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PARODA. Kovo 4 dieną, 17:30 
val. Sakralinio meno centre - An-
gelų muziejuje (Vilniaus g. 11) 
bus atidaroma skulptūros paroda 
„Žemės druska“. Parodoje ekspo-
nuojama 18-os menininkų darbai. 
Renginį organizuoja Anykščių 
menų centras ir Lietuvos daili-
ninkų sąjunga. Kuratorė Aušra Ja-
siukevičiūtė ir Daumantas Kučas.
Renginys nemokamas.

Koncertas. Kovo 1 dieną Lon-
done (UK), Karalienės Elžbietos 
salėje, grojo anykštėnė pianistė 
Milda Daunoraitė.

Pozicija. Anykščių rajono tary-
bos posėdyje kunkuliavo disku-
sijos dėl Troškūnų vaikų darželio 
perkėlimo į Troškūnų Kazio In-
čiūros gimnaziją. Kaip paaiškėjo 
posėdyje, tokiam rajono valdžios 
sprendimui nepritaria darželyje 
ugdomų vaikų tėvai. Plačiau apie 
tai - šeštadienio ,,Anykštoje“.

Vakarienė. Anykščiuose minint 
Kovo 11-ąją, šalia paminklo Lais-
vei, vyks Bendrystės ir Laisvės 
vakarienė. ,,Visi, norintys daly-
vauti šioje vakarienėje, stalais, jų 
papuošimu bei vaišėmis turi pasi-
rūpinti patys“, - informavo Anykš-
čių rajono savivaldybė. Savivaldy-
bė taip pat nurodė, kaip gyventojų 
į miesto centrą atsigabenti stalai 
turėtų būti papuošti: ,,Stalo puo-
šybos akcentai - dangaus žydrumo 
atspalviai arba balta spalva“. Su-
rengti vakarienę aikštėje idėja kilo 
Anykščių kultūros centro Troškū-
nų skyriaus renginių organizatorei 
Jolantai Pupkienei.

Nuoma. Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centras už penkių admi-
nistracinės paskirties kambarių su 
baldais nuomą Liudiškių gatvėje 
šiais metais sumokės 7 tūkst. 560 
Eur. 

Kinas. Kovo 6-12 dienomis Pa-
nevėžyje, kino centre ,,Garsas“, 
vyks  XVI-asis Tarptautinis filmų 
festivalis „Europos kinas ir dieną, 
ir naktį“. Su festivalio programa 
galima susipažinti portale anyksta.
lt .,,Anykšta“ yra šio festivalio in-
formacinis partneris.

Kavarske susižalojo į lifto šachtą įkritusi 
vaistininkė Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Sausio 17 dieną Kavarske, 

P.Cvirkos gatvėje, darbo metu 
susižalojo UAB ,,Gintarinė 
vaistinė“ darbuotoja - mote-
ris įkrito į neuždengtą lifto 
šachtą maždaug iš 3 metrų 
aukščio. Vaistinės savininkai 
pripažino, kad nelaimė įvyko 
dėl jų kaltės. Valstybinė dar-
bo inspekcija dėl įvykio pra-
dėjo tyrimą.

Nelaimė įvyko šiame vaistinės pastate, kai vaistininkė  nusprendė išeiti pro nenaudojamas vaistinės 
patalpų duris.

Linos DApkienės nuotr.

Valstybinė darbo inspekcija 
,,Anykštą“ informavo, kad  į darbą 
atvykusi UAB „Gintarinė vaistinė“ 
darbuotoja pastebėjo, kad pamiršo 
akinius, todėl skubėjo grįžti namo 
jų pasiimti. Turėdama raktus nuo 
visų pastato išėjimo durų, ketino 
išeiti pro nenaudojamas vaistinės 
patalpų duris, vedančias į vidinį 
kiemą.

Šalia Medžių 
lajų tako - 
speciali vieta 
įsimylėjėliams

Užuolaidų 
salono savininkę 
klientai kviečiasi 
į savo namus

Reikėjo laukti teismų pabaigos
Saulius NEFAS, buvęs Anykš-

čių rajono meras, Mykolo Ro-
merio universiteto profesorius: 

„...Sunkiai suvokiamas K. 
Tubio kandidatavimas į Seimą, 
kol nesibaigė teismo procesas ir 
nėra teisėsaugos išvadų...“

Vaiko pinigai 
nekišami į 
kojines 

Anykščių medikams uždrausta teikti 
informaciją apie koronavirusą Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Ketvirtadienį iš Anykščių li-
goninės į vieną iš respublikinių 
ligoninių išvežtam vyrui korona-
virusas nenustatytas. Anykščių 
ligoninės direktorius Audrius 
Vasiliauskas pranešė, kad po ty-
rimų paaiškėjo, kad vyriškis už-
sikrėtė B tipo gripo virusu.

Pirmadienį  Anykščių rajono 
savivaldybėje surengtas pasita-
rimas, kuriame savivaldybės va-
dovai su medikais kalbėjosi apie 
koronaviruso keliamas grėsmes 
anykštėnams. 

Tačiau informacijos apie su-
sirgimus koronavirusu vietos 
medikai teikti negali. Šią teisę 
Sveikatos apsaugos ministerija 
pasilieka sau.

Anykščių ligoninės direktorius Audrius Vasi-
liauskas prognozavo, kad koronavirusui Lietu-
voje įsisiūbavus, ligoninėje kiltų problemų.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro di-
rektorė Viktorija Steniulienė mano, kad panika 
dėl koronaviruso Lietuvoje sukelta per didelė.
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Penkių mėnesių ekspertizei neužteko Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Iki šio nėra pateiktos 2019 metų spalio 5 dieną įvykusios autoa-
varijos Anykščiuose, J.Biliūno gatvėje, per kurią žuvo motociklo 
vairuotojas, ekspertizės išvados.  

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ekspertų 
išvadų laukia jau penki mėnesiai.

Per spalio 5 dienos avariją, 
kuri įvyko prie Anykščių stadio-
no, nuo miesto pusės atvažiavęs 
motociklas trenkėsi į galinį vi-

sureigio ratą. Visureigis, pajudė-
jęs nuo automobilių detalių par-
duotuvės, apsisukinėjo vietoje. 
Avarijos metu visureigis baiginė-

jo manevrą.  Ekspertų išvados pa-
dėtų nustatyti avarijos kaltininką.

Savo ruožtu Anykščių rajono 
policijos komisariatas atlieka žy-
gius, po kurių būtų galima įreng-
ti greičio ribojimo priemones 
J.Biliūno gatvėje. Pasak Anykš-
čių rajono policijos komisariato 
viršininko Jono Cicėno, sprendi-
mai dėl greičio ribojimų pagrin-

dinėse miesto gatvėse derinami 
per Susisiseikimo ministeriją. Šią 
savaitę tikimasi sulaukti ministe-
rijos atstovų.

Beje, Anykščių miesto Vil-
niaus gatvės gyventojai tvirtina, 
kad vakarais kai kurių vairuotojų 
greičiai ir šioje gatvėje gerokai 
pranoksta miestui leidžiamą 50 
km/h ribą.

Šalia Medžių lajų tako - speciali vieta 
įsimylėjėliams

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių regioninio parko direkcija šalia Medžių lajų tako 
įrengė Bučinių vietą.

Apie vietą, skirtą įsimylėjėliams, 
skelbia čia pastatytas ženklas. Mė-
lyname jo fone puikuojasi vyro ir 
moters kontūrai, meilę simbolizuo-
jančios širdelės ir užrašas ,,Bučinių 
vieta“. Įsimylėjėliams įrengtoje 
vietoje, kuri yra šalia automobi-
lių aikštelės, šalia tako, vedančio 
link stovyklavietės prie Šventosios 
upės, taip pat pastatytas kuklus 

medinis suolelis.
Anykščių regioninio parko di-

rekcijos direktorius Kęstutis Še-
repka ,,Anykštai“ sakė, kad  mintis 
įrengti tokią vietelę kilo kažkuriam 
iš regioninio parko direkcijos dar-
buotojų.

Pasiteiravus, ar specialaus žen-
klo prireikė tam, kad besibučiuo-
jančios poros Anykščių šilelyje 

Bučinių vieta įrengta tam, kad įsimylėjėliai šalia Medžių lajų 
tako netrukdytų kitiems.

Laikinosios sostinės modernisto gidas Raimondas GuobIS

Naująjį turizmo sezoną didžiosios Lietuvos turistinės vietos, 
ypač didieji miestai, pasitinka išmaniai. Modernizmo gidu pava-
dintas turistinis maršrutas kviečia pasivaikščioti po istorinį Kau-
ną ir aplankyti modernius, tarpukario laikų statinius - gyvena-
muosius namus ir visuomeninius statinius.

Išmaniai parengtame žemėlapyje su aprašu išdėlioti tikri, daili-
ninko nupiešti statinių paveikslėliai.  Jų net 68. 

Kiekvienas lydimas trumpo 
aprašo, žvilgsnį traukia ir švelniai 
šaržuoti architektų paveikslai, o 
pirmasis tarp visų - iš Svėdasų pa-
rapijos, Zubiškių kaimo, kilęs ar-
chitektas Feliksas Vizbaras (1880 
- 1966). 

Šis garbus vyras mokslus Rygo-
je baigęs, iki 1918 m. darbavęsis 
Ukrainoje. Po to kūrėjas sugrįžęs 
į Lietuvą ir Kauną išpuošęs dau-
gybe šedevrų. Bene žinomiausias 
jo suprojektuotas statinys - Kauno 
centrinis paštas (1931 m.). Šio ar-

chitekto minčiai priklauso ir ben-
drovės ,,Pažanga“ rūmai (1934), 
Juozo ir Jadvygos vila ( dabar 
- Kauno dailės gimnazija ,1932), 
,,Šviesos“ leidyklos ir automati-
nės telefonų stoties rūmai (dabar  
bendrovės ,,Intermedix“ pastatas, 
1935), Lapėno namas (1932), Pe-
tro Klimo vila ,,Eglutė“. 

Įdomu, kad vienu unikalausių 
pastatų laikytas Vizbaro namas 
ant Kauko kalno nūnai nugriautas, 
įdomu ir tai, kad šis architektas 
suprojektavo prezidento Antano 
Smetonos dvaro rūmus Užulėny-
je, paminklo kan. Juozui Tumui - 

Vaižgantui sodelį Svėdasuose. 
Moderniai tarpukario architek-

tūrai skirtame maršrute kviečiama 
aplankyti Karolio Reisono, Ga-
brielaius Žemkalnio - Landsbergio, 
Valdimiro Dubeneckio, Edmundo 
Alekso Friko ir kitų garsių moder-
nistų kūrinius. 

Minimas ir ,,betono karaliumi“ 
vadintas, iš Andrioniškio kilęs in-
žinierius  Pranas Markūnas, kuris 
dalyvavo projektuojant Ugniage-
sių rūmus bei Švč. Jėzaus Širdies 
bažnyčią, kurioje panaudojo uni-
kalias ploniasienes gelžbetonini-
nes kevalines konstrukcijas.

Bene žinomiausias tarpukario Kauno statinių - svėdasiškio inži-
nieriaus Felikso Vizbaro suprojektuoti Centriniai pašto rūmai. 

nuotr. iš kelionių vadovo.

Projektuojant modernią Šv. Jėzaus Širdies bažnyčią Šančiuose 
daug prisidėjo ir inžinierius Pranas Markūnas iš Andrioniškio. 

trikdė viešąją rimtį, K.Šerepka juo-
kėsi: ,,Tas ženklas informuoja, kad 
bučiuotis reikia toliau nuo Medžių 
lajų tako, kad netrukdytų kitiems“.

Anykščių regioninio parko di-
rektorius sakė, kad tiesiog norėjosi 
šalia Medžių lajų tako esančią te-
ritoriją padaryti žaismingesnę.Taip 
pat tikimasi, kad originalus ženklas 
pritrauks papildomų lankytojų.

,,Yra tokių vietų daug pasaulyje. 
Nesame nei pirmi, nei vieninteliai, 
bet Lietuvoje tokio ženklo matyti 
neteko“, - prisipažino K.Šerepka.

Teigiama, kad Bučinių vietą 
įrengti Anykščių regioninio parko 
direkcijai daug nekainavo - naujai 
traukos vietai panaudotas senas tu-
rėtas ženklas, tik ant jo užklijuotas 
naujas lipdukas.

Gripas. Praėjusią savaitę Lietu-
voje registruotas šiek tiek mažesnis 
sergamumas gripu, tačiau padaugė-
jo sergančiųjų peršalimo ligomis, 
skelbia Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras (NVSC). Gri-
pas praėjusią savaitę diagnozuotas 
1494 Lietuvos gyventojams, savai-
te anksčiau šia liga sirgo 1813 as-
menys. Bendras šalies sergamumo 
gripu ir peršalimo ligomis rodiklis 
vasario 24  – kovo 1 dienomis sie-
kė 77 atvejus 10 tūkst. gyventojų, 
kai ankstesniąją savaitę buvo 73,2 
atvejo 10 tūkst. gyventojų. Dau-
giausiai sergančiųjų užfiksuota 
Vilniaus apskrityje (91,1 atvejo 10 
tūkst. gyventojų), mažiausiai – Ute-
nos apskrityje (50,8).

Teismas. Vilniaus miesto apylin-
kės teismas už uždarų pradėjo na-
grinėti 14 asmenų ieškinį dėl žalos 
atlyginimo už darbą gyvsidabriu už-
terštame Ukmergės teisme. Apie tai 
BNS informavo civilinį ieškinį na-
grinėjančio Vilniaus miesto apylin-
kės teismo atstovė spaudai Rimantė 
Kraulišė. Ieškinį Lietuvos valstybei 
pateikė 14 Ukmergės teisme dar 
dirbančių arba dirbusių asmenų. Jie 
nori prisiteisti neturtinę žalą ir prie-
dą už darbą, dirbtą esant nukrypimų 
nuo normalių darbo sąlygų. Atsa-
kovais byloje yra Lietuvos valsty-
bė, atstovaujama Vyriausybės, ir 
Vilniaus regiono apylinkės teismas. 
Byla susijusi su įvykiais Ukmergės 
teisme, kai 2003 metais teisme rasta 
gyvsidabrio, o dar didesnis jo kie-
kis – apie trys kilogramai – aptiktas 
2012 metais, tvarkant signalizaciją. 
Tai antroji byla dėl žalos atlygini-
mo už darbą gyvsidabriu užteršta-
me teisme. Pernai birželį Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas gyvsida-
briu užterštame teisme dirbusiems 
žmonėms priteisė 344,5 tūkst. eurų 
neturtinės žalos. Ieškinius valstybei 
šioje byloje buvo pateikęs 31 as-
muo: teisme dirbę teisėjai, tarnau-
tojai, advokatai, prokurorai.

Auksas. Rusija per praėjusius 
metus eksportavo 123,6 tonos auk-
so – 7 kartus daugiau nei 2018-ai-
siais, pranešė Federalinė muitinė. 
Finansine išraiška šis Rusijos eks-
portas pernai išaugo 8 kartus iki 
5,74 mlrd. JAV dolerių. Pagrindinė 
rinka buvo Jungtinė Karalystė, iš 
Rusijos importavusi 113,5 tonos 
aukso už 5,33 mlrd. dolerių. Ru-
sijos aukso pramonininkų asoci-
acijos išankstiniais duomenimis, 
pernai šalyje pagaminta 350 mln. 
tonų aukso.

Parama. Įvertinus sausį gau-
tas gyventojų paraiškas nedidelės 
galios saulės elektrinėms įsirengti 
bei seniems šildymo katilams pa-
sikeisti, Energetikos ministerija 
du kartus – iki 24,5 mln. eurų – 
padidino Europos Sąjungos (ES) 
paramą šiems projektams. Pinigai 
bus išmokėti beveik 9,7 tūkst. gy-
ventojų. Senų katilų keitimui vie-
toj planuotų 3 mln. eurų bus skirta 
9 mln. eurų, o saulės elektrinėms 
vietoj planuotų 9 mln. eurų – 15,54 
mln. eurų. Lėšos rezervuotos ati-
tinkamai daugiau nei 2,9 tūkst. bei 
daugiau nei 6,7 tūkst. gyventojų, 
pranešė ministerija. Aplinkos pro-
jektų valdymo agentūra (APVA) 
iki kovo 5 dienos informuos gy-
ventojus, kuriems rezervuotos iš-
mokos. „Finansavimas bus skirtas 
visiems pareiškėjams, kurie atitiko 
reikalavimus ir teisingai užpildė 
paraiškas“, – sako APVA direkto-
rius Ignotas Šalavėjus. 

-Bns

Anykščių regioninio parko direkcijos direktorius Kęstutis Šerepka 
viliasi, kad netradicinis ženklas prie Medžių lajų pritrauks naujų 
lankytojų.
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DIRBU SAU

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.)

Rubrikoje ,,Dirbu sau“ pasakosime apie tai, kaip gyvuoja Anykščių ra-
jono smulkieji verslininkai. Smulkiuosius verslininkus, norinčius papa-
sakoti apie savo veiklą, problemas, kviečiame kreiptis į redakciją telefono 
numeriu 8-671 76995 arba el.paštu robertas.a@anyksta.lt . Atkreipiame 
dėmesį, kad naujoji rubrika nėra reklama: pasakojimus apie smulkiuo-
sius verslininkus redakcija rengs ir spausdins nemokamai.

Kaip vertinate kandidatus į Seimą?
Aiškėja kandidatai į Seimą. Vienmandatėje apygardoje  greičiausiai susikaus eksmeras Kęs-

tutis Tubis, konservatorius Sergejus Jovaiša, socialdemokratas  Kęstutis Jacunskas, liberalas 
Mindaugas Sargūnas, ,,valstietis“ Tomas Tomilinas ir ,,darbietis“ Ričardas Sargūnas.

Kaip vertinate galimus kandidatus į Seimą? Kurie iš jų jums atrodo stipriausi ir verti pa-
sitikėjimo? Dėl kokių priežasčių balsuotumėte už vieną ar kitą kandidatą? Kokie šių kandi-
datų iki šiol nuveikti darbai, pasiūlytos idėjos Lietuvai ir Anykščiams jums labiausiai įsirėžė 
į atmintį?

X - man: „Didžiausia Seimo rin-
kimų intriga lieka, buvęs Anykščių 
miesto ir rajono meras Kęstutis Tu-
bis ir tai , kiek jam pavyks surinkti 
anykštėnų balsų, palyginus su pra-
ėjusiais Savivaldos rinkimais. O 
taip tai pagrindiniai varžovai dėl 
antrojo turo turėtų būti: Kęstutis 
Jacunskas, Sergejus Jovaiša, bei 
Tomas Tomilinas. Visų kiti šansų 
laimėti artėjančius Seimo rinkimus 
- neturi."

Labas rytas: „Bus rinkimų nak-
tis. Bus paskaičiuoti balsai. Di-
džiausias smūgis laukia K.Tubio. 
Nes 2019 jis gavo balsų iš bijan-
čių. Buvo suformuota nuomonė, 
kad Tubis žinos, ar tu balsavai už 
jį. Tai nuomonei pastiprinti buvo 

surinktas labai gausus stebėtojų 
būrys. Kad stebėtojus liepė su-
rinkti ir kokių balsų tai padarė, 
kitas klausimas. Tačiau tik Tubio 
stebėtojai per rinkimus bijojo išei-
ti pavalgyti ir pn. Tai irgi stiprino 
įsitikinimą, kad geriau balsuoti, 
nes sužinos, jog nebalsavau.

Dar turėtų nusiminti S.Jovaiša. 
Jo krepšinio legendos šlovė pri-
miršta. Tie, kurie atsimena, yra 
daugiau kairiųjų pažiūrų, jau-
nimas nenori balsuoti už kelias 
kadencijas buvusius Seime ir 
todėl.mieliau atiduos balsą už 
M.Sargūną, K.Jacunską ar kitą 
jaunesnį kandidatą. Svarbu, kad 
nesusijusį su valstiečiais, Palec-
kio frontu ar pn. talibaniška po-
litinė jėga.“

Taigi: „Nė už vieną nebalsuo-
čiau, nes visi išvardinti yra deši-
niųjų, neoliberalizmo ideologijos 
pažiūrų atstovai, nesvarbu, kaip 
partijos, kurioms jie priklauso, 
besivadintų. Tai yra nė vienas ne-
atitinka mano kairiųjų pažiūrų. 
Tomilinas ir Sargūnas išvis yra oli-
garchų partijų atstovai.

Geriausias rinkėjo rinkima-
sis yra pagal pažiūras, o ne pagal 
politinės korupcijos požymius 
turinčius pažadus ar darbus. Tik 
renkantis pagal pažiūras po rinki-
mų netenka nusivilti, nes renkantis 
pagal politines pažiūras, išsirenki 
atstovą, kuris žinai, kaip elgsis, 
kaip balsuos. Deja, rinkėjai renkasi 
ne pagal pažiūras, todėl paprastai 
būna, kad kairiųjų pažiūrų rinkėjas 

išsirenka dešiniųjų pažiūrų atsto-
vą, ir natūralu, kad nesulaukia, jog 
dešiniųjų pažiūrų atstovas elgtųsi 
taip, kaip norėtų kairiųjų pažiūrų 
rinkėjas.“

Drąsūs Stiprūs Vikrūs: „Kan-
didatams reikia, kad žurnalistai 
siųstų klausimynus, kad būtų 
lengviau apsispręst. Pvz.: Kaip 
supranta Lietuvos gerovę? Ką re-
gionuose dar būtų galima uždary-
ti ar atidaryti? Uždarė mokyklas, 
ambulatorijas, užsidaro bankai, 
pašto skyriai, teismai ir t. t. Ar 
pritartų co2 laidojimui Lietuvo-
je? Ar medžiotojas, ir ar norėtų, 
kad būtų leista naudoti naktinio 
matymo žiūronus, duslintuvus, 
lankus? Kur seimas leidžia pini-
gus neracionaliai? Kokias mato 
problemas Anykščių mieste ir 
rajone, bei jų sprendimų būdus? 
Ar reikia Anykščiams pilies? Ar 
reikia naujos amfibijos? Ar reikia 

griauti užtvanką? Kokias mato 
Anykščių savivaldybės vadovų 
stiprybes ir ko trūksta? Ir pana-
šiai.“

Analizė: „Panagrinėjau kandi-
datus. Išvada: M.Sargūnas dar per 
jaunas, ateityje galbūt. Tomilinas 
netoleruoja kito nuomonės, rėkia, 
oponuoja, retorika kaip bolševikų, 
tik ne Anykščiuos. Jovaiša vis tiek 
pateks per sąrašą, tai geriau tada 
turėti 2 seimo narius. Kitas Sar-
gūnas tik ant pajuokos. Tubis - su-
kompromituotas. Lieka Jacunskas. 
Atrodo rimčiausiai. Medicinai vis 
dar reikia reformos, seime išma-
nantis žmogus - būtų puiku. Už.“

Mokytoja: „Sergejus Jovaiša, 
kiti kandidatai silpnoki, Tomilinas 
- tris vaikus palikęs valstietis iš Pa-
nevėžio - nepatrauklus.“

Užuolaidų salono savininkę klientai 
kviečiasi į savo namus Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

,,Kartais ypatingi dalykai yra visai paprasti ir šalia“, - sako  in-
dividualios įmonės ,,Dalera“ vadovė Dalė Širvinskienė. 

Prieš 20 metų Anykščiuose, Valančiaus gatvėje, ji atidarė 
užuolaidų saloną, kuriame, kaip teigia, tiesiog mėgaujasi myli-
mu darbu.

Prieš atidarydama užuolaidų 
saloną, D.Širvinskienė buvusia-
me ,,buitiniame“ dirbo drabužių 
modeliuotoja. Jam iširus, siuvimo 
technologės išsilavinimą turinti 
moteris ryžosi atidaryti savo įmo-
nę.

Pašnekovė prisiminė, kad, prieš 
žengdama pirmuosius savo verslo 
žingsnius, dėl įvairiausių formalu-
mų lankėsi Anykščių rajono savi-
valdybėje. Pokalbis su tuometiniu 

rajono meru Sauliumi Nefu, pasak 
D.Širvinskienės, ją įkvėpė sėkmin-
gam verslui.

,,Niekada nesitikėjau kažko gauti 
iš valdžios. Kai lūkesčių neturėjau, 
neturėjau ir nusivylimų. Pamenu, 
užėjau į mero S.Nefo kabinetą, jis 
pasakė gerą žodį, paskatino, pasi-
džiaugė. Buvau tokia pakylėta, kad 
mano siekius pradėti savo verslą 
palaiko net pats meras“, - prisimi-
nimais dalijosi užuolaidų salono 

savininkė.
Prieš atidarymą užuolaidų salo-

ną, jo savininkė D. Širvinskienė 
pasakojo daug keliavusi po Lietu-
vą, kad pasisemtų žinių.

,,Važiavau į Vilnių, Kauną, 
Panevėžį, Klaipėdą aiškintis bū-
simo verslo subtilybių. Derinti 
užuolaidų pasiuvimą ir pardavi-
mą sugalvojau pati pirma, nes kur 
nuvažiuodavau, dažniausiai parda-
vinėdavo tik audinius“, - pastebėjo 
D.Širvinskienė, pridurdama, kad 
visai nepažįstami žmonės su ja 
mielai dalijosi patarimais.

Keliauti tenka ir dabar, nes užuo-
laidų salonui audiniai įsigijami už-
sienyje.

,,Mūsų ,,atlaidai“ -  kasmetinės 
mugės Frankfurte. Iš viso pasau-
lio suvažiuoja gamintojai ir siūlo 
savo audinius, kuriuos perku savo 
užuolaidų salonui“, - pasakojo 
D.Širvinskienė.

Pašnekovė juokavo, kad pirmai-
siais savo veiklos metais dirbdavo 
tiek daug, kad žmonės jai net už-
duodavę nepatogių klausimų.

,,Žmonės teiraudavosi, kodėl 
vidurnaktį pas mane, užuolaidų 
salone, šviesos šviečia? Sakyda-
vau, kad pamiršau išjungti elek-
trą, slėpdavau, kad tiek daug laiko 
skiriu savo darbui“, - šypsojosi 
D.Širvinskienė.

Šiuo metu užuolaidų salo-
ne dirba trys darbuotojai - pati 
D.Širvinskienė, dizainerė bei siu-
vėja.

Užuolaidų salono savininkė pa-
sakojo, kad jos darbo žavesys - ne 
tik malonumą teikiantis kūrybinis 
darbas, bet ir bendravimas su kli-
entais.

,,Ateina klientas į užuolaidų sa-
loną, apsižiūri, pabendrauja, o vė-
liau dažnu atveju kviečiasi į savo 
namus. Nuvykę į vietą, galime 
priimti geriausius sprendimus, ko-
kios užuolaidos tiems namams bus 
pačios tinkamiausios“, - pasakojo 
D.Širvinskienė.

D.Širvinskienė  atskleidė, kad 
kiekvieniems namams reiklaingi 
skirtingi technologiniai sprendi-
mai, audinių spalvos.

,,Vienodų užuolaidų niekada ne-
būna. Neįmanoma pasiūlyti jau iš 
anksto pasiūtų užuolaidų“, - tikino 
pašnekovė.

Anykščiuose veikiantis užuo-
laidų salonas šiandien, anot 
D.Širvinskienės, klientų sulaukia 
iš visos Lietuvos.

,,Dirbu Vilniuje, Druskininkuo-
se, Nidoje... Man labai patinka 
Vilniaus klientai. Jie yra jauni, mo-
dernūs, suvokia viso pasaulio kon-
tekstą“, - pasakojo D.Širvinskienė.

Pasiteiravus, ar siuvant užuo-
laidas vyrauja kažkokios mados, 
D.Širvinskienė aiškino: ,,Tam ti-
kros tendencijos, žinoma, yra, bet 
jei kalbame apie madas,  negalima 
vadovautis vien jomis. Pirmiausia 
užuolaidos turi  būti patogios ir 
drauge namams suteikti jaukumo.“

Pokalbio metu D.Širvinskienė pa-
stebėjo, kad dažnai anykštėnai tam 
tikrų produktų ar paslaugų ieškosi 
didmiesčiuose, klaidingai tikėda-
miesi gauti kokybiškesnį produktą.

,,Labai dažnai patiriu - žmonės  
galvoja, kad kitur žolė žalesnė. Bet 
yra atvirkščiai - sostinės klientai 
atvyksta į Anykščius, žinodami, 
kad gaus ne tik kokybišką produk-
tą, bet ir profesionalų aptarnavi-
mą“, - sakė D.Širvinskienė.

Pašnekovė prisipažino ,,dirbanti 
už pinigus, bet ne dėl pinigų“, nie-
kada niekur nereklamavusi užuo-
laidų salono, tačiau į jį užsuka jau 
pirmųjų klientų vaikai.

,,Pirmiausia aš susikūriau dar-
bo vietą sau ir dar dviem darbuo-
tojams. Mėgaujuosi savo darbu, 
siekiu neatsilikti nuo laikmečio. 
Esame novatoriški ir modernūs, 
gebantys patenkinti pačių išran-
kiausių klientų poreikius“, - tikino 
D.Širvinskienė.

Valančiaus gatvėje veikiančio užuolaidų salono vitrina traukia 
praeivių akį.

Užuolaidų salono savininkė Dalė Širvinskienė džiaugiasi, kad 
klientų sulaukia iš visos Lietuvos.
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Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

tel. 5-82-46 

tautos balsas

komentarai

Ar verta smulkintis dėl 6 centų?
Puiku, kad Anykščių mieste 

kursuoja viešasis transportas ir 
gyventojai gali pasiekti jiems 
reikalingus objektus – kapines, 
ligoninę, autobusų stotį. Pati 
mieste važinėjančiais autobu-
sais naudojuosi retai, bet kartą, 

važiuodama į ligoninę, stebėjau 
gan keistoką situaciją, kuri sukė-
lė gan dviprasmiškų minčių. 

Į autobusą įlipo senolė ir pirko 
kelionės bilietą. Kadangi jos am-
žius jau labai garbingas, pateikus 
pažymėjimą, jai priklausė nuolai-

da. Už kelionę iš jos vairuotojas 
paprašė 6 centų.

Sunkiai įsivaizduoju, kad mies-
to autobusais važinėjantys senjo-
rai vežėjui galėtų sukrauti pelnus. 
Gal nebejuokinkime žmonių, ne-
begaišinkime autobusų vairuoto-

jų ir suteikime Anykščių rajono 
senjorams bent jau autobusais 
mieste važiuoti nemokamai ir 
oriai?

Janina

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai 
Laimutei SLAPŠIENEI už nuoširdų rūpinimąsi mano ir mano 
šeimos svekata.

Regina BUTRIMAVIČIENĖ

Už gerą gydymą, malonų bendravimą dėkoju gydytojui 
Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai Laimutei SLAPŠIENEI.

Janina KVIETINSKIENĖ

Dėkojame šeimos gydytojai Neringai KIŠONAITEI, slaugy-
tojai Stasei STRAZDIENEI už nuoširdumą, gerą gydymą, 
malonų bendravimą.

Linkime Jums geros sveikatos ir ištvermės sunkiame bei 
kilniame darbe, laimės asmeniniame gyvenime.

Zofija ir Petras KONTRIMAVIČIAI

Už daugelį metų trunkantį nepriekaištingą gydymą ir nuošir-
dų bendravimą dėkojame gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir 
slaugytojai Laimutei SLAPŠIENEI.

Genė DAVIDIENĖ ir Algis ŽVIKAS, 
Kavarsko sen., Pasusienio k.

Populiariausio mediko rinkimuose 
pirmauja Dalia Kazlauskienė

Balandžio 27-ąją, Medicinos darbuotojų dieną, bus pagerbti medikai. „Anykštos“ redakcija kvie-
čia skaitytojus dalyvauti populiariausių Anykščių medikų rinkimuose. Nugalėtoją paskelbsime ba-
landžio 25 dieną.

Populiariausių medikų rinki-
muose pirmauja 16 pacientų padė-
kų gavusi Anykščių pirminės svei-
katos priežiūros centro (PSPC) 
šeimos gydytoja D. Kazlauskienė.

6 padėkas gavo gydytojas V. 
Macijauskas. 5 padėkas gavo gy-
dytojos R. Juodiškienė ir N. Ki-
šonaitė. 3 padėkos – gydytojai D. 
Iricijan. Po 2 padėkas gavo gydy-
tojai G. Šinkūnaitė, R. Bukelis, 
R. Jurkėnas. Po 1 kartą padėkota 
gydytojoms V. Giriūnienei ir Z. 
Neniškienei.

5 padėkos - Anykščių ligoninės 
direktoriaus pavaduotojai medi-
cinai V. Pažėrienei. Po 1 padėką 
gavo Anykščių ligoninės gydy-
tojas chirurgas G. Klimkevičius 
ir Anykščių psichikos sveikatos 
centro direktorius A. Gustas.

11 padėkų sulaukė slaugytoja 
R. Pociūnienė. 5 padėkas gavo A. 
Bartulienė ir S. Strazdienė. Po 4 
padėkas gavo R. Strazdienė ir L. 
Slapšienė. 3 padėkas gavo slau-
gytoja K. Liutkienė. Po 2 kartus 
padėkota slaugytojoms J. Abraš-
kevičienei, A. Valaitienei, R. Bur-
neikienei ir R. Viršylienei. Po 1 
padėką gavo R. Jankienė ir L. Sta-
niūnienė.  

Padėti  populiariausiems medi-
kams balsus rinkti galite keliais 

būdais – „Anykštos“ laikraštyje 
spausdindami padėkas (1 padėkos 
kaina 10 eurų), rašydami laiškus 
apie tai, kaip Jumis medikai pasi-
rūpino, bei balsuodami anyksta.
lt. 75 proc. balsų sudarys padėkos 
ir laiškai „Anykštoje“, 25 proc. – 
balsavimas internete.

Balsavimą internete skelbsime 
balandžio mėnesį, o padėkų ir 

laiškų jau laukiame. Padėkas ga-
lima užsakyti elektroniniu paštu 
reklama@anyksta.lt arba redak-
cijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai). 
Telefonai pasiteirauti: 8-381-
59458; 8-686-33036.

Šiuos rinkimus „Anykšta“ orga-
nizuoja kartu su Anykščių PSPC. 
Populiariausiems medikams bus 
įteikti sertifikatai ir dovanos.

Reikėjo laukti teismų pabaigos
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) lyderis Artūras Zuokas, 

,,Tvarkos ir teisingumo“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis bei 
visuomeninio judėjimo vadovas Artūras Paulauskas kuria nau-
ją politinį darinį.  Šios naujos organizacijos keliamu kandidatu 
į Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje bus teisiamas Anykščių 
eksmeras Kęstutis Tubis. Pašnekovų klausėme, ką jie mano apie 
naująjį A.Zuoko-R.Žemaitaičio-A.Paulausko politinį junginį bei 
K.Tubio dalyvavimą Seimo rinkimuose.  

Nuo tokių 
politikų 
nukenčia 
politika...

Saulius NEFAS, buvęs Anykš-

čių rajono meras, Mykolo Rome-
rio universiteto profesorius: 

,,Trijulė savo sąjunga tik patvirti-
na, kad nė vienas darbdavys jų ne-
priima į darbą, tai tikisi, kad darb-
daviui-rinkėjui, kuris yra ne toks 
reiklus, jie dar sykį įsisiūlys. Nieko 
keista, kad  ,,trys mušketininkai“ 
surado ir savąjį ,,d'Artanjaną“. Tik 
gaila, kad nuo to taip pat nukentės 
ir populiarusis Diuma romanas, 
kaip nuo tokių politikų nuken-
čia politika. Sunkiai suvokiamas 
K.Tubio kandidatavimas į Seimą, 
kol nesibaigė teismo procesas ir 
nėra teisėsaugos išvadų.“

Draugystė iš 
išskaičiavimo

Gintaras ŠILEIKIS, trijų ka-
dencijų Seimo narys: 

,,Faktas, jog politinės partijos 
jungiasi, vienijasi, yra sveikinti-
nas. Gerai būtų, tik kad neužmirš-
tų savo pažadų, kai bus išrinkti į 
Seimą. A.Zuokas, R.Žemaitaitis ir 
A.Paulauskas deklaruoja, jog  ku-
ria proliberalią jėgą. Jeigu jie proli-
beralai, tada bendradarbiavimas su 
K.Tubiu yra keistas. Tačiau čia yra 
išskaičiavimai, kurių aš nežinau.“

Primena 
,,Humanos“ 
produktą

Juozas RATAUTAS, buvęs 
Anykščių ,,Sodros“ vadovas: 

,,Keistas trejeto junginys, 
primena ,,Humanos“ produktą. 
K.Tubis jų komandai labai tin-
ka.  Matyt, yra praktiniai daly-
kai. Gal K.Tubis įgis kažkokias 
teisinės apsaugos priemones. 
Nemanau, kad K.Tubis laimės 
Seimo rinkimus, bet palaikan-
čiųjų jis turi. Juolab kad jau kyla 
gyventojų nepasitenkinimas da-
bartine Anykščių rajono valdžia, 
o K.Tubis tai bandys panaudo-
ti savo naudai. Tikiuosi, kad 
K.Tubio galimybės laimėti rin-
kimus yra menkos, nenorėčiau 
aš jo matyti Seime.“

K.Tubiui 
sudėtingiau nei 
kitiems

Michailas BALIUCKAS, vers-
lininkas: 

,,Manau, be reikalo K.Tubis eina 
į rinkimus. Tuščias laiko ir lėšų 
švaistymas. Pats asmeniškai ne-
turiu prieš jį nusistatymo, tačiau 
jaučiu, koks jam nepalankus fonas 
viešojoje erdvėje. Aišku, jog visi, 
kas sugalvoja kur nors kandidatuo-
ti, sulaukia neigiamų vertinimų, 
neigiamų komentarų, bet K.Tubiui 
yra sudėtingiau nei kitiems. Neži-
nau, jis kaltas ar nekaltas, bet kol 
teismai vyksta, tol jie bus aptarinė-
jami, apie juos diskutuojama.  

Nuo jūsų minimos politinės jė-
gos vertinimo susilaikyčiau, rim-
čiau nesigilinau.“ 
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Eidama link minėtų išėjimo 
durų ir atsidariusi kitas išėjimo 
duris, nepamačiusi žengė į neuž-
dengtą lifto šachtą ir nukrito že-
myn maždaug iš 3 metrų aukščio. 
Įvykio metu vaistinės darbuotoja 
sunkiai susižalojo.

Valstybinė darbo inspekcija 
pradėjo įvykio tyrimą. Kol vyks-
ta tyrimas, daugiau informacijos 
apie nelaimę teikti atsisakoma.

Kavarskiečiai pasakojo, kad lif-
to šachta, į kurią įkrito vaistininkė, 
anksčiau tarnavo kaip slėptuvė.

,,Visa laimė, kad vaistininkė  

sugebėjo iš kišenės išsitraukti te-
lefoną, paskambino Kavarsko gy-
dytojai, ši iškvietė greitąją. Išvežė 
tiesiai į Panevėžio ligoninę... Kiek 
girdėjome, 8 varžtai stubure... Jei 
per padą kas braukia, tai tik vos 
vos jaučia... Dabar perkelia mote-
rį  į sanatoriją“, - nelaimės detalė-
mis dalijosi vietos žmonės.

Kurį laiką Kavarske ant UAB 
,,Gintarinė vaistinė“  durų kabojo 
skelbimas - „Dėl techninių kliū-
čių vaistinė nedirba“, tačiau ne-
seniai ji vėl pradėjo dirbti.

Kavarsko seniūnijos seniūnė 
Šarūnė Kalibataitė apie nelai-
mingą atsitikimą patyrusią vais-

tininkę negailėjo gerų žodžių.
,,Tai puikus, padedantis žmo-

gus, kurio dabar labai trūksta. 
Tikimės - išgis ir grįš, nes mes 
visi labai jos laukiame. Ypatin-
gai vaistininkės pasiilgsta seny-
vo amžiaus kavarskiečiai, kurie į 
vaistinę ateina ne kartą ir ne du. 
Ji visada buvo ne tik vaistinin-
kė, bet kartu ir gydytoja, klien-
tams negailėdavusi gero žodžio 
ir patarimų“, - apie ilgametę 
Kavarsko vaistininkę pasakojo 
Š.Kalibataitė.

UAB ,,Limedika“, kuriai pri-
klauso vaistinių ,,Gintarinė vais-
tinė“ tinklas, atstovas  žinias-

klaidai Džeraldas Kauneckas 
,,Anykštai“ sakė, kad pastatas 
Kavarske, kuriame įvyko nelai-
mė, yra nuomojamas. 

,,Bendradarbiaujame su Vals-
tybine darbo inspekcija ir pripa-
žįstame, kad nebuvo imtasi visų 
saugumo priemonių užtikrinti 
darbuotojų saugumą“, - apie tai, 
kad ,,Gintarinės vaistinės“ savi-
ninkai pripažįsta savo kaltę dėl 
susižalojusios vaistininkės, in-
formavo D.Kauneckas.

UAB ,,Limedika“ atstovas 
D.Kauneckas tikino, kad iš kar-
to po nelaimingo atsitikimo buvo 
imtasi priemonių užtikrinti pasta-

to saugumą. 
,,Taip pat atlikta visų tinklo 

vaistinių pastatų inventorizaci-
ja, kad būtų užtikrintas darbuo-
tojų saugumas ir tokių nelaimių 
daugiau neįvyktų“, - patikino 
D.Kauneckas.

Pasiteiravus, ar bendrovė pa-
gelbės dėl jų kaltės nukentė-
jusiai Kavarsko vaistininkei, 
D.Kauneckas sakė: ,,Mūsų dar-
buotojai yra didžiausia įmonės 
vertybė. Traumas patyrusiai dar-
buotojai užtikrinta visapusiška 
pagalba, visos reikalingos papil-
domos gydymo priemonės, pre-
paratai ir reabilitacija.“ 

Kavarske susižalojo į lifto šachtą įkritusi vaistininkė

Vaiko pinigai nekišami į kojines Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį, vasario 28 –ąją, Anykščiuose lankėsi Socialinės apsaugos ministras Linas Kukurai-
tis. 

Jis Anykščiuose praleido gerą pusdienį. Ministras susitiko su rajono socialiniais darbuotojais, 
lankėsi keliose Anykščių socialinių paslaugų įmonėse bei surengė susitikimą su visuomene.

Į kultūros centrą susitikti su ministru bei jį lydėjusiais Seimo nariais - ,,valstiečiais“ Tomu Tomi-
linu ir Antanu Baura - atėjo keliasdešimt anykštėnų. 

Europoje daugiau paramos 
gavėjų 

Socialinės apsaugos minis-
tras L.Kukuraitis anykštėnamas 
dėstė, kad Lietuvoje  socialines 
išmokas gauna 2,5 procento gy-
ventojų arba  2-3 kartus mažiau 
nei Europos Sąjungos vidurkis.  
Pasak ministro, ES valstybėse  
socialines išmokas gauna apie 7 
proc.  visų gyventojų. ,,125 eurų 
pavydėti išmokos gavėjui yra per 
grubu“, - apie mūsų šalies soci-
alinės išmokos dydį sakė minis-
tras.

,,Kai išeina jauni pareigūnai 
pensijon, jie negali dirbti, nes  
jeigu jie dirba - jūs atimate pen-
siją. Man valstybė neleido nei 
dirbti, nei ūkininkauti“, - pikti-
nosi anykštėnas, buvęs policijos 
pareigūnas. T.Tomilinas  bandė 

aiškinti, kad ,,valstiečiai“ keičia 
šią sistemą, tačiau sulaukė repli-
kos, jog ,,jau dvidešimt metų tas 
pats“. O į aiškinimą, kad Seimas 
grąžina neišmokėtas pensijas, iš 
salės atskriejo kita replika: ,,pir-
mučiausia Seimo nariai sugrąži-
no sau.“

Svečiai išgirdo ir priekaištą 
dėl nekilnojamojo turto susie-
jimo su pajamomis. ,,Žmogus, 
numirus mamai, paveldėjo namą. 
Dėl to atėmė socialinę pašalpą“, -  
,,valstiečiams“ sakė anykštėnas. 

,,Ta sistema funkcionuoja pagal 
miestiečio logiką - pardavei butą, 
nusipirkai mažesnį ir gali egzis-
tuoti. Bet kaime, jeigu tos tro-
bos niekam nereikia... Šis klau-
simas bus svarstomas“, - žadėjo 
T.Tomilinas. ,,Tomas eina kaip 
ledlaužis, šito neleis nekeisti“, -  
Seimo narį pagyrė ministras.

Aštriai keltas klausimas dėl 
išmokų santykio su kompensa-
cijomis, kai neženkliai padidė-
jus pensijai perlipama riba, po 
kurios prarandamos lengvatos.  
,,Po šito pasididinimo perėjau į 
bajoro luomą“, - ironizavo vienas 
anykštėnas.  

Skurdžiausiai gyvena 
pensininkai ir neįgalieji 

Ministras L.Kukuraitis džiau-
gėsi vaiko teisių reforma, kuri, 
pasak ministro, buvo sėkminga - 
sumažėjo iš šeimų paimamų vaikų 
skaičius, mažiau smurto prieš vai-
kus atvejų.  Ministro įsitikinimu, 
atrastas ir gerai funkcionuojantis 
finansinės paramos modelis. 

,,Jeigu įvestume 120 eurų iš-
moką visiems vaikams - tai ne-
lygybė Lietuvoje tik išaugtų, nes 

šeimos su vaikais yra apie vidur-
kį. Pati skurdžiausia visuomenės 
dalis yra neįgalieji ir pensininkai. 
Kitaip sakant, „įmetus“ visiems 
vaikams po 120 eurų išmokas, 
bendra nelygybė išaugtų. Dėl to 
ieškojome tokio varianto, kad 
būtų ir universalus - visi vaikai 
gautų po 60 eurų. Bet papildo-
mus pinigus gauna tie tėvai, kurie 
turi vaiką su negalia, bei tie, kas 
turi tris ir daugiau vaikų. Praktiš-
kai pusė daugiavaikių šeimų yra 
skurdo rizikoje. Trečioji dalis gy-
ventojų, gaunančių papildomas 
išmokas, yra tie, kas turi mažas 
pajamas. Šios grupės gauna pa-
pildomai po 40 eurų. Tad dabar 
vieni vaikai gauna 60, kiti -100 
eurų. Labai aiškiai matome, kaip 
šeimos atsigauna, ypač tokios, 
kuriose daug vaikų. Papildomai 
po 100 eurų už vaiką gaunantys 
pradeda judėti, visai kitus daly-
kus suteikia vaikams. /.../Vaiko 
pinigai praktiškai sukasi ratu. 
Pensijas kai didini, tai pensijos 
neretai į kojinę lenda. O kai vai-
ko pinigus padidini, jie grįžta į 
ekonomiką“, - kalbėjo ministras 
L.Kukuraitis.  

 
Išgirdo naujienų

Vienas anykštėnas, ūkininkas,  
ministrui iškėlė dvi problemas, 
o L.Kukuraitis pripažino, kad abi 
jos nebuvo girdėtos. 

Anykštėnas dėstė, kad  vai-
kams, studentams, yra nupirkęs 
butą Kaune, o vaikai, norėdami 
gauti kompensacijas už šildymą, 
turi pateikti dokumentus apie 
tėvų pajamas. Kyla klausimas, 
iki kiek metų žmogus laikomas 
vaiku. 

Antroji ūkininko iškelta proble-

ma - pajamų ir pelno suplakimas. 
Pasak vyro, jeigu ūkininkas už 190 
tūkst. eurų nusipirko traktorių, kurį 
paskui pardavė už 200 tūkst. eurų, 
pelnu laikoma pastaroji suma. 

Dėl tokio pelno iš ūkininko 
vaikų atimamas nemokamas mai-
tinimas. ,,Tris metus važiuoju per 
žmones, kalbuosi ir vis išgirstu 
klausimų, kuriuos girdžiu pirmą 
kartą. Štai tokio sudėtingumo yra 
šita sistema. Yra čia reikalų“, -  
savo komandos nariams nurodęs 
užsirašyti ūkininko klausimus, 
konstatavo Socialinės apsaugos 
ir darbo ministras.   

Naikins priverstinį 
atidirbimą

Vienas vyriškis ministrui sakė, 
kad priverstinis atidirbinėjimas 
už pašalpas yra antikonstitucinis 
sprendimas. ,,Kada panaikinsit pri-
verstinį atidirbinėjimą? Tai žemina 
žmones“, - klausė anykštėnas.

,,Rimtas vertybinis klausimas. 
Ir iš Europos Komisijos gauname 
rimtos pylos“, -  kalbėjo ministras 
L.Kukuraitis ir sakė, jog didžioji 
visuomenės dalis pritaria privers-
tiniam atidirbinėjimui, ,,smerk-
dami tuos, kurie tingi“. Tačiau 
ministras sakė, jog tik ,,laiko 
klausimas, kada sutarsime, kad 
už darbą būtų mokama“.

Visuomenininkė Marijona Fer-
gizienė paklausė nuomonės apie 
eutanazijos įstatymą. ,,Uošvienės 
geriau sutartų su žentais“, - iro-
nizavo anykštėnė. Eutanazijos 
L.Kukuraitis nežadėjo. Pasak mi-
nistro, toks įstatymas būtų ne po-
litikų, o visuomenės sprendimas. 
,,Vertybiniai dalykai, visuomenė 
turi nuspręsti“, - požiūrį dėstė 
ministras.

Socialinės apsaugos ministras Linas Kukuraitis sakė  esąs įsitikinęs, kad eina teisinga kryptimi.

Į susitikimą su ministru atvykę anykštėnai  turėjo dešimtis 
klausimų. 
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horoskopai
AVINAS. Jūs norėtumėte nau-

jaisiais metais nustebinti kitus 
savo idėjomis, todėl esate linkęs 
skeptiškai žiūrėti į svetimus pasiū-
lymus. Tai gali būti klaida. Jei jūsų 
siūloma kryptis pasirodys esanti 
neperspektyvi, visi liksite prie su-
skilusios geldos. Turėkite galvoje, 
kad ir maži laimėjimai yra vertingi 
ir gerbtini. Jūsų įtaka šią savaitę 
bus ypač didelė, jei esate gimęs per 
jaunatį ar pilnatį.

JAUTIS. Deja, pirmosiomis 
naujųjų metų savaitėmis tenka 
taisyti klaidas, kurių privėlėte dar 
senaisiais metais, o dabar imate 
jausti jų padarinius. Kartu ruoški-
tės artėjančiam naujam etapui savo 
gyvenime. Jūsų savijautą labai pa-
gerintų arba neleistų jai pablogėti 
reguliarūs fiziniai pratimai. Būkite 
santūresnis bendraudamas su mo-
terimis - galite skaudžiai įžeisti nė 
pats to nepajutęs ir tokiu būdu įsi-
gyti priešą.

DVYNIAI. Antrąją metų savai-
tę jūsų laukia galybė šansų. Jūs tik 
kankinsitės, negalėdamas išsirinkti 
vieno kelio, tačiau atsiras kažko-
kia svarbi priežastis, kuri viską 
nulems. Nesipriešinkite susiklos-
tančioms aplinkybėms. Jei būsite 
lankstus ir sumanus, ir pralaimėda-
mas galite išlošti.

VĖŽYS. Savaitės pradžioje tu-
rėsite gerą progą pataisyti finansi-
nius reikalus. Nemažai laiko parei-
kalaus namų rūpesčiai. Jei reikės, 
nevenkite diskusijos su šeimos 
nariais. Savo nuomonę galite ir 
privalote apginti. Kankins ne taip 
seniai praėjusių dienų ilgesys. Dar 
neturintiems partnerio - didelė tiki-
mybė užmegzti perspektyvią drau-
gystę.

LIŪTAS. Jūs įsivaizduojate, kad 
naujaisiais metais turėtumėte imtis 
tik įdomių ir malonių darbų. Karš-
tligiškai kabinsitės kiekvieno naujo 
šanso, tad būdamas nepakankamai 
apdairus galite gerokai nusivilti. Jei 
turite vaikų, šią savaitę kartu pra-

leistas laikas bus abiems pusėms 
ypač malonus. Tikėkitės esminių 
pokyčių profesinėje veikloje.

MERGELĖ. Šiuo metu esa-
te paskendęs gražiose svajonėse. 
Deja, tikriausiai ne kartą teks susi-
taikyti su kompromisiniais spren-
dimais. Užsiimkite savo reikalais, 
o pastovumas, kurio tikitės, ateis 
kiek vėliau. Susilaikykite nuo fi-
nansinių sandėrių ar negyvybiškai 
būtinų pirkinių. Jūsų planus gali 
radikaliai pakeisti skambutis ar 
laiškas iš tolimos šalies.

SVARSTYKLĖS. Metai pra-
sidėjo gana maloniai, bet kai ku-
rie įvykiai gerokai keičia jūsų iš 
anksto suplanuotą programą. Ne-
sikarščiuokite ir nepasikliaukite 
emocijomis. Šituose reikaluose 
jums padės tik šaltas protas ir ge-
rai apgalvoti, racionalūs sandėriai. 
Patinka jums tai ar ne, bet kompro-
miso neišvengsite.

SKORPIONAS. Šią savaitę ir 
seksis, ir norėsis bendrauti su žmo-

nėmis. Rašykite laiškus, skambin-
kite telefonu, eikite į svečius ir 
kvieskite draugus pas save. Juk ne 
visus per švenčių sumaištį spėjote 
bent pasveikinti? Antroje savaitės 
pusėje galite išgirsti negražių ap-
kalbų apie sau artimą žmogų. Pro-
tingai pasielgsite, jei sugebėsite 
nekreipti į jas dėmesio.

ŠAULYS. Kontroliuokite savo 
emocijas, ypač kai bendraujate su 
vyresniais ar aukštesnes pareigas 
einančiais žmonėmis, nekalbant 
jau apie savo tiesioginį viršinin-
ką... Labai tikėtina, kad nepalan-
kiai susiklosčius situacijai, galite 
reaguoti pernelyg jausmingai ir 
neadekvačiai. Antroje savaitės pu-
sėje gali tekti imtis tokių klausimų, 
kuriuos šiaip jau būtumėt linkęs 
ignoruoti.

OŽIARAGIS. Atsargiai! Jūsų 
galva ir, ko gero, širdis yra šiek 
tiek apkvaitusi, nes jus nuolat trau-
kia tai, kas jums netinka ar nedera. 
Verčiau gėrėkitės tuo iš toli - taip 
mažiau nukentės ir jūsų jausmai, ir 

kišenė. Aktyvūs veiksmai ir svar-
būs sprendimai šią savaitę nepatar-
tini. Kita vertus, savo neryžtingu-
mo aplinkiniams neafišuokite - tai 
bus palaikyta silpnumu.

VANDENIS. Naujieji metai 
jums siūlo fantastiškas galimybes. 
Būtent to jums reikia ir apie tai jūs 
svajojote. Galite tikėtis puikaus 
starto. Jūs patirsite didžiulį malo-
numą iš to, ką darote. Tik nesisten-
kite visame kame būti pirmas ir 
svarbiausias. Jei netolimoje praei-
tyje elgėtės savanaudiškai ar prieš 
kolektyvo interesus, šią savaitę 
gali išlįsti yla iš maišo...

ŽUVYS. Savaitės pradžią kuo 
daugiau būkite vienas ir leiski-
te pailsėti tiek protui, tiek kūnui. 
Trumpa, bet nuožmi kova savaitės 
viduryje lems, ar apginsite savo 
teises ir pozicijas. Naujieji metai 
davė jums šansą susirinkti daugiau 
pliusų anksčiau už kitus. Mokate 
veikti ne tik efektyviai, bet ir efek-
tingai. Nesikuklinkite siekdamas 
padaryti įspūdį.

Anykščių medikams uždrausta teikti 
informaciją apie koronavirusą 

(Atkelta iš 1 psl.)

„Koronaviruso atvejis  nepasi-
tvirtino. Ten B grupės gripo vi-
rusas. Kažkas susiję su gripu", - 
apie iš Anykščių ligoninės išvežto 
paciento būklę pirmadienį sakė 
Anykščių ligoninės direktorius 
A.Vasiliauskas.

Anykščių rajono savivaldybė 
pranešė, kad pirmadienį  Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijoje buvo surengtas Anykščių 
rajono savivaldybės ekstremalių 
situacijų komisijos (ESK) posėdis. 
Jame dalyvavo ESK nariai, posė-
džiui pirmininkavo Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė.

Daugiausia dėmesio posėdyje 
buvo skiriama koronaviruso pli-
timo pasaulyje grėsmei. Buvo iš-
klausyti Utenos visuomenės svei-
katos centro Anykščių skyriaus 
vedėjos Danguolės Sudeikienės 
bei savivaldybės gydytojos Vaivos 
Daugelavičienės pranešimai. Pra-
nešėjos pateikė informaciją apie 
koronaviruso išplitimą pasaulyje, 
viruso keliamas grėsmes, pasiren-

gimo apsisaugoti nuo ligos prie-
mones ir kt.

Įvykusio posėdžio metu aptarta 
esama padėtis Anykščių rajone ir 
suplanuotas informacijos tarp įs-
taigų keitimasis.

„Anykšta“ domėjosi, ar Anykščių 
rajono saveikatos priežiūros įstai-
gose yra viešai prieinamo dezinfek-
cinio skysčio rankoms, kuris gali 
padėti sustabdyti virusų plitimą.

Priminsime, kad praėjusią savai-
tę „Anykštos“ redakcija sulaukė 
telefoninio skambučio dėl dezin-
fekcinio skysčio rankoms trūkumo 
Anykščių ligoninėje.

„Buvau ligoninėje duoti kraujo, 
tuo pačiu aplankiau ten gulinčią 
mamą. Kraujo daviau antrajame 
ligoninės aukšte, ten, kur paslauga 
yra mokama. Nemačiau niekur, kad 
būtų dezinfekcinio skysčio. Išeida-
mas iš ligoninės pradėjau ieškoti 
dezinfekcinio skysčio, pamačiau 
vieną vyrą, kaip supratau, jis buvo 
ligoninės darbuotojas. Paklausiau, 
kur rasti dezinfekcinio skysčio, o 
jis tik pradėjo mykti, mykti. Kaip 
supratau, ligoninėje nėra dezinfek-
cinio skysčio rankoms. Tai, saky-

čiau, jau net nenormalu. O gal ir 
yra kažkur paslėptas? Bent jau iš-
einant, prie registratūros, turėtų jo 
būti. Dabar visokie koronavirusai 
„vaikšto“, tai ligoninje tuo labiau 
dezinfekcinio skysčio rankoms 
turėtų būti“, - kalbėjo ketvirtadie-
nio naktį iš užsienio į Anykščius 
grįžęs, netoli panikos priepuolio 
esantis vyras.

Anykščių ligoninės direktorius A. 
Vasiliauskas patikino, kad dezinfek-
cinio skysčio rankoms ligoninėje yra.

„Šito skysčio yra ir jo dozatoriai 
yra tose vietose, kuriose nustatyta 
pagal higienines normas. Tai, kad 
įėjus į ligoninę kabėtų bakelis, to-
kių dalykų nėra. Nėra tokio regla-
mentavimo. Nežinau, po kokias 
vietas tas vyras klaidžiojo. Minėtas 
pilietis išeidamas iš kabineto ga-
lėjo nusiplauti rankas su muilu ar 
pasinaudoti dezinfekciniu skysčiu 
rankoms. Dezinfekcinis skystis yra 
visur gydytojų kabinetuose, proce-
dūriniuose kabinetuose - visur, kur 
įvyksta pacientų ir personalo kon-
taktas. Laisva valia juo būtų gali-
ma sudaryti sąlygas pasinaudoti 
ir kitose ligoninės vietose, bet kol 

kas viskas yra taip, kaip reikalauja 
įstatymai“, - sakė A.Vasiliauskas.

Anykščių ligoninės direktorius 
A.Vasiliauskas sakė, kad ligoninė 
šiuo metu dirba įprastu ritmu.

„Patys savaime sprendimų ne-
norime priiminėti, tai ne mūsų 
kompetencija. Turi būti paskelbta 
rajono mastu ekstremali situacija, 
tada uždaromas ligoninės pacientų 
lankymas. O dabar kol kas apie ko-
ronavirusą informaciniai lapeliai 
amt durų iškabinėti, dar nėra taip, 
kad viskas suvaržyta. Priemonių 
kol kas turim, nes nebuvo pacientų 
antplūdžio, kad jos būtų išeikvo-
tos. Tiesa, iš medicinos preparatų 
gamintojų gauname atsiprašymus, 
kad tiekimas gali sustoti ar stipriai 
vėluoti. Jeigu koronavirusas įsisiū-
buos, gali kilti problemų“, - pro-
gnozavo A.Vasiliauskas.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė Vik-
torija Steniulienė pasakojo, kad 
įstaigoje padidėjo dėmesys įvairių 
paviršių dezinfekcijai, valytojų 
darbas yra kontroliuojamas.

Pirmadienį Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centre, šalia 

registratūros, įrengtas dozatorius 
su dezinfekciniu rankų skysčiu. Tai 
padaryti įstaigą pastūmėjo „Anykš-
tos“ klausimai apie tai, ar pacientai 
turi kur dezinfekuoti savo rankas.

„Tą skystį galima padėti kaž-
kur tualete, tačiau turim patirties, 
žmonės išneša net tualetinį po-
pierių. Viską išneša“, - kalbėjo 
V.Steniulienė.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė paste-
bėjo, kad dėl koronaviruso panika 
Lietuvoje sukelta per didelė.

„Nesinori, kad taip toliau būtų.
Mums net uždrausta teikti infor-
maciją apie koronavirusą bet kam, 
nebūtinai jums, žurnalistams. Ją 
oficialiai gali teikti tik pati Sveika-
tos apsaugos ministerija. Tai buvo 
ištransliuota pačios ministerijos, 
nes, anot jos, po to iškraipoma ta 
informacija“, - sakė V.Steniulienė.

Šiuo metu Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centre ma-
žiausiai keturiems  pacientams yra 
išduoti nedarbingumo pažymėjimai 
dviejų savaičių laikotarpiui, nes jie 
į Lietuvą yra grįžę iš šalių, kuriose 
koronavirusas yra išplitęs.

Biatlonas. Riaubičiuose (Balta-
rusijoje) vykusiame Europos bia-
tlono čempionate sprinto rungtyje 
anykštėnas Vytautas Strolia finiša-
vo ketvirtas.  Iki bronzos medalio 
anykštėnui pritrūko vos 0,8 sekun-
dės. Sprinto rungtyje varžėsi dar 
du anykštėnai - Linas Banys fini-
šavo 80-as, Lukas Jakeliūnas 100- 
asis. 4-oji vieta sprinte V.Stroliai 
garantavo šią starto poziciją perse-
kiojimo lenktynėse. Jose anykštė-
nas prašovė net 9 kartus ir krito į 
47-ąją vietą. 

Krepšinis I. Anykščių KSKC-
,,Elmis“ RKL reguliarųjį sezoną 
baigė dviem pergalėmis. Penkta-
dienį anykštėnai namuose 95-85 
nugalėjo ,,Gargždai-Led Head“ 
komandą, o šeštadienį išvykoje  
91-51 sutriuškino Marijampolės 
ŽSM - ,,Kalstata“ komandą. Penk-
tadienį Gaudvinas Šniaukštas pelnė 

20, Tautvydas Jodelis ir Donatas 
Radžiūnas po 19 taškų., šeštadienį  
D.Radžiūnas  įmetė 17, T.Jodelis 
ir Saimonas Butkys - po 16 taškų.  
Anykščių KSKC-,,Elmis“ RKL B 
divizono B grupėje užėmė 5-ąją 
vietą. B diviziono aštuntfinalyje 
anykštėnai susitiks su A grupėje 4 
vietą užėmusiais Pakruojo krepši-
ninkais.  

Krepšinis II. Sekmadienį Anykš-
čių rajono krepšinio lygoje buvo su-
žaistos 8-ojo turo rungtynės: „Drau-
gai“ – „Cerrol“ 70:74, AKKSC 
– „Cosmos“ 47:100, „Teradenta“ 
– „Svėdasai“ 67:65,

„Taifūnas“ – „Tauras“ 73:84, 
„Traupis“ – „SystemAir“ 61:74. 
Turnyrinė lentelė: 1. „Teradenta“ 
7-1 +55, 2. „Cosmos“ 6-2 +120, 3. 
„Draugai“ 6-2 +54, 4. „Taifūnas“ 5-3 
+61, 5. „Tauras“ 5-3 +46, 6. „Svėda-
sai“ 4-4 +40, 7. „Cerrol“ 4-4 +24, 8. 
„Systemair“ 2-6 -67,  9. „Traupis“ 
1-7 -19, 10. AKKSC 0-8 -315.

Praėjusi žiema buvo šilčiausia 
per visą stebėjimų laikotarpį

Praėjusi kalendorinė žiema Lie-
tuvoje buvo šilčiausia per visą me-
teorologinių stebėjimų laikotarpį, 
pirmadienį paskelbė Lietuvos hi-
drometeorologijos tarnyba.

Pasak klimatologo Donato Va-
liuko, šie duomenys atspindi kli-
mato kaitos tendencijas.

„Rekordiškai šilta žiema atspin-
di klimato kaitos tendencijas. Visi 
žiemos mėnesiai buvo kur kas 
šiltesni už įprastines daugiametes 
normas. Be to, svarbu įvertinti visą 
kontekstą – rekordiškai šilti buvo 
ir praėję metai“, – BNS pirmadienį 
sakė D. Valiukas.

Vidutinė šios žiemos mėnesių 
oro temperatūra buvo 2,6 laipsnio 
šilumos. 1981–2010 metais žiemos 
oro temperatūros vidurkis Lietuvo-
je buvo 2,8 laipsnio šalčio.

Pasak D. Valiuko, pastovaus oro 
temperatūros perėjimo per nulį, 
kai ir fiksuojama klimatologinė 
žiemos pradžia, šiais metais nebu-
vo – klimatologinė žiema net ne-
buvo atėjusi.

Žemiausia šios žiemos oro tem-
peratūra Lietuvoje buvo vos 8,9 
laipsnio šalčio, registruota vasario 
5 dieną Rokiškyje.

Aukščiausia šios žiemos tempe-
ratūra išmatuota gruodžio 18 die-
ną Marijampolėje – 11,1 laipsnio 
šilumos.

„Šių metų žiemos mėnesiai iš-
siskyrė ne tik aukšta oro tempera-
tūra, bet ir besniegėmis dienomis, 
per visus tris žiemos mėnesius 
buvo vos keletas dienų su sniego 
danga, o tai yra pirmas toks atvejis 
per visą meteorologinių stebėjimų 
istoriją,“ – teigė D. Valiukas.

Dažnai žiema apibūdinama ir 
šalčio dienų skaičiumi. Šalčio 
dienos fiksuojamos tada, kai mak-
simali oro temperatūra visą parą 
nepakyla aukščiau nulio ir yra nei-
giama. Tokių dienų šią žiemą buvo 
vos 1–2 didžiojoje Lietuvos dalyje, 
6–8 rytinėje šalies dalyje, o vaka-
rinėje Lietuvoje tokių dienų nere-
gistruota apskritai. Įprastai tokių 
šalčio dienų Lietuvoje turėtų būti 
po keliasdešimt.

Šalčiausia žiema Lietuvoje buvo 
1969–1970 metais, kai vidutinė 
mėnesio oro temperatūra buvo 8,9 
laipsnio šalčio.

-Bns
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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 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.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

r.liužino įmonė superka 
karves, bulius, telyčias. 

Moka priedus. 
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-685) 84392.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

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.

saulĖs JĖGaiNiŲ 
MONTAvIMAs,

PrOJeKtaViMas, 
kONsULTAvIMAs, 

PrieŽiŪra bei reiKiaMŲ 
DOKuMeNtŲ reNGiMas.

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

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Valo kaminus, krosnių angas. 
Atlieka įvairius santechnikos, re-
monto darbus. 

Tel. (8-644) 41260.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 5 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime "Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4 Eur). Turėsime gaidžiu-
kų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt.-1 
Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, pra-
šome 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

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m rąsteliais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

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, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai miškus visoje Lietuvoje: 
brandžius, malkinius, jaunuolynus 
ir žemę apaugusią mišku. 

Tel. (8-641) 55554.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Bet kokios būklės mišką, gali 
būti malkinis. Atlieka sanitarinius 
valymus, tvarko vėjovartas.

Tel. (8-604) 12810.

Žemę visoje Lietuvoje, gali būti 
nedirbama, su bendraturčiais, iš-
nuomota. Padeda sutvarkyti doku-
mentus. Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. (8-671) 08059.

Aukščiausia kaina perka butus, 
namus, sodybas, miškus. Atsiskaito 
per 24 val. Sėkmingai padeda par-
duoti. Siūlyti įvarius variantus. 

Tel. (8-620) 66662.

Įvairias malkas kaladėmis, skal-
dytas, 3 m ilgio. Turi sausesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

Malkas. Turi sausų ir skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

kita

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

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

Tekl. (8-670) 37592.

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

Tel. (8-646) 47841.

Automobiliai

Įvairius automobilius, gali būti su 
defektais, pasiima. Sunaikinimo 
pažymėjimai. 

www.supirkimas.pro 
Tel. (8-646) 17715.

Visus automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Išrašo utilizaci-
jos pažymas, atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-648) 67177.

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

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

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. 

Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400.

Prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti! 
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anekdotas

kovo 3 - 6 d. - priešpilnis.

mėnulis

šiandien

kovo 5 d.

kovo 6 d.

kovo 4 d.

vardadieniai

Kunigunda, Uosis, Tulė, Nonita.

Kazimieras, Daugvydas, Daina, 
Vaclava, Kazys, Vacė.

Austra, Aurora, Liucijus, 
Vydotas, Giedrė, Klemensas, 
Virgilijus, Olivija.

Gerasimas, Norvilas, Raminta, 
Rožė.
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- Tavo galvoje plika dykuma, - 
šaukia ant penktokėlio mokyklos 
direktorius.

- Jūs visiškai teisus, - atsako 
jam Petriukas. - Tačiau kiekvie-
noje dykumoje yra oazių, bet ne 
kiekvienas kupranugaris moka 
surasti iki jų kelią...

***
- Tėti, ar tai tiesa, kad kai ku-

riose Rytų šalyse vyras nesužino, 
kokia bus jo žmona, kol jos ne-
veda?

- Tiesa, sūneli, tiesa, ir ne tik 
Rytų šalyse, o ir visame pasauly-
je...

***
Ryte atsibusti bus žymiai len-

gviau, jei ant žadintuvo padėsite 
pelėkautus.

***
Lėktuvui skrendant virš debe-

sų, pagrindinis pilotas sako an-
trajam:

- Aš pakartosi konjako?
- Negaliu, oro uoste palikau 

savo automobilį.

***
Įsimylėjusi panelė verkšlenda-

ma pasakoja:
- Atsisveikindamas jis pado-

vanojo man raudoną rožę ir su-
šnibždėjo, kad sugrįš, vos tik 
rožė pradės vysti.

- Kaip romantiška, - tarė drau-
gė.

- Kurgi ne, rožė tai plastmasi-
nė.

***
Po koncerto prie garsaus daini-

ninko prieina gerbėjas:
- Jūs toks žinomas, salėse ne-

telpa klausytojai, o parduotuvėse 
nėra jūsų kompaktinių plokšte-
lių.

- Argi? Turiu tris auksinius ir 
du platininius diskus. ant kie-
kvieno kampo galima nusipirkti 
piratinių kopijų! Koks jūs gerbė-
jas, jei to nežinote!

- Aš ne gerbėjas. Aš - mokesčių 
inspektorius...

Valerija Dabravolskienė: 
„Tas gyvenimas nuėjo ir nuėjo...“ lina DApkienė

87-erių Dabužių gyventoja Valerija Dabravolskienė turi apie 
ką papasakoti: karo metai, tremtis į Sibirą, darbas kolūkyje. Tik 
apie sveikatą ji jau nenorinti daug kalbėti: „Kad viską sakyčiau, 
tai ir išauštų... Tai tik ačiū, gerai, ir daugiau nieko. Kaip dievas 
duos, taip ir bus“.       

V. Dabravolskienė gyvena kartu 
su sūnumi Robertu. Pasiteiravus 
konkrečiau, senolė ėmė pasakoti: 
„Gyvenu, ir tiek. Kaip visi gyve-
na, taip ir aš gyvenu. Kaimynai 
geri, bažnyčion nueinu, o daugiau 
tai niekur. Kai nueinu bažnyčion, 
tada į parduotuvę po mišių užsu-
ku apsipirkti. Gaila, nebeatvažiuos 
parduotuvė ant ratų – iki šiol kie-
kvieną trečiadienį atvažiuodavo 
pas mane į kiemą, bet dabar nebe-
bus jau. O šiaip aš - visuos Dabu-
žiuos penktoj eilėj mirti. Yra keturi 
vyresni už mane. Kaimynui devy-
niasdešimt“. 

Valerija Stepukaitė yra gimusi 
dabar jau išnykusiame Pazniokų 
kaime (Anykščių r.), kuris anuo-
met ribojosi su Dabužiais: „Kai-
melis mažutis, bet žmonių pilnas. 
Buvo keli žingsniai iki Dabužių. 
Mūsų kaimas jau seniai liko negy-
venamas. Gal koks vienas namelis 
ir likęs dabar dar, o daugiau nieko. 
Dauguma kaimo gyventojų buvo 
pavarde Pazniokai. Dar Aldutė 
Anykščiuos gyvena“.  

Valerija augo kartu su vyres-
niu broliu ir seserimi. „Atsimenu, 
mama blynų prikepa, kopūstų pri-
verda, „viedrinį“ kibirą išverda 
kruopų. Užsinorim mes, vaikai, 
valgyt, tai kruopų su samčiu pase-
miam. Ir sveiki, ir žandai raudoni. 
Tėvai 24 hektarus žemės turėjo, dir-
bo ją. Ir mes buvom pristatyti žemę 
dirbti – nedavė dykiems būt“, – pa-

sakojo Valerija.  
Valerijai nebuvo galimybių dau-

giau mokytis - tik kelerius metus 
pradžios mokykloje: „Užėjo karas 
ir pasibaigė visi mokslai. Karo me-
tais bunkeryje sėdėjom. Porą klasių 
esu baigusi, o gal tris. Kol viskas po 
karo susitvarkė, praėjo laiko. Nebe-
simokiau niekur toliau“. 

Tremties metai 

Po Antrojo pasaulinio karo iš Paz-
niokų kaimo į Sibirą buvo ištremti 
trys asmenys: Valerijos mama, bro-
lis ir ji. „1951 metais išvežė Sibiran. 
Mus išvežė paskutiniu trėmimu. Iš 
Dabužių keturias šeimas vežė, su 
jais ir mus. Mano sesuo buvo išė-
jus iš namų tą rytą, jos neišvežė. Tai 
miške, tai pas gimines sesuo prabū-
davo. Tėtis buvo miręs, kai aš buvau 
penkerių metukų, – kalbėjo senolė, 
- pamenu, brolis dirbo buhalteriu 
kolūkio kontoroj. Auštant gavo jis 
žinią, kad atvyksta iš pasų skyriaus, 
tikrins prievolės kvitus. Man brolis 
pasakė, kad fermon eičiau, o po to 
dar patikslino, kad dvyliktą valan-
dą gali būti žmonių išvežimas, kad 
aš nesirodyčiau – „pasikavočiau“. 
Kai pamačiau, kad „gruzovikas“ 
atvažiavo, aš parėjau namo – man 
mamos buvo gaila...“ – nuoširdžiai 
išpasakojo savo lemtį senjorė. 

Pasak pašnekovės, jie galėjo pa-
bėgti, bet brolis pasakęs: „Veža į Si-
birą, betgi ir ten žmonės gyvena.... 

Reikėjo pasirašyt, kad mes valdėm 
80 hektarų žemės, ir išgrūdo. Nepa-
sirašyt gi negalėjom – trys su šautu-
vais stovėjo, gruzovikas kieme. Tu-
rėjom pasirašyti“, – prisiminimais 
dalijosi senolė.   

Kaip ir visiems tremtiniams, Va-
lerijai ir jos artimiesiems ilgą kelią 
teko važiuoti gyvuliniame vagone. 
„Iš pradžių - į Anykščius, siauru-
ku - Utenon, tada į platųjį traukinį, 
tada maždaug per mėnesį nugabe-
no Krasnojarsko sritin, susodino į 
baržą. Žmonės kalbėjo: „Va, dabar 
tai jau mus prigirdys“. Perkėlė per 
Jenisiejaus upę. Nugabeno už Kras-
nojarsko dar šešis kilometrus, o upė 
Jenisiejus irgi maždaug už šešių“, 
– kalbėjo sunkią tremtį patyrusi  se-
nolė. 

„Kai nuvykom į galutinę vietą, 
atėjo karininkas, kuriam mes turė-
jom priklausyt. Šiaip geras buvo 
žmogus. Kai tik mus nuvežė, broliui 
parodė – va, pažiūrėk, čia jūsų visi 
dokumentai, štai, kas išvežė, kas pa-
rašus dėjo – Vildžiūnas, kuris tada 
policijoj dirbo, kolūkio pirmininkė 
Gališytė ir dar vienas pasirašęs. Tri-
jų parašų ir užteko. Mano brolis mat 
labai gerai rusiškai šnekėjo, viską 
sužinojo. O partijos nariai galvojo, 
kad niekas nesužinos...“, – pasakojo 
V. Dabravolskienė.   

Pašnekovė pasakojo, kad Sibiro 
kolūkyje jai teko dirbti traktorių 
prikabinėtoja, o žiemą – taigoje. 
„Prie kombaino reikėjo būt, prie 
plūgo - kaip padėjėjai. Brolis buvo 
traktoristas, o aš jau - kaip pagal-
bininkė. Žiemą darbai vykdavo už 
šimto kilometrų ošiančioje taigoje. 
„Maždaug šimtas žmonių barake. 
Lentos apačioj, „fufaika“ (šimta-
siūlė – L. D. past.) po galva. Nieko 
nei pasiklot, nei užsiklot. Ketvirtą 
valandą ryto – „padjom“ (keltis – L. 
D. past.), penkis kilometrus žygiuot 
iki taigos. Penki kilometrai nueiti, 
penki – pareiti. Kai pareidavom iš 
miško, tai duodavo valgyt, nes ko-
lūkyje šeimininkė būdavo, valgyt 
virdavo. Kolūkis veždavo maisto“, 
– prisiminimais dalijosi močiutė.   

Pasiteiravus apie Valerijos moti-
ną, išaiškėjo, kad jos sunkiais dar-
bais Sibire neužkraudavo: „Mama 
gryčiutėj viena būdavo. Senutė, tai 
neliesdavo jos. Aš, brolis – jauni. 
Tokius, kaip mes, tai surenka ir iš-
grūda. Neklausia niekas nieko“. 

Valerija su broliu kiekvieną mė-
nesį turėjo pasirašyti viršininkui 
sąrašuose, kad nepabėgę. „Mat be 

„načialniko“ leidimo niekas niekur 
išvežti mūsų negalėjo. O paskui, 
kai mirė Stalinas, buvo amnestija. 
„Načialnikas“ sakė broliui: „Rašyk, 
Petrai, malonės prašymą Maskvon, 
Maskva Vilniun, tada duomenis 
kolūkin perduos – jei nevaldai 80 
hektarų, paleis namo. Per mėnesį 
„suvaikščiojo“ tie dokumentai pir-
myn ir atgal. Gavom dokumentą, 
kad tiek žemės nevaldom. Sakė 
mums: „Kraukitės viską ir važiuo-
kit namo“. Buvo amnestija“, – pa-
sakojo moteris. 

Išpažinties – galvojant apie 
nuodėmes 

Valerija su šypsena veide pasa-
kojo, kaip jie Sibire ėjo išpažinties: 
„Žmonės ir Sibire dievą tikėjo. Prieš 
Kalėdas popas atvažiavo kaiman. 
Visi suėjom, ir iš tolimesnių vietų 
daug kas atėjo. Pasistatęs paveikslą, 
tas popas pasakė mums, kad galvo-
tume apie savo „griekus“. Meldė-
si jis taip, kad ir lubos, ir grindys 
linksėjo, nes iki žemės vis lankstosi 
žegnodamasis. Sako mums: „Jūs 
žegnokitės, kaip jums priklauso“. 
Pasimeldęs, po meduolį mums pa-
dalijo, ir buvom po išpažinties – 
nieko nereikėjo sakyt“, – šypsojosi 
pašnekovė.  

Į savus namus ir į kolūkį 

1955 metais Valerija sugrįžo į 
gimtinę. „Kol mums atidavė tuos 
pačius namus, teko palaukti, nes 
vietoje mūsų buvo ubagai apgy-
vendinti. Kurį laiką buvom pas tetą 
Pazniokų kaime apsigyvenę. Mama 
spėjo pasidžiaugti gyvenimu tėviš-
kėje. Būdama 73-jų, ji mirė“, – kal-
bėjo pašnekovė.  

Kolūkis, pasak pašnekovės, ne 
kartą keitė pavadinimus: „Ban-
ga“, vėliau – „Paryžiaus komuna“, 
„Dabužių“, „Gintaro“. Sugrįžęs į 
Lietuvą, Valerijos brolis įsidarbino 
dirbtuvėse mechaniku, o ji gavusi 
pasiūlymą dirbti melžėja. „Aš su-
tikau draugą per šventą Joną, sako, 
reikia melžėjos Kirkų kaime, ar 
eisi? Nuėjau. Visą gyvenimą fermoj 
dirbau. Melžėja penkerius metus, 
o visą gyvenimą – kiaulių šėrike. 
Daug dirbom, netingėjom, užsi-
dirbom ir gyvenom. Ir dirbom, ir 
linksma buvo. Visko mačiau. O tas 
gyvenimas nuėjo ir nuėjo...“, – pa-
sakojo puikią atmintį išlaikiusi Va-
lerija Dabravolskienė. 

Valerija Dabravolskienė nevengia pašmaikštauti – jei apie savo 
sveikatos bėdas pasakotų, „tai ir išauštų...“ 

Vis tuštėjančiuose Dabužiuose vienintelė paguoda senjorams – 
sekmadieninės Šv. mišios bažnyčioje.


