęs 1943 m., mirė 11 22

Kavarsko seniūnijoje
Antanas SADAUNIKAS, gimęs 1932 m., mirė 11 21

Austėja MEDICKYTĖ, 
gimusi 11 17

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

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

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
15,10 Lt / 4.37 EUR /kg,

belgų telyčaites - 
11,60 Lt/ 3.36 EUR /kg.
juodmargius buliukus -
5 Lt / 1.45 EUR /kg.

Tel. (8-678) 00255.

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

Mokame iki 2000 Lt/579,24 Eur 
ir daugiau, pasiimame patys, at-
siskaitome iš karto, sutvarkome 
dokumentus. 

Tel. (8-647) 87959.

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.

Nekilnojamas 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 - mišką arba mišką iš-
sikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

Automobiliai

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, 
sutvarko dokumentus.

Tel. (8-601) 61510.

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.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

Nuolat brangiai karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža. 

Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.

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

Tel. (8-614) 07502.

Skerdykla be tarpininkų arklius, 
karves, bulius, telyčias. Moka 
PVM.

Tel. (8-622) 09326.

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.

Kita

Kviečius, miežius, kvietrugius, 
rugius, avižas.  Atsiskaitome,  iš-
sivežame savo transportu. 

Tel.  (8-614) 24950.

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

Nekilnojamas turtas

6 ha žemės ūkio paskirties skly-
pą Kuniškių kaime, prie Piktagalio 
ežero. 1 ha kaina 13000 Lt/3765,06 
Eur. 

Tel. (8-611) 36493.

Vieno kambario butą 
Anykščiuose, Šaltupio g. 12 (5-as 
aukštas, 28 kv. m, namas statytas 
1973 m., bute plastikiniai langai, 
laminatas).

Tel. (8-611) 56355.

Technika

Traktorių MTZ-82 1996 m. (dide-
lė kabina).

Tel. (8-601) 44616.

Kuras

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

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

Mišrias malkas kaladėmis.
Atraižas, turi supjautų, sausų.
Veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.

Didelio kaloringumo, mažo pele-
ningumo rapsų briketus. 

Tel. (8-642) 21122.

Malkas.
Tel. (8-676) 95876.

Malkas kaladėmis, skaldytas, 
atraižas pakais, supjautas, kala-
dukus. 3 m rąsteliais.

Tel. (8-622) 44850.

Atraižas.
Tel. (8-612) 56929.

Ieškomi pardavimo konsultantai darbui knygyne.
Tel. (8-614) 51313, CV siųsti: aidas@sinchronizacija.lt

Pranešame, kad Anykščių r. bus atliekami kadastriniai ma-
tavimai prie gretimų žemės sklypų, kurių savininkai (naudotojai) 
prašomi atvykti nurodytu laiku prie savo sklypų:

1. Elenos Marijonos paviržienės turto paveldėtojai skl. Nr. 
3474/0002:0114, Kavarsko sen. Šerių k.v., Janonių k. 2014-11-28, 
16.30 val.

2. Judita Gudzevičiūtė skl. Nr. 3456/0002:0012 Anykščių sen. 
Puntuko k.v., Gražumyno k. 2014- 12-05, 10.30 val.

Žemės sklypų ženklinimą vykdys UAB “Žemės tvarkymo centras” 
darbuotojai,

Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 8 60521909, ztcgeo@gmail.com

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Gaminame kietuosius virtuvės, 
miegamojo, svetainės baldus, 
spintas stumdomomis durimis.

Atvykstame, išsimatuojame.
Sumontavimas nemokamas. 
Tel. (8-601) 26068.

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

Tel. (8-601) 70304.

Paslaugos

Remontuojame minkštus baldus, 
keičiame gobeleną, spyruokles, 
poroloną. Pasiimame ir parveža-
me baldus. Turime baldams audi-
nių.

Tel. (8-610) 10341, 
www.atnaujinkbaldus.lt

Įrengiame ventiliacijos ir ekono-
miškas rekuperacines sistemas. 
Savo, kliento medžiagomis.

 Deimantinėmis karūnomis grę-
žiame skyles, pjauname angas. 

Tel. (8-673) 06342.
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mA3 ir A4 dydžio 
plakatus, 

Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 
penktadieniais 8.00 - 16.00, 
spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,99 Lt / 0,58 EUR (prenumeratoriams – 1,31 Lt / 0,38 EUR). 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300     Užs. Nr. 1253

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,

ketvirtadieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.

Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835; 
Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46, mob. (8-679) 14209.
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

Vyr. redaktorė



 

2014 m. lapkričio 27 d.

šiandien

lapkričio 28 d.

Maksimas, Virgilijus, Sko-
mantas, Girdvydė, Virgis, Gir-
vydė.

lapkričio 28 d. jaunatis.

vardadieniai

mėnulis

Jokūbas, Steponas, Rimgau-
das, Vakarė, Rufas.

oras

-1

-3

MOZAIKA

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

tautos balsas

„jo“:

„Savivaldybė pralenkė Nykš-
čius. Tuoj ir rimtesnių kompro-
matų savivaldybės puslapis apie 
merą pateiks“.

„Maža kamarėlė aukštai paka-
binta, stipriai užrakinta?“

Antradienio mįslės „Juodas puo-
das, kuo labiau maišysi, tuo labiau 
verda?“ atsakymas – skruzdėlynas. 

 IŠ ARTI

anekdotai

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.

Prenumeratos kainos 2015 metams

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. Prenumeratą priima „Spaudos ke-
lio“ spaudos išnešiotojas. Tel. 8-682-39810

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

Dabužiuose prie bažnyčios du 
medžiai kelia grėsmę. Lūžta ša-
kos, griūva ant kelio ir į kana-
lizaciją, esančią prie bažnyčios 
tvoros. Prieš savivaldos rinkimus 
meras Sigutis Obelevičius žadėjo 
sutvarkyti, bet jau praėjo beveik 
keturi metai ir jokio rezultato. 

Medžiai akivaizdžiai kelia 

Kiekvienais metais moku už ke-
turių šiukšlių konteinerių išvežimą, 
o prirenku tik vieną. Meras Sigu-
tis Obelevičius sakė, kad mokestį 
už šiukšles nustato rajono Taryba 
ir jis bandys spręsti. Kai kitą kar-
tą paskambinau, meras sakė, kad 
posėdžio dar nebuvo, o paskui jau 
jam nebeprisiskambinau.

Buvau Anykščių komunaliniame 
ūkyje. Direktorius man sakė, kad 
turėsiu mokėti už keturis konteine-

Laukia nelaimės
Apiplėšinėja žmones

grėsmę žmonėms. Vienas tų me-
džių neva priklauso kelininkams, 
kitas – bažnyčiai... Atėjo žiema, 
grėsmė dabar dar didesnė. Tik 
laiko klausimas, kada sulauksime 
bėdos.

Dabužių kaimo bendruomenės 
narys, pavardė redakcijai žinoma

rius, nes jis turi darbininkams algas 
mokėti.

Čia juk apiplėšinėjimas vidury 
baltos dienos. Pampersų man dar, 
ačiū Dievui, nereikia, o lapus aš 
kompostuoju, tad negaliu net no-
rėdama surinkti tos šiukšlių „nor-
mos“. Niekada per jokius rinkimus 
nebalsuosiu už komunalininkus ir 
savivaldybės klerkus.

Angelė NACIENĖ 
Kavarskas

*** 
Mokytojas: 
- Ar žinai, kas yra didvyriškas 

poelgis? 
Mokinys: 
-Kai kam nors išgelbėji gy-

vybę. 
- O tu esi tai padaręs? 
-Taip, išgelbėjau gyvybę savo 

sūnėnui - paslėpiau sesers kon-
traceptikus.

*** 
Žurnalistas klausinėja zoolo-

gijos sodo direktoriaus: 
- Ponas direktoriau, kaip jums 

pavyksta liūtą ir ožką išlaikyti 
viename narve? 

- Visiškai paprastai. Mes į nar-
vą kasdien įkišame naują ožką.

*** 
Mažoji Ana mato, kaip iš 

kiaušinio ritasi viščiukas. Susi-
jaudinusi ji lekia pas savo tėvą 
ir taria: 

-Ateik greičiau, ten kiaušiniai 
deda viščiukus.

*** 
- Jūsų katė nužudė mano ro-

tveilerį. 
- Prašau? 
- Jūsų katė nužudė mano ro-

tveilerį. 
- Mano katytė? Kaip tai įvy-

ko? 
- Jis ja užspringo.

Apklausa: Latvijoje beveik 
pusė moterų teigia turinčios
ribotasgalimybes potencialo 
realizavimui

Sociologinių tyrimų centro 
“Latvijas Fakti” atlikta apklausa 
rodo, kad beveik pusė, arba 47,3 
proc., moterų Latvijoje teigia tu-
rinčios ribotas galimybes savo 
potencialo realizavimui.

Taip manančių vyriškosios ly-
ties atstovų yra gerokai mažiau 
- 26,8 proc., sakoma apklausos 
išvadose.

Palyginti su padėtimi 2001 me-
tais, respondentų, kurie teigia, 
kad moterys turi mažiau gali-
mybių realizuoti savo potencia-
lą, skaičius sumažėjo tarp abiejų 
lyčių grupių, nurodė apklausos 
autoriai.

Lyginant 2001 ir 2014 metais 
surengtų apklausų išvadas, ma-
tyti, kad padaugėjo abiejų lyčių 
atstovų, kurie įsitikinę, jog vyrai 
yra vertinami labiau nei moterys. 
Šiai nuomonei 2001 metais prita-
rė 52,5 proc. moterų, o 2014 me-
tais - 58,1 proc. Panaši tendencija 
pastebima ir tarp vyrų: 2001 me-
tais šiai nuomonei pritarė 36,2 
proc. latvių, 2014 metais - 48,6 
proc.

Vienas iš hipotetinių tokios 
viešosios nuomonės tendencijos 
paaiškinimų galėtų būti gyvento-

jų emigracija, kuri paveikė dar-
bo jėgos prieinamumą įvairiose 
darbo srityse, kuriose anksčiau 
dominavo darbuotojai vyrai, pa-
vyzdžiui, statybų sektorius.

Apklausoje dalyvavo 1002 La-
tvijos gyventojai ir 100 verslo 
administravimo ir ekonomikos 
studentų.

Graikijoje streikuoja 
žurnalistai

Graikijos žurnalistai ir spaudos 
darbuotojai paskelbė parą truk-
siantį streiką, taip nutraukdami 
visas žinių transliacijas dieną 
prieš visuotinius šalies protestus 
dėl griežtų taupymo priemonių, 
skelbia AP.

Radijo ir televizijos stotys tre-
čiadienį netransliuoja žinių, o in-
ternetiniai naujienų portalai nuo 
pačio ryto neatnaujina informaci-
jos. Be kita ko, nebus spausdina-
mi ketvirtadienio laikraščiai.

Ketvirtadienį įvyksiantis vi-
suotinis streikas sutrukdys tarny-
bų darbą visoje šalyje. Graikijoje 
bus uždarytos mokyklos, bus at-
šaukti skrydžiai, neveiks keltai, o 
gydytojai priims tik sunkiausius 
ligonius.

Žurnalistų profesinės sąjungos 
dažniausiai darbo streiką paskel-
bia likus dienai prieš visuotinius 
protestus.

Europos Komisijos (EK) pro-
gnozėmis, Graikijos valstybės 
skola metų pabaigoje sieks net 
175,5 proc. metinio bendrojo vi-
daus produkto (BVP). Šis rodi-
klis net tris kartus viršija ES rei-
kalaujamą limitą (60 proc.). Dėl 
gilios krizės ir įsiskolinimų šalies 
vyriausybė, bandydama gaivin-
ti valstybės ekonomiką, pritaikė 
didelius mokesčius ir sumažino 
darbo užmokesčius.

Britams siūloma tapti 
dažasvydžio taikiniu už 
40 tūkstančių svarų

Dažasvydžio bendrovė “UK 
Paintball” pasiūlė britams tap-
ti gyvu taikiniu. Savanoris gaus 
40 tūkstančių svarų sterlingų per 
metus už naujų kamuoliukų ban-
dymą, praneša “The Telegraph”. 
Pasak bendrovės įkūrėjo Džasti-
no Tuhigo (Justin Toohig), šito 
reikia tam, kad žaidimas būtų 
nepavojingas. Dž. Tuhigas ti-
kisi, kad pasiūlymas sudomins 
studentus, kuriems reikia pinigų. 
“Kad ir kam atitektų ši vieta, į jį 
bus šaudoma nuo pirmadienio iki 
penktadienio po 1-2 valandas per 
dieną”, - įspėjo verslininkas.

Jo manymu, naujos kamuoliu-
kų siuntos turi būti išbandytos, 
kad būtų išvengta nelaimingų at-
sitikimų žaidžiant.

Dž. Tuhigas prisipažino, kad 
norėtų įdarbinti gerai skausmą 
ištveriantį ir baimės nejaučiantį 
žmogų.

-ELTA


