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http://www.anyksta.lt

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58;  
(8-686) 33036.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, 
portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Ramūnas Blazarėnas į seniūnus, Gediminas 
Kutka - į Tarybą Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Vakar, lapkričio 11-ąją, Ramū-

nas Blazarėnas Vyriausiajai rin-
kimų komisijai (VRK) įteikė pra-
šymą nutraukti jo, kaip Anykščių 
rajono tarybos nario, įgaliojimus. 
Artimiausiomis dienomis VRK 
rinksis į posėdį ir patenkins 
R.Blazarėno prašymą.

Pagal Kęstučio Tubio visuo-
meninio rinkimų komiteto są-
rašą ,,Anykščių krašto labui“ į 

Anykščių rajono tarybą išrinktas 
R.Blazarėnas galbūt jau kitą savai-
tę bus paskirtas Viešintų seniūnu. 

Žinia, seniūnai negali būti savival-
dybių tarybų nariais.

R.Blazarėnas Viešintų seniūno 

Kęstučio Tubio visuomeninio komiteto atstovas, 33-ejų Gediminas Kutka (kairėje), taps Anykščių ra-
jono tarybos nariu, nes mandato atsisakė Viešintų seniūnu tapsiantis Ramūnas Blazarėnas (centre), 
o pirmas „už brūkšnio“ likęs Jonas Buziliauskas nepanoro eiti į tarybą.

konkurse pateko į antrąjį turą, jį 
seniūnu iš dviejų konkurso lyderių 
pasirinko Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė.  

Kurį laiką buvo abejonių, ar 
R.Blazarėnas taps Viešintų se-
niūnu, nes vienas iš į antrąjį turą 
nepatekusių asmenų bandė skųsti 
konkursą. 

3 psl.

Pasirodė žalieji kryžiai, simbolizuojantys 
mirštantį kaimą Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Penktadienį, lapkričio 8 dieną, Lietuvos žemdirbiai pradėjo pirmajį visuotinės protesto akcijos etapą „Žalieji kryžiai“. Vienas kryžius 
pastatytas Vaišviliškių kaime, kitas - Leliūnų kaimo laukuose. 

Tai tyli ir taiki akcija, kurios  metu ūkininkai, bendrovės stato savo dirbamoje žemėje, prie kelių, kuriuose yra didžiausias judėjimas, 
žalius kryžius, transliuodami žinutę, kad priimami politiniai sprendimai žlugdo ekonomikos šaką, ant kurios sėdi visa šalis.

Vienas pirmųjų žaliųjų kryžių  pastatytas šalia kelio Radiškis - Anykščiai - Rokiškis, Debeikių se-
niūnijos Leliūnų kaimo laukuose.

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirminin-
kas Žilvinas Augustinavičius 
sakė, kad žaliąjį kryžių statys 
ir savo žemės ūkio valdose.

3 psl.

Knyga. Lapkričio 15 d., penk-
tadienį, 16 val. Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešojoje bibliotekoje 
architektas, grupės „Antis“ ly-
deris Algirdas Kaušpėdas prista-
tys savo pirmąją grožinę knygą 
„Gyveno kartą bičas ir kaimynas. 
Pokalbiai prie alaus“. Autorių 
kalbins ,,Anykštos“ žurnalistas 
Vidmantas Šmigelskas.

Poreikiai. Anykščių kultūros 
centras Debeikiuose atsisako 
kultūros namų. Anykščių rajono 
taryba informuota, kad kultūros 
namuose yra susidėvėjusi stogo 
danga, vandentiekio ir šildymo 
sistemos, langai ir durys nesanda-
rūs, salėje išpuvusios grindys, to-
dėl jie Anykščių kultūros centrui 
nebereikalingi. Anykščių kultūros 
centrui atsisakius kultūros namų 
pastato, Debeikiuose lieka visas 
tuščias didžiulis pastatas, kuriame 
anksčiau buvo įsikūrę seniūnijos 
specialistai, biblioteka, paštas. 
Debeikių seniūnijos specialistai, 
biblioteka bei kultūros skyrius 
šiuo metu glaudžiasi po Debeikių 
pagrindinės mokyklos stogu.

Karatė. Karatė kyokushin tre-
neris Eugenijus Šilaika ir jo au-
klėtinė Aneta Meškauskienė vieši 
Japonijoje. A.Meškauskienė da-
lyvavo pasaulio pirmenybėse ir iš 
varžybų iškrito turnyro pradžioje, 
o E.Šilaika pakviestas teisėjauti 
geriausių pasaulio karatistų ko-
voms. 

Remontas. Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centras 
pirmajame aukšte, suaugusiųjų 
skyriuje, planuoja  išardyti stiklo 
paketų sieną bei atstatyti buvusį 
praėjimą į registratūros patalpas.

Paroda. Anykščių L. ir S. Di-
džiulių viešosios bibliotekos rū-
syje, šalia atviros jaunimo erdvės 
„Labas“, eksponuojama Gyčio 
Kaminsko gamtos fotografijų 
paroda „Anykščių krašto gamtos 
knyga“. Nuotraukose –Anykščių 
krašto gamtos vaizdai, iš arti už-
fiksuoti gyvūnai, paukščiai.

Kopijuojame. Vienos kopijos 
iki A 4 formato kaina 15 ct.

Motociklininko 
žūties tyrimas 
dar tebevyksta

2 psl.

Iš pusiau 
požeminių 
konteinerių 
pradėtos vežti 
atliekos

2 psl.

Ar aukodami vargšams padėsime 
išbristi iš skurdo?

Šarūnas GRIGONIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, kon-
servatorius:

„...Džiaugiuosi, kad žmonės 
yra vis dosnesni, aukojimas 
pagalbos stokojantiems tampa 
tam tikra nor-
ma...“ 3 psl.

Pasiskiepyti nuo 
gripo keblu net 
už pinigus

5 psl.
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spektras

Temidės svarstyklės

Tyrimas. Globos namų dar-
buotojai dažnai nepagrįstai varžo 
pažeidžiamų gyventojų teises, nes 
neturi reikiamos kompetencijos 
žmogaus teisių srityje, teigia tyrimą 
atlikusi Seimo kontrolierių įstaiga. 
Kontrolieriai konstatuoja, kad taip 
yra dėl to, kad ne visi globos na-
muose dirbantys specialistai turi 
būtinų žinių apie tinkamą gyven-
tojų teisių užtikrinimą, o nepagar-
biai su gyventojais besielgiantys 
specialistai kartais savo veiksmų 
ydingumo net nesuvokia. Seimo 
kontrolierių įstaigos vadovas Au-
gustinas Normantas, pamatęs, jog 
dauguma žmogaus teisių pažeidi-
mų socialinėse globos įstaigose yra 
susiję su darbuotojų kompetencijos 
stoka, aiškinosi, kokių žinių gauna 
studijuojantys su globa susijusias 
specialybes. Anot ataskaitos, slau-
gos studijų krypties apraše, kuriuo 
remiasi aukštosios mokyklos ruoš-
damos specialistus, apskritai nėra 
įtvirtinto reikalavimo, kad slaugos 
studijas pabaigę absolventai turėtų 
žinių ir kompetencijų žmogaus tei-
sių užtikrinimo srityje. Seimo kon-
trolierius A. Normantas ataskai-
toje pažymi, kad net ir Profesinės 
kompetencijos tobulinimo tvarkos 
aprašas neįtraukia reikalavimo ži-
nioms bei kompetencijai žmogaus 
teisių užtikrinimo srityje. 

Žmogžudystės. Lietuva yra 
antroje vietoje tarp Europos Są-
jungos šalių pagal tyčinių žmog-
žudysčių skaičių, praėjusią savaitę 
paskelbė Eurostatas. 2017 metais 
Europos Sąjungoje užfiksuota apie 
5,2 tūkst. tyčinių žmogžudysčių. 
Šis skaičius sumažėjo 19 procentų, 
lyginant su 2008 metais. Latvijo-
je 100 tūkst. gyventojų tenka 5,6 
tyčinės žmogžudystės, Lietuvo-
je – 4, o Estijoje – 2,2. Mažiausi 
tyčinių žmogžudysčių fiksuojama 
Liuksemburge – 0,3, Čekijoje ir 
Italijoje – 0,6. Taip pat Lietuvoje 
beveik per pusę sumažėjo trans-
porto priemonių vagysčių. 2008–
2010 metais vidutiniškai fiksuo-
tos beveik 2,2 tūkst. vagystės, o 
2015–2017 metais – kiek daugiau 
nei 1,1 tūkst. Be to, Lietuva užima 
14 vietą Europos Sąjungoje pagal 
plėšimų skaičių. 100 tūkst. gyven-
tojų vidutiniškai registruojami 38 
plėšimai.

Vaistai. Sveikatos apsaugos mi-
nisterija (SAM) atnaujino nuotoli-
nės prekybos tvarką, pagal kurią 
po pusmečio receptinius vaistus ir 
kompensuojamąsias medicinos pa-
galbos priemones pacientai galės 
įsigyti internetu. Ministerijos at-
stovai pirmadienį informavo, kad 
tvarka leis pacientams internetu 
matyti visų vaistinių pasiūlymus, 
gauti vaistininko konsultaciją bei 
užsisakyti ir apmokėti pasirinktus 
vaistus bei medicinos pagalbos 
priemones. Naujovės dar pateiktos 
derinimui su visuomene, siūloma, 
kad jos įsigaliotų 2020 metų vidu-
ryje. Tvarka numato, kad pacientai 
turės prisijungti prie savo paskyros 
e.sveikatos portale – jame ir šiuo 
metu galima rasti savo elektroni-
nės sveikatos istorijos įrašus, iš-
rašytus elektroninius receptus bei 
matyti, kokie vaistai pagal juos 
buvo parduoti. Sveikatos apsaugos 
viceministrės Kristinos Garuolie-
nės teigimu, pacientams taip pat 
nebereiks papildomai registruotis 
norint prisijungti prie kiekvienos 
vaistinės portalų, nes bendrą pre-
kių krepšelį jie galės susirinkti 
naudodamiesi viena e. sveikatos 
sistema.

Vagystė. Lapkričio 9 dieną,  
apie 12.00 val., vyras (g. 1966 
m.), gyvenantis Anykščiuose, 
Pakrantės g., pastebėjo, kad 
iš spintos pagrobta 1800 eurų, 

1600 dolerių bei 8 audinės kai-
liukai. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Pirkėjai. Lapkričio 9 dieną,  
apie 18.00 val.,  prekybos centre 
NORFA, esančiame Anykščiuo-
se, Vilniaus g., bei šalia preky-

bos centro, vyrą (g. 1998 m.), 
gyvenantį Anykščiuose, Statybi-
ninkų g., sumušė trys pažįstami 
jaunuoliai. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Klajūnas. Lapkričio 9 dieną, 
apie 17.10 val., Anykščiuose, J. 

Biliūno g., neblaivus (nustatytas 
1,82 prom. girtumas) vyras (g. 
1980 m.), gyvenantis Anykščių 
seniūnijos  Naujųjų Elmininkų I 
k., vairavo automobilį PEUGE-
OT. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Vyras sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.

Lapkričio 24 d.17 val.
Anykščių kultūros centre

Bilietai parduodami kultūros centro kasoje tel. (8-381) 52239.

Motociklininko žūties tyrimas dar tebevyksta Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas negali 
baigti ikiteisminio tyrimo dėl spalio 5 -ąją Anykščiuose, J.Biliūno 
gatvėje, įvykusios avarijos, per kurią žuvo motociklininkas. Pa-
sak pareigūnų, laukiama autechninės ekspertizės išvadų. Papras-
tai šios išvados pateikiamos per 1- 2 mėnesius po įvykio.

Priminsime, jog avarija įvyko, 
kai nuo autodetalių parduotuvės 
pajudėjęs visureigis apsisukinė-
jo ir jau baiginėjo manevrą. Nuo 
miesto pusės atvažiavęs motoci-
klas kliudė galinę visureigio dalį. 
Motociklas po avarijos skriejo 
gatve, o jo vairuotojas pačiuožė 
po visureigiu. Atvykę medikai 
motociklo vairuotojui jau niekuo 
nebegalėjo padėti.

Iš karto po avarijos policijos 
pareigūnai teigė,  kad į esminius 
klausimus atsakys būtent autech-
ninė ekspertizė, nes dabartinės 
priemonės leidžia pakankamai 
tiksliai nustatyti autoįvykių daly-

vių vairuotų transporto priemonių 
greičius. 

Spalio 5 dienos tragedija - vie-
nintelė autoavarija šiais metais 
Anykščių rajone, per kurią žuvo 
žmogus. Tiesa, J.Biliūno gatvės 
atkarpa ties miesto stadionu pa-
vojinga ir apgaulinga: kelias tie-
sus, matomumas - geras, tačiau 
judesys joje taip pat didelis - daug 
pėsčiųjų, daug iš šalutinių gatvių 
išsukinėjančių bei iš kelkraščių 
pajudančių automobilių. Anykš-
tėnai prisimena, kad žuvęs mo-
tociklininkas - jau trečioji auka 
per pastaruosius metus minimoje 
J.Biliūno gatvės atkarpoje. 

Ekspertai turėtų nustyti, kokie buvo spalio 5-ąją įvykusios ava-
rijos dalyvių greičiai.

Nepasiturintiems anykštėnams 
paaukota daugiau nei 3 tūkst. 
maisto produktų
Rudeninė ,,Maisto banko“ akcija, per kurią prekybos centruo-

se nepasiturintiems žmonėms buvo aukojami maisto produktai, 
nustebino rezultatu - trijuose Anykščių prekybos centruose dir-
busiems savanoriams pavyko surinkti 3 tūkst. 384 įvairius ilgai 
negendančius maisto produktus, kurių vertė - 4 tūkst. 463 Eur.

Dosniausiai ,,Maisto banko“ 
akcijoje aukota Anykščiuose, 
Žiburio gatvėje esančiame pre-
kybos centre ,,Norfa“. Čia pa-
aukoti 1 tūkst. 578 produktai, 
kurių vertė -  1 tūkst.765 Eur. 
Šie produktai atiteks Anykščių 
Šv.Mato bažnyčios Carito bei 
VšĮ ,,Anykščių jausmų ratas“ 
organizacijoms.

Prekybos centro ,,Iki“ lankyto-
jai paaukojo 990 vienetų maisto 
produktų, kurių vertė - 996 Eur. 
Šie produktai atiteks Anykščių 
socialinių paslaugų centrui.

Prekybos centre ,,Maxima“  
,,Maisto banko“ savanoriai su-
rinko 816 vienetų maisto pro-
duktų, kurių vertė - 896 Eur. Jie 

atiteko Anykščių vaikų ir jauni-
mo užimtumo centrui.

Anot ,,Maisto banko“ akcijoje 
dalyvavusių savanorių, dažniau-
siai anykštėnai nepasiturintiems 
anykštėnams pirko įvairių kruo-
pų, aliejaus, miltų, cukraus, ar-
batos bei sausainių.

Labdaros ir paramos fondo 
„Maisto bankas“ akcija visoje 
Lietuvoje surengta jau 28-ąjį 
kartą.

Daugumą surinktų maisto pro-
duktų jas rinkusios organizacijos 
nepasiturintiems anykštėnams 
planavo išdalyti artimiausiomis 
savaitėmis.

-AnYkŠTA

Iš pusiau požeminių konteinerių pradėtos vežti atliekos
Anykščiuose šią savaitę pradėti  eksploatuoti pusiau požeminiai 

konteineriai - iš jų UAB Anykščių komunalinis ūkis pradėjo vežti 
šiukšles.

Ilgą laiką įrengti pusiau pože-
miniai konteineriai buvo dalinai 
užpildyti atliekomis, tačiau jų 
išvežti komunalininkai negalėjo, 
nes neturėjo tam pritaikytos šiukš-
liavežės.

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktorius Kazys Šapoka 
,,Anykštai“ sakė, kad pusiau pože-
miniams konteineriams aptarnauti 
yra nupirkta nenauja šiukšliavežė.

,,Ta įranga nėra pigi. Ji yra su 
kraneliu, kad galėtų iškelti po 
žeme esančius atliekų konteine-

rius ir iš jų išpiltų atliekas“, - sakė 
K.Šapoka.

Kiek bendrovei kainavo specia-
liai pusiau požeminiams konteine-
riams aptarnauti skirta šiukšliave-
žė, K.Šapoka neatskleidė.

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktorius K. Šapoka infor-
mavo, kad Anykščių mieste pra-
dėjus eksploatuoti pusiau požemi-
nius konteinerius, mieste nebeliks 
šalia daugiabučių stovėjusių miš-
rių atliekų konteinerių. Jie bus iš-
vežti ir skirti įmonėms, dalį jų pla-

nuojama pastatyti prie kapinių.
Anykščių mieste įrengta 31 pu-

siau požeminė konteinerių aikšte-
lė. Šias aikšteles sudaro 174 vnt. 
skirtingo tūrio (5,0 m3, 3,0 m3 ir 
1,3 m3) ir paskirties (mišrioms ko-
munalinėms, popieriaus, plastiko, 
stiklo ir biologinėms atliekoms) 
pusiau požeminiai konteineriai. 
Pusiau požeminių konteinerinių 
aikštelių įrengimo vertė siekė 561 
626,14 Eur. Iš jų ES lėšos – 477 
382,22 Eur., savivaldybės biudže-
to – 84 243,98 Eur.

Užsienio šalyse, taip pat  kai 
kuriose savivaldybėse Lietuvo-
je, įrengus požemines ar pusiau 
požemines konteinerių aikšteles, 

pastebima, kad modernesnė atlie-
kų surinkimo infrastruktūra daro 
teigiamą įtaką gyvenamajai aplin-
kai, kadangi pusiau požeminiai 
konteineriai gerina miesto esteti-
nį vaizdą, vizualiai mažina didelį 
konteinerių kiekį. Taip pat pusiau 
požeminiai konteineriai padeda 
sprendžiant problemas, susijusias 
su neįgalių asmenų poreikių ten-
kinimu, t. y. sudaromos patoges-
nės sąlygos neįgaliesiems - jie  be 
papildomų pastangų atliekas gali 
išmesti į konteinerius, kadangi 
šiuose konteineriuose atliekų su-
rinkimo anga įrengta žemiau.

-AnYkŠTA
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Pareigos. Kadenciją baigęs po-

licijos vadovas Linas Pernavas 
Lietuvos policijos atašė Jungtinė-
je Karalystėje darbą tikisi pradėti 
antradienį. „Kai būsiu paskirtas, 
tada pradėsiu dirbti. Yra būsimas 
generalinis komisaras, kuris mane 
į tas pareigas skirs, tai tikiuosi, kad 
rytoj būsiu paskirtas“, – spaudos 
konferencijoje pirmadienį sakė L. 
Pernavas. Nuo antradienio L. Per-
navą pareigose keičiantis dabartinis 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
vadovas Renatas Požėla kol kas 
nekomentuoja būsimo sprendimo. 
L. Pernavas didžiausiu iššūkiu nau-
jose pareigose įvardija užsitęsusią 
nežinomybę dėl „Brexito“. Jis į 
Londoną kol kas žada vykti be šei-
mos. Komisaras taip pat tikino, kad 
jis anglų kalbos žinias intensyviai 
gilina jau daugiau nei treji metai, 
tai pradėjo daryti dar iki svarstymų 
steigti šią pareigybę Londone, tad 
jo dalyvavimas intensyviuose anglų 
kalbos kursuose šiais metais su nau-
jomis pareigomis esą niekaip nėra 
susiję. Į policijos atašė pareigas as-
muo skiriamas generalinio komisa-
ro sprendimu, prieš tai kandidatūrą 
suderinus su Užsienio reikalų minis-
terija. Policijos departamento atsto-
vas spaudai Ramūnas Matonis BNS 
sakė, kad ministerija tokį pritarimą 
davė praėjusią savaitę.

Pasiskolino. „Nasdaq“ Vilniaus 
biržoje pirmadienį įvykusiame de-
šimties metų trukmės Vyriausybės 
vertybinių popierių (VVP) emisi-
jos, iki kurios išpirkimo liko 3576 
dienos, papildymo aukcione obli-
gacijų išplatinta už 15 mln. eurų, vi-
dutinė palūkanų norma buvo 0,344 
procento. Ši emisija pradėta platinti 
rugpjūčio 26 dieną, jos papildymo 
aukcione spalio 14 dieną obligacijų 
parduota už 20 mln. eurų, vidutinės 
palūkanos buvo 0,259 procento. 
Po pirmadienio aukciono bendras 
emisijos nominalus dydis pasiekė 
80 mln. eurų. Pirmadienį aukcione 
pasiūlyta mažiausia palūkanų nor-
ma buvo 0,31 proc., patvirtinta di-
džiausia – 0,39 procento. Šiai VVP 
emisijai nustatytas 0,2 proc. atkar-
pos dydis. VVP paklausa aukcione 
siekė 37,15 mln. eurų, iš jų 33,65 
mln. eurų sudarė konkurenciniai 
pasiūlymai. Ši VVP emisija bus 
išperkama 2029 metų rugpjūčio 28 
dieną.

Priėmimas. Pirmadienį paskelb-
tas mėnesį truksiantis papildomas 
priėmimas į likusias laisvas vietas 
profesinio mokymo įstaigose, pra-
nešė Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija. „Šis papildomas priė-
mimas gali būti naudingas tiems, 
kurie šiemet baigė mokyklą ir va-
sarą nebuvo apsisprendę, ką veikti 
toliau, taip pat suaugusiems žmo-
nėms, norintiems įgyti paklausią 
profesinę kvalifikaciją“, – sako 
švietimo, mokslo ir sporto vice-
ministras Arūnas Plikšnys. Profe-
sinio mokymo įstaigoms šiemet iš 
viso buvo numatyta skirti 20 tūkst. 
valstybės finansuojamų vietų, iš jų 
beveik 2 tūkst. per vasaros-rudens 
priėmimą liko neužimta. Daugiau-
sia laisvų vietų liko gamybos ir per-
dirbimo, architektūros ir statybos, 
verslo ir administravimo  srityse. 
Papildomas priėmimas, kaip ir pa-
grindinis, bus vykdomas centrali-
zuotai internetu per LAMA BPO 
sistemą. Priimtieji pradės mokytis 
po mokymo sutarties su profesinio 
mokymo įstaiga pasirašymo, jie 
prisijungs prie jau nuo rudens besi-
mokančių grupių.

- Bns

Ramūnas Blazarėnas į seniūnus, Gediminas Kutka - į Tarybą
(Atkelta iš 1 psl.)

Tačiau Valstybės tarnybos de-
partamentas skundą atmetė, Lie-
tuvos administracinio teismo Pa-
nevėžio  rūmai nurodė kreiptis į 
Vilniaus apygardos administracinį 
teismą, o pastarasis paprašė skun-
dą patikslinti. Pareiškėjas skundo 
tikslinti nebesiėmė. 

Pirmasis ,,už brūkšnio“ K.Tubio 
sąraše likęs Anykščių kultūros 
centro režisierius Jonas Buziliaus-
kas ,,Anykštai“ sakėsi esąs apsi-
prendęs, jog į tarybą neis. ,,Gal-
voju, kad kiekvienas žmogus turi 
savo vietą. Gal kiti daugiau galės 
ir sugebės nei aš“, - motyvus, ko-
dėl neis į rajono tarybą, išdėstė 
J.Buziliauskas.

J.Buziliauskas dar turės para-
šyti VRK, jog atsisako teisės tap-
ti rajono tarybos nariu, o tuomet 
tarybos nario vieta bus pasiūlyta 
kitam eilėje esančiam politikui - 
svėdasiškiui Gediminui Kutkai. 
,,Anykštai“  G.Kutka sakė, kad jis 
yra linkęs eiti į rajono tarybą, ta-
čiau kol kas jokių žinių apie būsi-
mą darbą taryboje nėra sulaukęs.

33-ejų metų G.Kutka yra Svė-
dasų kavinės ,,Pas Gedą“ vady-
bininkas. Jis - buvusio Anykščių 
rajono mero K.Tubio sūnėnas. 
G.Kutka Utenos profesinėje mo-
kykloje yra baigęs apskaitininko 
studijas. Gyvena Svėdasuose, yra 
sukūręs šeimą, augina dukrą. 

R.Blazarėno paskyrimas Vie-
šintų seniūnu pagausins Anykščių 

rajono tarybos opozicijos gretas. 
Pagal K.Tubio sąrašą į rajono ta-

rybą išrinkti penki asmenys - pats 
K.Tubis, gydytoja Rita Juodiškie-
nė ir mokytoja Dangira Nefienė 
sudarė opozicinę frakciją, prie jos 
prijungė ir ,,darbietis“ Ričardas 
Sargūnas. Tačiau buvęs Anykščių 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Ramūnas 
Blazarėnas ir buvęs administra-
cijos direktorius Audronius Gali-
šanka laikėsi neutralios pozicijos 
ir nepriklausė frakcijoms. Nėra 
priežasčių, kodėl G.Kutka, atėjęs 
į Anykščių rajono tarybą,  turėtų 
laviruoti, tad bemaž  neabejotinai 
jis jungsis prie dėdės K.Tubio va-
dovaujamos opozicinės frakcijos.   

Pagal rajono tarybos narių kaitą 

Anykščių taryba iki R.Blazarėno 
pasitraukimo iš tarybos buvo vie-
na iš keturių šalies lyderių. Nau-
jienų agentūros BNS duomenimis, 
Didžiausia tarybos narių kaita 
pastebima Rokiškio, Anykščių, 
Mažeikių ir Telšių rajonų savival-
dybėse – pasikeitė po keturis tary-
bos narius. R.Blazarėnas bus jau 
penktasis anykštėnas, 2019-2023 
m. kadencijoje atsisakęs tarybos 
nario mandato, ir Anykščiai taps 
lyderiais. 

Priminsime, jog Anykščių rajo-
no tarybos nario mandatų  anks-
čiau atsisakė ,,valstiečiai“ Dalis 
Vaiginas ir Kazys Šapoka, kon-
servatorė Gabrielė Griauzdaitė 
- Patumsienė bei liberalė Veneta 
Veršulytė.

Pasirodė žalieji kryžiai, simbolizuojantys 
mirštantį kaimą

(Atkelta iš 1 psl.)

,,Žemdirbio vardo menkinimas ir 
jo amato žlugdymas kerta vieną pa-
grindinių valstybės saugumo rams-
čių – aprūpinti savo piliečius saugiu 
maistu! Ši akcija – tai pirmoji ži-
nutė visuomenei ir politikams, jog 
beatodairiškai naikinant žemės ūkį, 
naikinamas visas lietuviškas kai-
mas – tautiškumo lopšys“, - skelbia 
Lietuvos ūkininkų sąjunga.

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Žilvinas Augustinavičius ,,Anykš-
tai“ sakė, kad  žemės ūkis dabar 

yra labai nuvertintas miesto žmo-
nių akyse.

,,Visokiais vardais vadinamas. 
Nenorėčiau dabar labai smarkiai 
plėstis. Tai yra pirmoji akcijos da-
lis, nuo kurios sėkmės priklausys 
ir kitos akcijos“, - apie Lietuvos 
žemės ūkio tarybos akciją sakė 
Ž.Augustinavičius.

Pasak Ž.Augustinavičiaus, žalia-
sis kryžius simbolizuoja mirštantį 
kaimą.

,,Žodžiu, patys sau kryželį pasi-
statom“, - kalbėjo  Lietuvos ūki-
ninkų sąjungos Anykščių skyriaus 
pirmininkas.

Žaliasis kryžius pirmadienį iš-
dygo ir Ž.Augustinavičiaus žemės 
ūkio valdose - kelyje link Kavarsko, 
Vaišviliškių kaime.

Kiek žaliųjų kryžių pastatyta per 
pirmąjį žemdirbių visuotinės protes-
to akcijos etapą, Ž.Augustinavičius 
kol kas atsakyti negalėjo.

,,Dar negaliu pasakyti, kiek tų 
žaliųjų kryžių yra, bet kad bus pa-
statyta, tai tikrai. Su žmonėmis kal-
bėjausi, tai jie jau teiravosi, kokio 
dydžio statyti, kur ir ką. Lietuvos 
ūkininkų sąjungos Anykščių sky-
riuje yra 80 narių. 80 žaliųjų kryžių 
gal ir nebus Anykščių rajone, nes 

jie statomi daugiau prie kelių: ties 
lauko keliukais to daryti nėra pras-
mės“, - sakė Ž.Augustinavičius.

Paklaustas, ar žemdirbiai nebi-
jantys, kad žaliųjų kryžių statymas 
gali būti palaikytas, pavyzdžiui, 
viešosios tvarkos pažeidimu, 
Ž.Augustinavičius sakė: ,,Žmogus 
savo žemėje kryžių stato“.

Lietuvos žemdirbių pirmąjį vi-
suotinės protesto akcijos etapą  
„Žalieji kryžiai"  taip pat pakviestos 
palaikyti ir žemės ūkio bendrovės, 
kaimo bendruomenės, žemdirbių 
organizacijos, kaimui neabejingi 
žmonės.

Ar aukodami vargšams padėsime išbristi iš skurdo?
Rudeninės ,,Maisto banko“ akcijos metu Anykščių prekybos 

centruose nepasiturintiems žmonėms buvo aukojami maisto pro-
duktai, jų surinkta keli tūkstančiai.

Ar dalyvaujate ,,Maisto banko“ akcijose? Jei taip, kiek ir kokių 
produktų įprastai nuperkate nepasiturintiems gyventojams? Kaip 
manote, kas lemia, kad žmonės ,,Maisto banko“ akcijoje kiekvieną 
kartą aukoja vis dosniau ir dosniau? Ar tokios akcijos, Jūsų aki-
mis, padeda žmonėms išbristi iš skurdo ir gyventi geriau?

Vis mažiau 
dalyvauju 
tokiose akcijose

Gitana MILEIKAITĖ, kaimo 
turizmo sodybos ,,Geras“ savi-
ninkė:

 
- Pati sąvoka ,,akcija“, metams 

bėgant, vis dažniau pradeda kel-
ti daugiau klausimų nei pateikia 
atsakymų. Iš vienos pusės: geri ir 
kilnūs tikslai, dalijimosi skatini-
mas, savanorystės idėjos, rūpestis 
socialiai jautriomis žmonių grupė-
mis, o iš kitos - socialinis jautrumas 
irgi yra verslas, priklausomybė nuo 
,,amžinai turinčio gauti“ sindromo, 
nebenorėjimo ištrūkti iš užburto 
rato, nes juk badu numirti neleis, 
valgyti vis tiek duos, pripratinimo. 

Prisidedantys žmonės prie akcijos 
atlieka gerumo misiją, užsidedame 
sau pliusiuką, jaučiamės atlikę gerą, 
kilnų darbą, bet drauge esame labai 
toli nuo to, kad asmeniškai gerus 
darbus galėtume daryti savo aplin-
koje: nunešti sriubos ar šilto maisto 
senoliui, padėti pirkinių krepšelį, 
kad ir ,,anonimiškai“, daugiavaikei 
kaimynei ar vienišam tėčiui ir pan. 
Man kartais susidaro įspūdis, kad ir 
valstybei, ir mums, žmonėms, situ-
acija, kai kažkas skursta, o aš dar ne 
visai blogai gyvenu, yra palanki, nes 
valstybė nesistengia per greitai ge-
rinti situacijos, nes prašantis ir pas-
kui lyg ,,malonę“ gaunantis žmogus 
yra daug dėkingesnis ir paklusnes-
nis, o likusi ,,neskurstančioji“dalis 
realizuoja savo poreikį būti kilnia-
širdžiam ir nesijausti blogai dėl to, 
kad jam geriau, kad pasisekė ir kad 
jis gali prisidėti gelbėdamas situ-
aciją. Su metais vis mažiau daly-
vauju tokiose akcijose, nes mieliau 
nuvežu lovas daugiavaikei šeimai, 
nuperku maisto kaimynui, sumoku 
už kavą senjorui ir t.t. Ir savo vaiko 
neleisčiau dalyvauti tokios akcijos 
formate, kada jie ugdomi kaip pra-
šinėtojai, net jei ir prisidengiama 
kilniais tikslais, kai jiems diegiama, 
kad paprašius, įteikus skrajutę, gali-

ma gauti daug ir visko nemokamai, 
už dyka. Mieliau siunčiu savo vaiką 
į senelių namus padalyti pietų ar tie-
siog pabūti.

Rinkti maisto 
produktus teko ir 
pačiam

Šarūnas GRIGONIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, konserva-
torius:

- Manyčiau, kad bet kurios pa-
našios socialinės akcijos Lietuvoje 
prisideda prie bendros žmonių ge-
rovės. „Maisto banko“ akcijoje da-
lyvauti stengiuosi kiekvienais me-
tais, o kelis kartus, prisidedant prie 
Anykščių socialinės gerovės centro, 
rinkti ir rūšiuoti produktus mūsų 
mieste teko ir man. Nors pasitaikė į 
akis išgirsti kelias nepasitenkinusių 
žmonių frazes, didžioji dauguma 
anykštėnų būdavo nusiteikę labai 
geranoriškai. Po dviejų dienų darbo 
dešimtimis skaičiuodavome veži-
mėlius, pilnus greitai negendančių 
produktų: aliejaus, kruopų, cukraus, 
net šokolado. Tikrai galiu patikinti, 
kad visi produktai pasiekia adresa-
tus, kiekviena socialinės rūpybos 
organizacija (o šioje akcijoje tokių 

dalyvauja per 300) susisiekia ir ap-
rūpina žmones, kuriems tokių pro-
duktų trūksta labiausiai. Džiaugiuo-
si, kad žmonės yra vis dosnesni, 
aukojimas pagalbos stokojantiems 
tampa tam tikra norma. Tikiuosi, 
kad ir pačių savanorių skaičius gau-
sės, nes Vakarų valstybėse dažnas 
prie panašių veiklų prisijungia net 
kas kelias savaites, juk padėti gera, 
dirbama iš idėjos.

Tokios akcijos 
didina prekybos 
centrų pelną

Aleksas ALEKSIŪNAS, Svė-
dasų seniūnijos Daujočių kaimo 
bendruomenės pirmininkas:

- ,,Maisto banko“ akcijose neda-
lyvauju, nes randu kitokių būdų pa-
dėti tokios pagalbos reikalingiems 
žmonėms. Kokia tai pagalba? Ži-
nodamas, kokios pagalbos žmogui 
reikia, randi galimybę padėti.

 O tokios akcijos skurdo nepa-
naikins, tai tik vienkartinė pagalba 
žmogui, bet drauge ji didina preky-
bos centrų pelną. Kad žmonės ge-
riau gyventų, reikia visiškai kitokių 
priemonių.
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savaitgalio diskusija

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Vaikas sėdi ramiai? Duokime jam saldainį!
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, tiek suaugusių-

jų, tiek vaikų nutukimo atvejų kasmet vis daugėja, o tokiai sta-
tistikai didžiulę įtaką daro įvairiausi veiksniai: pradedant netin-
kamu gyvenimo būdu ir baigiant genetiniais faktoriais.

Skaičiuojama, kad Lietuvoje antsvorio turi kas penktas paau-
glys, todėl itin svarbu kuo anksčiau pastebėti nutukimo priežas-
tis bei įvertinti galimas pasekmes, o apie tai plačiau pasakoja 
gydytoja dietologė Aušra Jauniškytė-Ingelevičienė.

Pasak gydytojos dietologės A. Jauniškytės-Ingelevičienės, paste-
bėjus vaiko nutukimo riziką rekomenduojama pasikonsultuoti 
su specialistu, nes tuomet tėvams bus lengviau suprasti galimas 
priežastis ir po truputį stengtis jas šalinti. 

nuotrauka iš asmeninio archyvo.

Nebėra aktualu vien 
suaugusiems

Anot medicinos specialistų, dau-
giausia antsvorio turinčių paauglių 
pastebima nuo 12 metų, todėl nutu-
kimo rizika jau seniai nebėra aktuali 
vien suaugusiesiems.   

Norint diagnozuoti nutukimą, spe-
cialistams užtenka žinoti žmogaus 
ūgį ir svorį: suaugusiesiems yra ap-
skaičiuojamas kūno masės indeksas 
(KMI), o vaikams naudojamos pro-

centilio lentelės – jeigu skaičius vir-
šija 97-ąjį procentilį, tuomet nustato-
mas antsvoris. Vaikų KMI gali būti 
apskaičiuojamas tik nuo 16 metų.

Netiesa, kad valgo daugiau 
nesveiko maisto

Daugelis tikriausiai pritartų min-
čiai, kad vaikai, valgantys daugiau 
nesveiko maisto, yra labiau nutukę, 
tačiau moksliniai tyrimai rodo prie-
šingai – nutukę vaikai neskanauja 

daugiau įvairių bulvių traškučių, sal-
dumynų ar kito nesveiko maisto už 
tuos, kurių kūno masė siekia normos 
ribas. 

Iš tiesų, nutukimo priežasčių yra 
labai daug ir ne visuomet galima la-
bai tiksliai pasakyti, dėl ko atsirado 
tam tikros pasekmės. „Vaiko svorį 
lemia ne tik jo genai ar gyvenimo 
būdas, bet įtaką daro net ir tai, kaip 
maitinosi mama ar močiutė savojo 
nėštumo metu. Pavyzdžiui, jei vai-
kas nėštumo metu gavo nepakanka-
mą maisto kiekį, tai taip pat padidina 
vaiko nutukimo riziką“, – teigia gy-
dytoja dietologė A. Jauniškytė-Inge-
levičienė.

Žinoma, nutukimą gali sukelti ir 
nepakankamas miegas, ilgas sėdėji-
mas prie kompiuterio ekrano, įtampa 
ar stresas. 

Valgymo sutrikimai – viena 
svarbiausių priežasčių

Vaikai ir paaugliai dažnai turi val-
gymo sutrikimų, sukeliančių svorio 
didėjimą, – tai vadinama persivalgy-
mo sutrikimu, kai žmogus suvalgo 
didelį maisto kiekį, arba emociniu 
valgymu, kai noras valgyti sustiprėja 
išgyvenant teigiamas ar neigiamas 
emocijas. 

Neretai visuomenėje ar net gydy-
tojų patarimuose yra rekomenduoja-
ma valgyti mažiau kartų per dieną, 
vartoti daugiau vaisių ar daržovių 
ir padidinti fizinį aktyvumą, tačiau 
jeigu svoris padidėjęs būtent dėl 
emocinio valgymo ar persivalgymo 
sutrikimo, – situacija tik pablogės 
klausantis tokių apribojimų.

Pasak gydytojos dietologės A. 
Jauniškytės-Ingelevičienės, vaikai 
yra ypatingai jautrūs įvairiems mi-
tybos ribojimams: kai uždraudžiame 
– labiau nori ir slapta persivalgo tam 
tikrais produktais, todėl kalbant su 
vaikais apie mitybą vertėtų neskirs-
tyti maisto į sveiką ir nesveiką arba 
tą, kurį galima, ir tą, kurio negalima.

Suaugusiųjų negalavimai 
tampa vaikų ligomis

Šiais laikais pastebima paradok-
sali tendencija: nutukimą turintys 
vaikai serga tomis ligomis, kuriomis 
prieš dešimtmetį sirgo tik suaugusie-
ji: II tipo cukriniu diabetu, arterine 
hipertenzija, kepenų suriebėjimu, 
turi padidėjusį cholesterolio kiekį 
kraujyje. Taip pat padidėja rizika su-
sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, 
turėti sąnarių problemų ar kovoti su 

tokiomis ortopedinėmis ligomis kaip 
plokščiapėdystė. 

Ypatingai svarbu žinoti tai, kad 
kas antras nutukęs vaikas toks pat 
lieka ir suaugęs, o tai eina koja kojon 
su įvairiais sveikatos negalavimais, 
kurie gali lemti net storosios žarnos, 
krūties ar kitokios rūšies vėžį. Nutu-
kimas trumpina žmogaus gyvenimą, 
o jei tokios problemos jį užklumpa 
dar vaikystėje, tuomet visos kom-
plikacijos ir ligos į dienos paviršių 
išlenda žymiai anksčiau. 

Be to, turint nutukimą, padidėja 
depresijos rizika ir nepasitikėjimas 
savimi: dažniausiai vaikai ir paau-
gliai būna nepatenkinti savo išvaiz-
da, vengia bendrauti su draugais ar 
artimaisiais, neretai patys bando 
koreguoti savo svorį, nepasitarę su 
kompetentingais medikais, o to da-
ryti nevertėtų, nes veikiausiai atsiras 
dar daugiau problemų. 

Reikšmingiausią vaidmenį 
atlieka tėvai

Iš tiesų, suaugusiųjų ir vaikų nu-
tukimas labai skiriasi, ir koncen-
truojantis į vaikų ar paauglių atvejį, 
nepatartina visų pirma akcentuoti 
svorio mažinimo. 

„Svarbiausia yra nustatyti nutu-
kimo priežastis ir po truputį stengtis 
jas šalinti, kartu mažinant ir nutuki-
mą bei užtikrinant, kad vaikas gautų 
pakankamai maisto medžiagų ir tai 
neigiamai nepaveiktų jo augimo ir 
brendimo“, – pataria gydytoja dieto-
logė A. Jauniškytė-Ingelevičienė.

Visame nutukimo gydymo etape 
tėvai atlieka patį reikšmingiausią 
vaidmenį, nes būtent jie kiekvie-
ną dieną būna su vaiku, diegia jam 
mitybos įpročius ir rodo pavyzdį. 
Vaikui būtinas palaikymas ir jo ne-
galima palikti vieno, nes jam sunku 
suprasti, kodėl nebegalima valgyti 
tam tikrų dalykų, kodėl reikia keisti 
tai, ką tiek metų galėjo daryti ir buvo 
nevaržomas. 

Idealiu atveju turėtų keistis ne tik 

paties vaiko, bet ir visos šeimos na-
rių įpročiai. Pavyzdžiui, jei prieš tai 
šeimoje niekas nevalgė pusryčių, 
dabar juos valgo visa šeima. Taip 
pat svarbu, kad aktyvus laisvalaikis 
taptų visų pramoga. 

Nutukimo gydymas turėtų tapti 
natūraliu gyvenimo būdu: reguliarus 
valgymas, tam tikras fizinis aktyvu-
mas, grynas oras, įtampos mažini-
mas ir blogų įpročių atsisakymas. 

Visi kūnai yra gražūs ir visus 
juos reikia mylėti

Tyrimai rodo, kad net vaikams, 
neturintiems nutukimo, tėvai dažnai 
komentuoja jų išvaizdą ir tokiu būdu 
tik menkina jų savivertę bei didina 
nepasitikėjimą, o tai atsiliepia jiems 
ateityje, kai žmogus, esantis norma-
laus svorio, nemėgsta ir nepriima 
savo kūno. 

Dėl šios priežasties psichologai 
rekomenduoja tėvams parinkti tin-
kamus žodžius ir jokiu būdu netrans-
liuoti to, kad vaikas yra nutukęs, nes 
tuomet jis jaučiasi taip, lyg turėtų de-
fektą. Geriau sakyti, kad vaikas turi 
nutukimą, tuomet jam bus lengviau 
suprasti, kad tai yra laikina, ir kažkas 
apčiuopiamo, ko galima atsikratyti.

Gydytoja dietologė A. Jauniškytė-
Ingelevičienė teigia, kad visais lai-
kais buvo bandoma žmones gąsdinti 
nutukimo pasekmėmis, bet atsižvel-
giant į pasaulio statistiką aiškiai ma-
tosi, kad nutukimo vis daugėja, to-
dėl, pasak jos, šiais laikais geriausia 
nutukimo prevencija būtų transliuoti 
priešingą žinutę.

„Manau, visų svarbiausia yra pa-
brėžti tai, kad visi kūnai yra gražūs ir 
visus kūnus reikia priimti ir mylėti, 
o ne versti žmogų pasikeisti liepiant 
drastiškai mažinti svorį. Juk visi 
mes esame skirtingų akių, plaukų ar 
odos spalvos, lygiai taip pat turime ir 
skirtingus kūnus, kurie yra vienodai 
vertingi ir visi turi teisę būti ir eg-
zistuoti“, – teigia ji. 

Užsak. nr. 1209 

Džiaukimės, kad dar yra ligoninė...
Anykščių taryba nepritarė Anykščių ligoninės 2020 - 2022 metų strateginiam veiklos planui, politikai 

Anykščių rajono tarybos posėdyje atvirai demonstravo, kad Anykščių ligoninės direktoriui Audriui Va-
siliauskui trūksta įžvalgų, kaip ligoninė turėtų gerinti savo paslaugų spektrą, pritraukti jaunus specialis-
tus ir, galų gale, išlaikyti pačią įstaigą.

Kviečiame pasidalyti savo įžvalgomis apie Anykščių ligoninę. Ar esate patenkinti joje teikiamomis 
paslaugomis? Kokių paslaugų ligoninėje trūksta, o kurias reikėtų stiprinti? Kokias matote Anykščių 
ligoninės stiprybes bei silpnybes? Kokia, Jūsų nuomone, turėtų būti ta Anykščių ligoninės strategija, kad 
pacientai neišsibėgiotų į aplinkinių rajonų gydymo įstaigas, o į ją atvyktų dirbti jauni specialistai?

Mama: „Mes bijom važiuoti į 
priimamąjį,mes bijom, kokios nuo-
taikos slaugytės mus sutiks,bijom, 
kokia ateis gydytoja, ar ji mūsų ne-
aprėks, ko jūs čia atvažiavot.Baisi 
situacija mūsų ligoninėje.Keisčiau 
viską ligoninėje. Slaugių yra gerų,bet 
vienetai. Daug dirba beširdžių žmo-
nių.  Dirba daug, prisiima po pusan-
tro etato ir neatlieka savo darbo.“

Pacientė: „medikai taip pat žmo-

nės, darbo krūviai didžiuliai, popie-
rizmo daug ir nepykite ant jų.“

Anykštėnė: „Tai jei matote, kad 
vyr.gydytojas nesugeba tvarkytis, 
padėkite. Juk buvęs, t.y.eks, .irgi yra 
valdžioje ir žino, kaip tvarkytis, taigi 
,kad turėtume ligoninę, reikia tvar-
kytis visomis žiniomis.“

Žilvinas: „Tai yra visos siste-
mos problema, mažosios ligoninės 

sprendžai išlikimo klausimus visoje 
šalyje. Pažvelkite aplink visą re-
gioną, kiek jau neliko chirurgijos, 
akušerijos paslaugų. Pradėjo vyrau-
ti slauga, tai yra mūsų visuomenės 
senėjimo pasekmė. Pagrindinis pas-
laugų tikslas - saugumas paciento, o 
jei tavo rankose tik fonendoskopas, 
apie kokį saugumą galima kalbėti. 
GMP rajonuose dažniausiai atlieka 
tik pavežimo paslaugą, o kiek kai-
nuoja jos išlaikymas? Ar ne geriau 

Anykščiuose turėti normalų skubios 
pagalbos teikimo punktą su stebėji-
mo paslauga, dienos chirurgija, ati-
sakyti milžiniško pastatų komplekso 
monstro, kurio tik 1/4 dalis naudo-
jama pagal paskirtį, o kita baigiama 
nusiaubti. Tai tęsiaisi daug metų, gal 
net dešimtmečius, o vietos politikai 
tik sugeba metai iš metų laužyti po-
pierines ietis, kritikuoti medikus, jų 
vadovus, patys nieko nesiūlantys, 
besikraunantys pseudodividendus. 
Klausimas vietos valdžiai - ką jūs 
padarėte dėl taip rūpimos antykštė-
nams ligoninės problemos?"

Senamiestis: „tuo metu reikia 
dėkoti V.Pažėrienei. Ačiū Jums, 

Virginija!”

Vile: „O man Lapinskienė labai 
patinka - tiesiai šviesiai  rėžia, ir 
Unikauskaitė nesuka aplink, jei blo-
gai - važiuokit kitur, o kai uždarys, 
tada visi verksit, kad neturim pinigų 
nuvažiuoti pas gydytojus į kitą rajo-
ną, visų žmonių nepakeisim, džiau-
kimės, kad da yra ligoninė“.

ar ne laikas: „prekybininko po-
veikiu statytinį pakeisti nauju , at-
sakingu tam darbui vadovu ? Nu 
neapsimeskite, kad nematote, kad 
jis netinkamas tam darbui - ligoninei 
vadovauti !“
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Jau šį šeštadienį PC „Babilonas“ ilgai lauktas Juodas Išpardavimas
Lapkričio 16 dieną PC „Babi-

lonas“ vyks Juodas Išpardavimas, 
kuriame dalyvaus visos prekybos 
centre esančios parduotuvės ir savo 
klientams pasiūlys nuolaidas nuo 
20 procentų! Bus taikomi išskir-
tiniai kainų pasiūlymai sportinei 
aprangai, laisvalaikio drabužiams, 
avalynei, galanterijai ir kitoms 
prekėms. Prekybos centre esančios 
parduotuvės negailės nuolaidų net 
ir naujai kolekcijai. Čia taip pat ga-
lėsite atsinaujinti savo namų inter-
jerą, pasinaudodami nuolaidomis 
baldų parduotuvėse. 

Parduotuvėje „Hiatus“ rasite 
naujos kolekcijos drabužėlius vai-
kams, kurie apsaugos Jūsų ma-
žąsias atžalas net ir šaltos žiemos 
metu. „Regatta“ parduotuvėje Jūsų 
lauks platus asortimentas ne tik 
lauko drabužių, bet ir sportinės bei 
laisvalaikio aprangos! Norintiems 
išsiskirti iš minios ir savo įvaizdį 
paįvairinti netikėtais stiliaus ak-
centais, siūlysime apsilankyti „Bag 
City“ parduotuvėje, kur rasite ir 
kuprinių, piniginių, ir vakarėliui 
tinkančių rankinių. O naujai du-
ris atvėrusioje parduotuvėje „City 
Souvenirs“ Jus tikrai maloniai nu-
stebins platus lietuviškos atributi-
kos asortimentas.

Jūsų judėjimo laisve ir puikia 
savijauta pasirūpins „Sveikatinė“. 
Čia galėsite įsigyti įtvarų trau-
mų prevencijai, dirbantys sėdimą 
darbą galės įsigyti kraujotaką ge-
rinančių kojinių, daug stovintys 
ir vaikštantys – patogių avalynės 
įdėklų, senjorai – ortopedinių šle-
pečių, sunkiau judantys – lazdelių, 
ramentų, vaikai – profilaktinių ba-
tukų, būsimos mamos – pilvuką 
prilaikančių diržų ir kt. 

Lapkričio 16 dieną, Juodo išpar-

davimo metu nepraleiskite progos 
pasirūpinti ir savo namais, bei au-
tomobiliu. Baldų parduotuvė „Ac-
canto“ bus pristatoma naują namų ir 
automobilių kvapų kolekcija, kuri 
patiks net ir išrankiausiems kvapų 
gurmanams, o „Savex“ parduotu-
vėje rasite ne tik jaukių interjero 
detalių, bet ir praktiškų dovanų ar-
timiesiems. Žinomiausias gyvūnų 
prekių parduotuvių tinklas Lietu-
voje KIKA, siūlantis platų auginti-
nių priežiūros prekių asortimentą, 
išpardavimo metu taikys nuolaidas 

populiariausioms prekėms. „Nor-
foje“ išpardavimo dieną klientai 
galės įsigyti viršutinių drabužių, 
kepurių, šalikų, pirštinių, puode-
lių ir gėlių vazonų net su 40 proc. 
nuolaida, o  sodo įrankių, žemių ir 
substratų net su 30 proc. nuolai-
da. O, kad išpardavimas Babilone 
Jums būtų dar malonesnis, kavos 
namai „Piacetto” kvies pasilepinti 
ne tik puodeliu karštos kavos, bet 
pasiūlys pasimėgauti desertais, ku-
riems išpardavimo dieną skirs 30 
proc. nuolaidą.

Lapkričio 16 dieną, nuo 10 val. 
ryto iki 20 val. klientai Babilone 
pirkę bent už 30 eurų, turės ga-
limybę dalyvauti interaktyvaus 
laimės rato žaidime ir laimėti mo-
mentinius prizus. O aktyvių pra-
mogų ir sporto gerbėjai nuo 12 val. 
galės pačiame prekybos centre įsi-
traukti į tikrų tikriausias krepšinio 
treniruotes, kurios bus skirtos ne 
tik vaikams, bet ir suaugusiems. O 
aktyviausiems ir sėkmingiausiems 
sporto ir krepšinio rungčių daly-
viams VšĮ „Aukštaitijos krepšinio 

mokykla“ bus paruošusi netikėtų 
prizų.

Lapkričio 16 dieną nepraleiskite 
progos palepinti savęs ir artimųjų! 
Pasinaudokite ypatingais PC Ba-
bilono parduotuvių pasiūlymais ir 
sutaupykite, juk čia beveik visose 
parduotuvėse nuolaidos prasidės 
nuo 20 procentų!

Susitinkame jau šį šeštadienį!
Daugiau informacijos rasite: 

https://pcbabilonas.lt/

Užsak. nr. 1208

Pasiskiepyti nuo gripo keblu net už pinigus

Į ,,Anykštos“ redakciją paskam-
binusi anykštėnė Aldona Dilienė 
pasakojo, kad nuo gripo skiepijasi 
jau 12 metų, tačiau šį rudenį, pra-
vėrusi Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro duris, išgirdo 
nemalonią žinią, kad vakcinų nuo 

gripo nebeliko.
,,Pasiskambinau į Anykščių pir-

minės sveikatos priežiūros centrą 
praėjusią savaitę ir sužinojau, kad 
įstaiga gavo 250 gripo vakcinų, 
tačiau man buvo pasakyta, kad per 
vieną dieną jų nebeliko. Klausiau 

- tai gal turite bent mokamų gripo 
vakcinų? Tai man paaiškino, kad 
jų turbūt įstaiga nebegaus“, - sakė 
A.Dilienė.

Anykštėnė A.Dilienė kalbėjo, 
kad tokios žinios apie gripo vakci-
nų trūkumą Anykščiuose - prasta 

naujiena.
,,Kaip žinome, dabar gripas su-

kelia vis sunkesnių komplikacijų. 
Ateina tas laikotarpis, kai gripas 
pradės ,,šienauti“ žmonių gyvy-
bes. Ir tada mes žiūrėsime per 
televizorių ir aikčiosime, kaip čia 
žmogus nepasiskiepijęs buvo. O 
paklauskime, kodėl jis buvo nepa-
siskiepijęs? Žmonių sąmoningu-
mas yra, bet kažkodėl nesuprantu, 
kas visą tą situaciją valdo. Žmonės 
tikrai už gripo vakcinas susimokė-
tų, bet jų mūsų mieste ir mokamų 
nėra“, - kalbėjo A.Dilienė.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė Sonata 
Steniulienė ,,Anykštai“ sakė, kad 
vakcinų nuo gripo trūksta ne tik 
Anykščiuose, bet ir visoje Lietu-
voje.

,,Tiesiog Lietuva vakcinų nuo 
gripo negavo. Siuntinys buvo už-
strigęs aerouoste. Galbūt apie tai ir 
girdėjote?“ - sakė S.Steniulienė.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centras norėjo užsi-
sakyti 500 nemokamų  dozių 
vakcinų nuo gripo, tačiau, anot 
S.Steniulienės, jų įstaiga gavo tik 
pusę - 250.

,,Lapkričio 7 dieną gavome 250 
vakcinų nuo gripo ir visos jos 
buvo panaudotos skiepams. Dabar 
vėl vakcinų nuo gripo laukiame“,- 
aiškino Anykščių pirminės svei-
katos priežiūros centro direktorė 
S.Steniulienė.

Pasak S.Steniulienės, ji pati 
mačiusi, kad prie skiepų kabineto 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Sonata Steniulienė sakė suprantanti, kad 
pacientai dėl vakcinų nuo gripo trūkumo pyksta, tačiau įstaiga esą niekuo padėti negali - užsakytų 
vakcinų nuo gripo tiesiog nesulaukia.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centras pritrūko nemokamų vakcinų nuo gripo - dėl to 
kilo pacientų nepasitenkinimas. 

Įstaiga iš 500 gavo tik pusę planuotų vakcinų nuo gripo ir tikisi likusios jų dalies sulaukti arti-
miausiu metu. Sutinkantiems už vakcinas nuo gripo susimokėti iš savo kišenės - jų planuojama 
užsakyti vos 50.

praėjusią savaitę  buvo pacientų 
apgultis.

,,Mes ir mokamas vakcinas 
nuo gripo pirktume. Yra asmenų, 
kurie sutinka už jas mokėti, bet 
vakcinų nėra. Tiekėjai jų neturi, 
nuolat šia tema domimės“, - tikino 
S.Steniulienė.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centras tikisi dar šį se-
zoną gauti 250 nemokamų vak-
cinų nuo gripo bei  įsigyti ir 50 
mokamų.

,,Tas laikas eina. Jau dabar 
reikia skiepyti nuo gripo, nes 
vėliau skiepai nebus tokie efek-
tyvūs. Natūralu, kad žmonės dėl 
tokios situacijos pyksta“, - sakė 
S.Steniulienė.

Valstybės lėšomis skiepijami 
rizikos grupėms priskiriami as-
menys: 65 m. ir vyresni asmenys, 
nėščiosios, asmenys, gyvenantys 
socialinės globos ir slaugos įs-
taigose, asmenys, sergantys lė-
tinėmis širdies ir kraujagyslių, 
kvėpavimo takų, inkstų ligomis, 
lėtinėmis ligomis, susijusiomis 
su imuniniais mechanizmais, pik-
tybiniais navikais (taip pat ir vai-
kai), sveikatos priežiūros įstaigų 
darbuotojai, odontologai. 

Mokama vakcina nuo gripo kai-
nuoja nuo 10 iki 20 eurų.

Nuo 40-osios kalendorinės metų 
savaitės jau yra prasidėjęs naujas 
2019–2020 m. gripo sezonas.

Pernai nuo gripo sukeltų kom-
plikacijų Lietuvoje mirė net 26 
asmenys.
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MOZAIKA sprintas
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AVINAS. Problemos dėl svei-
katos savaitės pradžioje neturėtų 
būti išties rimtos. Antroje savai-
tės pusėje galite būti užsipultas 
ir kažkuo apkaltintas, bet ben-
dradarbiai jus visiškai palaikys. 
Savaitgalį nebūkite toks lengva-
būdis ir garbėtroška - nieko to-
kio, jei nebūsite nuolatinio susi-
žavėjimo objektas.

JAUTIS. Galimas daiktas, 
kad kažkas yra sumanęs negar-
bingų dalykų. Savaitės pradžioje 
galimi bandymai suvaržyti jūsų 
laisvą valią, primesti svetimas 
žaidimo taisykles. Į savaitės 
pabaigą šeimos nariai gali inici-
juoti pasikeitimus namų ūkyje, 
dideles finansines investicijas. 
Galite patirti stresą. Jau būtų 
ne pro šalį atsipūsti. Bent diena 
tikro poilsio padėtų atgauti pu-
siausvyrą.

DVYNIAI. Bendras darbas, 
ypač protinis, bus itin produkty-

vus ir atneš jums didelį pasiten-
kinimą. Jūsų protas šią savaitę 
bus ypač pagaulus ir kūrybiškas. 
Gali prasiplėsti interesų ratas, 
gal net susidomėsite astrologi-
ja... Svarbų susitikimą ar dery-
bas pasistenkite atidėti antrai 
savaitės pusei - tada būsite itin 
iškalbingas ir įtikimas.

VĖŽYS. Šią savaitę būsite ge-
rokai užsiėmęs namų rūpesčiais, 
tad kitiems dalykams veikiausiai 
neliks nei laiko, nei jėgų. Savai-
tės pradžioje tikėtinos nelauktos 
pajamos. Antroje savaitės pusė-
je gali kankinti seniai praėjusių 
dienų ilgesys. Gali būti, kad 
dvasiškai nesate pakankamai 
stabilus. Jums labai reikia artimo 
žmogaus paramos ir supratimo.

LIŪTAS. Jei turite vaikų, šią 
savaitę turėtumėte sulaukti iš jų 
daug džiaugsmo ir malonių siur-
prizų. Apskritai santykiai su ar-
timaisiais bus šilti ir nuoširdūs. 
Turėsite ne vieną progą išreikšti 
savo kūrybines ar kokios kitos 
veiklos ambicijas. Ilgas ir deta-

lus pokalbis savaitgalį praturtins 
jus nauju požiūriu į senus daly-
kus.

MERGELĖ. Šią savaitę neiš-
vengsite kompromisų. Jausitės 
ganėtinai suvaržytas, tiek jūsų 
norai, tiek veiksmai dėl pačių 
įvairiausių priežasčių bus visaip 
varžomi. Nesileiskite išvedamas 
iš kantrybės! Pasistenkite ne-
pirkti ne pačių būtiniausių daik-
tų ir nesudarinėkite finansinių 
sandėrių. Kiek geresnė ši savaitė 
bus meninės pakraipos Merge-
lėms.

SVARSTYKLĖS. Labai tin-
kamas metas verslo deryboms, 
dalykinėms kelionėms. Labiau 
pasitikėkite draugais ir kole-
gomis, nedubliuokite jų darbo 
- taip išvengsite nereikalingo 
streso ir sutaupysite brangaus 
laiko. Žiūrėkite strategijos: kuo 
geriau situaciją suvoksite pats, 
tuo aiškiau galėsite suformuluo-
ti užduotį kitiems. Romantiškas 
flirtas savaitės pradžioje gali 
pridaryti rūpesčių antroje savai-

tės pusėje.

SKORPIONAS. Savaitės pra-
džioje turėsite problemų namuo-
se, kurias labai norėtumėte tie-
siog ignoruoti. Nedarykite taip! 
Saugokitės pernelyg emocingai 
reaguoti, ypač bendraudamas 
su viršininkais ar vyresniais už 
save. Geriausiu atveju tai bus 
palaikyta prasto išsiauklėjimo 
požymiu. Laukia sunkaus, bet 
menkai vertinamo darbo perio-
das.

ŠAULYS. Šią savaitę jau ge-
riau seksis įgyvendinti savo 
planus. Pagaliau aiškiai pajusi-
te kryptį. Besivaikydamas savo 
tikslų saugokitės įžeisti ar kokiu 
nors būdu įskaudinti jums palan-
kų asmenį. Apskritai šią savaitę 
jūsų spinduliuojama jėga ir ener-
gija padarys gerą įspūdį aplinki-
niams. Nesibaiminkite papildo-
mų neplanuotų išlaidų - ilgainiui 
visa tai atsipirks.

OŽIARAGIS. Šią savaitę ga-
lite tikėtis emocinio atoslūgio. 

Didieji įvykiai jau praėję, sku-
bieji darbai vienaip ar kitaip nu-
dirbti, ir dabar norisi tik išjungti 
telefoną ir gerai išsimiegoti... 
Savaitgalį laukia išlaidavimas ir 
pramogos. Tikriausiai galite sau 
tai leisti be žymesnių padarinių?

VANDENIS. Vargu ar ir šią sa-
vaitę liksite visų dėmesio centre, 
net jei ir norėtumėte. Jei nenori-
te pasirodyti juokingas, verčiau 
susitaikykite su susiklostančia 
padėtimi. Pasistenkite, kad am-
bicijos nepasirodytų esančios di-
desnės už galimybes. Apskritai 
šią savaitę verčiau praleisti kiek 
įmanoma pasyviau.

ŽUVYS. Savaitės pradžioje 
būsite labai išsiblaškęs, darbus 
dirbsite ką nugriebdamas - tai 
tą, tai kitą. Turite pagaliau ap-
sispręsti ir nurimti. Konfliktas 
namuose antroje savaitės pusėje 
gali paskatinti siekti didesnės 
asmeninės nepriklausomybės ir 
laisvės. Patarimas jums šią sa-
vaitę vienas - nusileiskite paga-
liau iš dangaus ant žemės.

Atlanto vandenynas į Prancū-
zijos pakrantę išplovė didelį 
kiekį narkotikų

Prancūzijos prokurorai sekma-
dienį pranešė pradėję tyrimą po to, 
kai nuo praėjusio mėnesio Atlanto 
vandenynas į pakrantę išplovė „la-
bai didelį kiekį“ kokaino ir kitų nar-
kotikų.

Kokainas yra ypač grynas ir dėl 
to pavojingas, nurodė vakarinio 
Reno miesto prokuratūra, raginanti 
narkotikų radusius žmones jų ne-
liesti.

„Įtartinų pakuočių buvo rasta vi-
suose paplūdimiuose ... nuo Atlan-
to Luaros iki Landų departamento 
– daugiau nei 500 km“, – nurodė 
prokuratūra.

Jos teigimu, rastas „labai didelis 
skaičius“ pakuočių, tačiau daugiau 
informacijos nenurodė.

Laikraštis „Sud-Ouest“ skelbia, 
kad du žmonės penktadienį Arka-
šono miesto, Bordo pietvakariuose, 
paplūdimyje aptiko dvi pakuotes, 
kuriose iš viso buvo trys kilogramai 
kokaino.

ant pakuočių buvo užrašyta „Di-
amante“ arba „Brillante“. Skelbia-
ma, kad panašių pakuočių rugsėjį 
po uragano „Dorian“ buvo išplauta 
Floridoje.

Tyrimui artimas šaltinis agentūrai 
AFP sakė, kad prieš mėnesį paplū-
dimiuose nuo Nanto pietuose iki 
Biarico imta rasti pakuočių.

Prie Švedijos krantų rastos 
dviejų nuskendusių XVII am-
žiaus karinių burlaivių liekanos

Švedijos povandeninės archeolo-
gijos specialistai aptiko du nusken-
dusius medinius laivus, tikriausiai 
XVII amžiaus karinius burlaivius, 
o mažiausiai vienas iš jų yra labai 
panašus į garsųjį švedų burlaivį 
„Vasa“, apvirtusį ir nuskendusį per 
savo pirmąjį plaukiojimą, penkta-
dienį pranešė Švedijos nuskendusių 
laivų muziejus.

„Kai pasinėriau kaip pirmasis 
nardytojas... pamačiau tą 5–6 metrų 
aukščio sieną. Priplaukęs arčiau pa-
mačiau, kad tai didelis karo laivas“, 
– naujienų agentūrai AFP pasakojo 
povandeninės archeologijos eks-
pertas Jimas Hanssonas. Jis pridūrė, 
kad „jausmas buvo sukrečiantis“.

Abiejų laivų liekanos buvo rastos 
prie salų, esančių šalia Vaksholmo 
– sąsiauryje, vedančiame į Stokhol-
mą.

Manoma, kad vienas iš šių laivų 
yra tokio paties tipo kaip žinomiau-
sias Švedijos karo burlaivis „Vasa“. 
Šis 69 metrų ilgio laivas, apginkluo-
tas 64 patrankomis, nuskendo 1628 
metais per savo pirmąją kelionę.

Švedų karališkosios giminės 
vardu pavadintas puošnus laivas, 
pastatytas su Lenkijos ir Lietuvos 
valstybe tuo metu kariavusio kara-
liaus Gustavo Adolfo įsakymu, tu-
rėjo tapti Švedijos karinės galybės 

simboliu, bet apvirto nuplaukęs tik 
kiek daugiau nei kilometrą.

Gerai išsilaikęs „Vasa“ korpusas 
1961 metais buvo iškeltas iš jūros 
dugno, užkonservuotas ir šiuo metu 
yra eksponuojamas specialiame 
muziejuje Stokholme – viename 
populiariausių turizmo objektų 
Švedijoje.

Tai pačiai laivų statyklai buvo 
nurodyta pastatyti keturis kitus pa-
našius burlaivius: „Applet“ („Kara-
liškasis rutulys“), „Kronan („Karū-
na“), „Scepter“ („Skeptras) ir „Göta 
Ark“. Kitaip negu jų pirmtakas, visi 
šie laivai sėkmingai tarnavo švedų 
karališkajame laivyne ir dalyvavo 
jūrų mūšiuose.

„Manome, kad kažkuris iš jų nu-
skendo tame rajone“, - sakė povan-
deninės archeologijos specialistas 
Patrikas Hoglundas (Patrikas Hio-
glundas), dirbantis neseniai įkurta-
me Nuskendusių laivų muziejuje.

Tikėtina, kad laivai buvo sąmo-
ningai nuskandinti, kai tapo nebe-
tinkami naudoti. Jie tikriausiai tu-
rėjo tapti povandeninėmis kliūtimis 
priešų laivams.

Narai paėmė nuolaužų medienos 
mėginių, kad laboratorijoje būtų 
nustatytas jų amžius.

„Tuomet galėsime išsiaiškinti, 
kada medžiai buvo nukirsti. Paskui 
galėsime sugrįžti atgal ir patikrinti 
archyvus. Manau, turime gerų ga-
limybių tiksliai nustatyti, kuris čia 
laivas“, – aiškino J. Hanssonas.

Nors šimtmečius išbuvo jūros 
dugne, rasti laivai, panašiai kaip 
„Vasa“, yra gana geros būklės, nes 
Baltijos jūros vanduo yra mažai 
druskingas.

-Bns

Krepšinis I. Anykščių KKSC-
,,Elmis“ pradėjo kovas RKL B di-
viziono  varžybose. Praėjusį savait-
galį Anykščių krepšininkai sužaidė 
dvejas keistas rungtynes. Jie 35-65 
pralaimėjo Kauno ,,Žalgiris-3“ ko-
mandai bei pyktį išliejo ant Ignali-
nos ,,Vilkakalnio“, kurį sutriuškino 
88-49. Prieš ,,Žalgirį“ anykštėnai iš-
metė 22 tritaškius metimus, iš kurių 
tikslą pasiekė vos du. Rezultatyviau-
siai komandoje žaidė Žygimantas 
Žiukas, pelnęs 8 taškus, o daugiau-
sia efektyvumo balų (8) surinko 
Tautvydas Jodelis. Į ignaliniečių 
krepšį Ignas Raščius įmetė 21 tašką. 
Anykščių KKSC-,,Elmis“ turi vieną 
pergalę ir tris pralaimėjimus ir RKL 
B  diviziono B grupėje užima 8-ąją 
vietą. ,,Vilkakalnio“ ekipa per trejas 
žaistas rungtynes į varžovų krepšį 
įmetė 131, praleido 348 taškus...

Šaškės. Anykštėnas Valdas Veršu-
lis laimi vieną po kito šaškių turny-
rus. Praėjusį sekmadienį jis turnyro 
nugalėtojo taurę parsivežė iš Biržų, 
kur pilyje vyko tarptautinis šaškių tur-
nyras. Prieš tai jis laimėjo tarptautinį 
turnyrą Daugpilyje. Šiose varžybose 
V.Veršulis laimėjo 8 partijas iš 9, o 
vieną partiją sužaidė lygiosiomis. 

Imtynės. Anykščių KKSC imty-
nininkai Marijampolėje dalyvavo 
XX tarptautiniame graikų-romėnų 

imtynių turnyre, skirtame P.Grigui 
atminti. Evelina Uselytė iškovojo 
antrąją vietą, Andrius Patalauskas, 
Nojus Pupkis, Laura Budrevičiūtė 
lipo ant trečiojo apdovanojimų paky-
los laiptelio (visų treneris A.Pupkis). 
R.Puodžiūnaitė ir E.Vaicekavičiūtė 
(treneris A.Sudeikis) pasidabino 
bronzos medaliais.

Krepšinis II. Anykščių KKSC 
berniukų (2007-2008 m.g.) koman-
da tęsia kovas MKL U-13 čempi-
onate. Ramūno Šližio auklėtiniai 
namų arenoje nepagailėjo  Kuršėnų 
SM komandos. Nuo pat rungtynių 
pradžios mūsiškiai ėmė triuškin-
ti varžovus ir iškovojo pergalę net 
94:9. Daugiausia taškų anykštėnams 
pelnė:  K.Žygelis – 24, Ž.K. Šapo-
ka – 15, M.Judickas ir M.Niaura - po 
12, K.Volkovas  – 8.

Futbolas. Šeštadienį futbolo klu-
bas FK ,,Anykščiai“ paminėjo savo 
gimtadienį. Ta proga klubo vadovy-
bė surengė turnyrą ,,FK „Anykščiai“ 
Taurė". Šiemet nuspręsta sukviesti 
žaidėjus, kurie atstovauja klubui 
arba kažkada yra prisidėję prie klu-
bo pergalių, pasiekimų. „Jaunimas“, 
„Pagrindinė komanda“, „FK 87“, 
„Bronziniai 96“, „Veteranai“ -  tokios 
komandos varžėsi dėl taurės. Visos 
komanda susitiko tarpusavyje  -  taip 
nustatyti nugalėtojai. Šiemet jais tapo 
„Bronziniai 96“, antri - „FK 87“, treti 
-  „Jaunimas“, toliau rikiavosi „Pa-
grindinė komanda“, „Veteranai“.
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įvairūs

siūlo darbą

Ugnė LUKOŠIŪNAITĖ, 
gimusi 11 04

gimė

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217. 

Superkame karves, 
bulius ir telyčias 

„krekeNavOs 
aGrOFIrMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
tel. (8-612) 02125 .

brangiai visoje lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Garantuotas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje. Anglų kal-
ba nebūtina. Uždarbis 1500-2000 
eurų mėn. Be žalingų įpročių. 

Tel. (8-672) 41083; 
www.superdarbas.com 

Šaltkalvis - 
mechanikas
Kurkliai 2, Anykščiai - 

UAB Vli Timber

Darbo pobūdis
Įrenginių priežiūra, gedimų šali-

nimas, planinis aptarnavimas, kiti 
gamybos darbai. Darbo laikas: 
pagal slenkantį darbo grafiką 
(3 darbo dienos po 11 darbo 

valandų ir 3 laisvos)

Reikalavimai
Virinimo įgūdžiai; 

Plataus profilio techninis 
nuovokumas; 

B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimas; 

Techninis išsilavinimas - 
privalumas;

Sugebėjimas dirbti komandoje.

Mes jums siūlome
Stabilų darbo laiką be 

viršvalandžių; 
Laisvas visas šventines dienas;
Transportą iki darbovietės arba 

kuro išlaidų kompensavimą.

Atlyginimas
800-1200 €/mėn. neatskaičius 

mokesčių

Kontaktai:
Tel. Nr.: +37064620344
El. Pastas: vita@vli.lt

Gamybos 
darbininkas
Kurkliai 2, Anykščiai - 

UAB „Vli Timber“

Darbo pobūdis
Operatoriaus darbas prie 

medienos apdirbimo staklių bei 
produkcijos pakavimo linijos 
pagal slenkantį darbo grafiką 

(3 darbo dienos, 3 laisvadieniai).

Reikalavimai
Atsakomybė;

Gebėjimas dirbti komandoje;
Lankstumas;

Patirtis - privalumas.

Mes jums siūlome
Stabilų darbo laiką 
be viršvalandžių;

Transportą iki darbovietės arba 
kuro išlaidų kompensavimą;

Laisvas visas valstybines 
šventines dienas;

Atlyginimas
580-1160 €/mėn. neatskaičius 

mokesčių

Kontaktai:
Tel. Nr.: +37064620344
El. Pastas: vita@vli.lt

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų didini-

mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 

Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir praradu-

siems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba Liudiškių 

g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų registracija 
tel. (8-657) 68156.

saulĖs JĖGaiNiŲ 
MONTAVIMAS, 

PROJEKTAVIMAS, 
KONSULTAVIMAS, 

PRIEŽIŪRA BEI REIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ RENGIMAS.

Kontaktai: andrius@elektrenustatyba.lt
tel. (8-627) 59715

www.elektrenustatyba.lt

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
LAPKRIČIO 14 d. (ketvirtadienį) 

PASKUTINĮ KARTĄ ŠIAIS METAIS 
prekiausime "Kaišiadorių" paukšty-
no vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. ru-
domis, raibomis, dėsliosiomis viš-
taitėmis, bei kiaušinius pradėjusio-
mis dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur).
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. Spec. 
lesalai. Jei  vėluosime, prašome 
palaukti. Tel. (8-608) 69189.

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 
16:30, Svirnai 16:40.

kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trimetres, 
skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Lapuočių malkas (3 m ilgio). 
Veža miškavežiu.

Tel. (8-600) 63820.

Beržo, juodalksnio malkas ka-
ladėmis, skaldytas. Atveža, turi 
sausesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Kita

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, įvairius pašari-
nius miltus, sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Keičiamas VĮ Anykščių miškų 
urėdijos darbuotojų profesinės 
sąjungos pavadinimas į naują - 
Anykščių miško darbuotojų profe-
sinė sąjunga.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Montuoja dujinius katilus ir kati-
lines. 

Tel. (8-612) 01313.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šešta-
dieniais dirba iki 13.00 val. 

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - miškus. Domina įvai-
rūs miškai: kirtavietės, jaunuoly-
nai, brandūs. 

Tel. (8-655) 22880.

Brangiai Lietuvoje  miškus: jau-
nuolynus, atsodintus ir savaime 
užaugusius, malkinius ir branžius. 
Žemę apaugusią medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592.

automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus 
dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414.

Andioniškio lentpjūvė parduoda 
pjautą medieną, dailylentes, grin-
dlentes. Atlieka pjovimo, džiovi-
nimo, obliavimo, transportavimo 
paslaugas.

Tel. (8-687) 38239.

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.55 Eur. Motininų 
kiaulių skerdiena 2.10 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690. 

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.  

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

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

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

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

Ūkininkas - naminių vištų (broile-
rių) skerdieną (auginta šeriant na-
miniais pašarais). Kaina 4 Eur/kg. 
Parduoda antis ir žąsis. Atveža.

Tel. (8-608) 39334.

Skelbimas „Anykštoje“, rubrikoje 
„Ieško darbo“, kainuoja 4 eurus 

(www.anyksta.lt bus dedamas nemokamai).
Skelbimai priimami „Anykštos“ 

redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-686) 33036.

Priima ir/ar pasiima
GRUNTĄ ŽEMĖS 

SKLYPUI SUKELTI.
Tel. (8-685) 27591.
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vardadieniai

Juozapotas, Teodoras, 
Ašmantas, Alvilė, Kristina, 
Renata, Kristinas.

Norvydas, Eirimė, Arkadijus.

Gotfridas, Ramantas, Saulenė, 
Emilis, Judita.

Albertas, Leopoldas, Vaidilas, 
Žadvydė.

Jaunas kunigėlis sako Einš-
teinui, kad Dievas yra visagalis. 
Einšteinas jo klausia:

- Ar Dievas gali sukurti miiiiil-
žinišką akmenį?

- Aišku!
- Ar gali jį pakelti?
- Be abejo! Jisai visagalis!
- O ar gali sukurti akmenį, kurio 

nepakels?

***
- Aš nesusitvarkau su mūsų sū-

numi.
- Ką jis šį kartą iškrėtė?
- Kai ėjome iš mokyklos, jis 

manęs paklausė, ką pardavinėja 
ant kampo stovinti, ryškiai išsi-
dažiusi ir mini sijonu pasipuošusi 
mergina.

- Na, čia juk paprasčiausias žin-
geidumas.

- Taip, bet grįžęs sūnus sudaužė 
kiaulę taupyklę!

Rimantas Kisielius: 
„Mielesnio krašto man nėra“

- Rimantai, Jūsų šeima buvo 
paliesta pokario žiaurumų? 

- Atsiradau šiame įstabaus grožio 
krašte pokario sumaišties verpetuo-
se. Mano mama su tėčiu Vincu Ki-
sieliumi susipažino dar prieš karą. 
Mamos šeima atsikėlė į tėčio tėviš-
kę, nes jo patėvis, kaip savanoris, 
gavo ten žemės. 

Viena iš priežasčių, kodėl tėtis 
išėjo į mišką, buvo ta, kad prieš 
karą, 1941 metais, išvežė jo labai 
mylėtą brolį Petrą. Jis buvo smeto-
ninis mokytojas, studijavo Vytauto 
Didžiojo universitete, rengėsi tuok-
tis su vyskupo Reinio dukterėčia. 
Išvežė abu jaunuolius, kurie jau 
niekuomet nebesugrįžo. Tėčiui tai 
buvo baisus smūgis...

Pokario įvykiai išskyrė mūsų tė-
velius. Mūsų būsimojo tėčio, kaip 
vengiančio karo prievolės svetimo-
je kariuomenėje ir pasiryžusio par-
tizanauti, laukė ilgi metai lagerių, o 
po jų - ilga tremtis Čirindos gyven-
vietėje, Jakutijoje. Mama visą laiką 
jo labai laukė, rašė laiškus, siųsda-
vo siuntinius. 1955 metais mano 
būsimoji mama Stasė Meškauskai-
tė atsisveikino su šeima, paliko au-
klėtinius Kavarsko progimnazijoje 
ir išvyko į Sibirą, kur tremtinio da-

lią bandė įveikti jos sužadėtinis. Ten 
sukūrė šeimą, gyveno kartu tremtyje, 
dirbo evenkų mokykloje-internate 
mokytoja. Kai Vincas gavo leidimą 
grįžti į Lietuvą, jiedu parvyko, o pra-
ėjus trims savaitėms nuo sugrįžimo 
gimiau aš. Buvo 1956-ųjų rugpjūtis, 
o jau rugsėjį mama vėl pradėjo dirbti 
Kavarsko mokykloje. 

- Kaip pasisuko Jūsų gyvenimo 
kelias? 

- Augau trijų vaikų šeimoje. Su 
šviesaus atminimo broliu – vos me-
tais jaunesniu Algirdu – kartu rin-
kom pašto ženklus, fotografavom, 
nuotraukas ryškinom, pjaustėm.

Pirmas vaikystės atsiminimas – 
kaip laukdavau grįžtančios mamos. 
Dar tebenešioju randą: metukų bū-
damas, lėkiau mamos pasitikti, kris-
damas smarkiai susižeidžiau veidą 
visai šalia kairės akies. Iki šiolei tu-
riu ,,tingią“ akį...

Kiek paaugęs, pasinėriau į knygų 
pasaulį. Turėjom namuose daug kny-
gų, bet atradau ir papildomą „lobį“ 
– Kavarsko biblioteką. Turėjau savo 
skaityklą – ji buvo daržinėje, prie 
langelio. Tarp knygų radau paslėptą, 
mamos brolio Algirdo pradėtą rink-
ti tarpukario Lietuvos pašto ženklų 
kolekciją. Be galo ja susidomėjęs ir 
susižavėjęs, tapau filatelistu. Mėgau 
perpiešinėti iliustracijas, savarankiš-
kai bandžiau užsiimti drabužių kūry-
ba ir dizainu: eskizuodavau, kurda-
vau detales. 

Būdamas paaugliu, įsigijau fo-
toaparatą ,,Smena“ už 15 rublių ir 
įsirengiau net visą laboratoriją nuo-
traukoms ryškinti. Besimokydamas 
Kavarsko vidurinėje mokykloje, 
skelbimų lentoje radau ir perskai-
čiau labai viliojamą pasiūlymą: Vil-
niaus inžinerijos ir statybos institutas 
kvietė ir žadėjo provincijos jaunimui 
sudaryti palankias sąlygas įstoti į Ar-
chitektūros fakultetą. Mane priėmė į 
paruošiamuosius kursus. Dvejus me-
tus važinėjau sekmadieniais į Vilnių, 
papildomai mokiausi akademinio 
piešimo Ukmergėje. Ir staiga - per 
pirmąjį stojamąjį egzaminą už pieši-
mo užduotį gaunu dvejetą... Tik vė-
liau supratau, kad dėl tėčio praeities.. 
Ėjau per fakultetus prašydamasis dėl 
priėmimo. Profesoriaus, habilituo-
to mokslų daktaro Vinco Vainaus-

ko padedamas, patekau į tuo metu 
nepaklausią inžinerinę geodeziją. 
Baigęs VISI, gavau paskyrimą ir dir-
bau Inžinerinių tyrinėjimų institute, 
vėliau monolitinės statybos ir kelių 
statybos valdybose. Nepriklauso-
mybės atkūrimas ir polinkis į meną 
pakoregavo tolesnę mano veiklą 
– jau sukūręs šeimą ir augindamas 
tris vaikus, baigiau J. Vienožinskio 
dailės mokyklą, vėliau Dailės aka-
demijos perkvalifikavimo kursus ir 
įgijau dailės mokytojo specialybę. 
Šiuo metu mokau keramikos, dailės, 
fotografijos Vilniaus Karoliniškių ir 
Žemynos gimnazijose. Vadovauju 
Dailės Mokytojų Asociacijai. Kaip 
menininkas, dalyvavau tarptautinėje 
miniatiūrų parodoje „Vartų“ gale-
rijoje, rengiau personalinę koliažų 
ir keramikos parodą „Skliautų“ ga-
lerijoje, fotografijos parodą Molėtų 
galerijoje „Akcija M“ ir kitose er-
dvėse.  

- Papasakokite apie savo švie-
saus atminimo mamą, mokytoją, 
knygos „Kaip nepamiršti“ autorę. 
Rengiant knygą spaudai, žmonių 
pasakojimus surinkusios ir užra-
šiusios mokytojos Stasės Kisielie-
nės jau nebebuvo tarp gyvųjų... 

- Mano šviesaus atminimo mama 
buvo neeilinė, brandi asmenybė - ir 
melancholiška, ir romantikė. Ją la-
bai vargindavo kasdienybė, buities 
darbai. Sau ir kitiems keldavo labai 
aukštus reikalavimus. Namuose 
kabėjo M. K. Čiurlionio kūrinių re-
produkcijos. Manau, kad ji, kaip ir 
genialusis tapytojas, išgyvendavo 
tuos pačius nežemiškus jausmus. 
Tai supratau jau studijuodamas ir 
atsitiktinai radęs jos jaunystės dieno-
raštį. Mama atsiverdavo tik gamtoje, 
klaidžiodama su mumis po miškus. 
Jos siela išsilaisvindavo, atgydavo 
Salomėjos Nėries eilėmis ir trem-
tinių dainomis. Jos darbo diena ne-
sibaigdavo mokykloje. Anykščių 
A. Baranausko ir A. Vienuolio mu-
ziejuje saugoma surinkta medžiaga 
,,Apie Kavarsko žydus pagal mo-
kytojos Kisielienės pasakojimą“. 
Knygai „Kaip nepamiršti“ medžiagą 
rinkti pradėjo jau išėjusi į pensiją, 
1995–1996 metų žiemą. Kadangi ir 
mūsų šeima tiesiogiai paliesta po-
kario žiaurumų  (tėčio brolis Petras 

Stasė Kisielienė yra knygos „Kaip nepamiršti“ autorė. Rengiant kny-
gą spaudai, žmonių pasakojimus surinkusios ir užrašiusios mokyto-
jos Stasės Kisielienės jau nebebuvo tarp gyvųjų... Medžiagą sutvarkė 
Rimanto sesuo Lina Jakubauskienė, kuri norėjo būti kaip mama – 
rinkosi lietuvių kalbą ir literatūrą, tapo mokytoja. 

negrįžo iš Rešiotų lagerio ir nežinia, 
kur jis palaidotas, mamos brolis Al-
girdas žuvo pokaryje), tai užrašyti 
prisiminimai labai stipriai sukrėtė 
mamos sveikatą... Po mamos mir-
ties knyga buvo išleista monsinjoro 
Alfonso Svarinsko rūpesčiu ir lėšo-
mis, medžiagą baigė tvarkyti mano 
sesuo Lina Jakubauskienė. Namuose 
liko didelis rankraščių ir metodinės 
medžiagos bei asmeninių laiškų ar-
chyvas. Dalis jau perduota Kavarsko 
bibliotekai. Manau, būtų prasminga 
įkurti muziejų ir pakartotinai išleisti 
knygą. 

Mūsų mamą kone kasmet prista-
tydavo Nusipelniusios mokytojos 
vardui gauti, bet niekada jos kan-
didatūra nebūdavo priimtina. Dėl 
tėčio... Kai tėtį kviesdavo KGB (o 
kviesdavo periodiškai), ji visada la-
biausiai bijodavo, kad jis nepasiduo-
tų ir nepasirašytų bendradarbiauti. 
Taip nenutiko. Jie abu buvo vieningi 
ir tvirti, atsparūs bet kokiam šanta-
žui. 

- Kavarske yra likusi Jūsų tėvų 
sodyba. Grįžtate Jūs, grįžta sesuo.  

-Tėvų sodybą tvarkome kartu su 
sese Lina. Ji norėjo būti kaip mama 
– rinkosi lietuvių kalbą ir literatūrą, 
tapo mokytoja. Matyt, iš mamos pa-
veldėjo polinkį rašyti – dabar ji dirba 
žurnalistinį darbą, redaguoja Lie-
tuvos sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrijos žurnalą „Globa“. 
Be to, sesuo yra surašiusi giminės is-
toriją, atsekusi įdomių faktų, pavyz-
džiui, tai, kad mūsų mamos prosene-
lė Viktorija Vaišvilaitė buvo vienos 
garsiausių Lietuvos bajorų šeimų 
palikuonė. 

Tiek aš, tiek sesuo Lina su šeimo-
mis gyvename Vilniuje, bet gimtinės 
trauka niekur nedingusi. Kiek keliau-
ta po pasaulį, bet mielesnio krašto 
man nėra. Kavarskas unikalus savo 
kraštovaizdžiu, architektūra, žmo-
nėmis. Visa tai dar kartą patyrėme 
Kavarske vykusios stovyklos-ple-
nero „Šeima – šeimai“ metu. Kartu 
su stovyklos nariais kūrėme meninę 
instaliaciją ,,Kaip nepamiršti... Išny-
kę Kavarsko krašto vietovardžiai“, 
prisilietėme  prie istorijos, istorinės 
atminties išsaugojimo, prie Kavars-
ko miestelio kraštotyros tyrinėjimo.

Dėkoju už pokalbį!

lina DAPkienĖ

Dailės mokytojas Rimantas Kisielius – šviesaus atminimo ilga-
metės Kavarsko mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos 
Stasės Kisielienės vyriausias sūnus, mielai sutiko papasakoti apie 
savo šeimą, motiną, kaip asmenybę ir pedagogę, ir kitus dalykus, 
įstrigusius ir pasilikusius atmintyje. 

Su dailės mokytoju Rimantu Kisieliumi susipažinome Kavarske, šią 
vasarą vykusios stovyklos-plenero „Šeima – šeimai“ metu. Riman-
tas – šviesaus atminimo ilgametės Kavarsko mokyklos lietuvių kal-
bos ir literatūros mokytojos Stasės Kisielienės vyriausias sūnus. 


