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

Nužudymu įtariamas anykštėnas išleistas į laisvę
Šeštadienį, kovo 28 - ąją, 

Anykščiuose, daugiabutyje, 
nužudytas 1946 m. gimimo vy-
ras. Vyro kūnas su durtinėmis 
žaizdomis viename iš Ramybės 
mikrorajono butų rastas kiek 
po 20 valandos. 

Šiame Ramybės daugiabutyje šeštadienio vakarą nužudytas vyras. 

Policija sulaikė ir į areštinę už-
darė 1957 metais gimusį įtaria-
mąjį, jam nustatytas 2,03 promi-
lės girtumas, vyriškis uždarytas į 
areštinę. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas. Tiesa, areštinėje įtariamasis 
neužsibus. Panevėžio apygardos 
prokuratūros prokurorai, kol vyks 
įkiteisminis tyrimas, įtariamajam 
nusprendė taikyti ne areštą, o ki-
tas kardomąsias priemones - do-
kumentų paėmimą, rašytinį pasi-
žadėjimą neišvykti ir registraciją 
policijoje.

Siaučiant koronavirusui, siekdama mažinti kontaktus, redakcija atnaujina elektroninės ,,Anykštos” prenumeratą. Elektroninės ,,Anykštos” 
prenumerata mėnesiui kainuoja 10 eurų. Norintys užsisakyti elektroninę ,,Anykštą”, turėtų kreiptis elektroniniu paštu kristina.k@anyksta.lt. 
Elektroninės ,,Anykštos” prenumeratą priimame ne ilgiau kaip iki birželio 1 dienos.

Pramogos. Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centras 
planuoja įrengti tubingo trasą. 
Tubingu dar kitaip vadinamos 
pripučiamos rogutės. Jų kons-
trukcija susideda iš pripučia-
mos automobilinės padangos 
kameros ir ypatingo tvirtumo 
polivinilchlorido užvalkalo. Į šį 
projektą numatyta investuoti 50 
tūkst.eurų. 

Pagalba. Praėjusį savaitga-
lį ugniagesiams darbo netrūko 
- tramdė ir gesino neleistinai 
laužus deginančius gyventojus, 
pjaustė nuvirtusius medžius. 
Kovo 27 dieną, penktadienį, 
Traupio seniūnijos Mickūniškių 
kaime išdegė 3 arai žolės. Pa-
budėta, kol atvyko elektrikai dėl 
nukritusio elektros laido. Kurklių 
seniūnijos Rundžių kaime išdegė 
žolė ir krūmynai 500 arų plote. 
Išsaugotas ūkinis  pastatas. Vie-
šintose, Mechanizatorių gatvėje, 
netoli pastato degė laužas. Kovo 
28 dieną, šeštadienį, Anykščiuo-
se, Liudiškių gatvėje,  kieme, 
netoli gyvenamo namo, buvo de-
ginamos medžių šakos ir šiukš-
lės. Laužą užgesino pats savinin-
kas. Kovo 29 dieną, sekmadienį, 
Troškūnuose ir Kurklių seniūni-
jos Šližių kaime ugniagesiai pa-
traukė ant važiuojamosios kelio 
dalies nuvirtusius medžius. 

Skystis. Koncerno „MG Bal-
tic“ valdoma alkoholio gamin-
toja „MV Group Production“ šią 
savaitę Kauno „Stumbro“ gamy-
kloje pradeda gaminti dezinfek-
cinį rankų skystį. „Pirmiausia 
nemokamai skysčiu aprūpinsime 
savo darbuotojus ir miestus, kur 
veikia mūsų gamyklos“, – prane-
šė „MV Group Production“, ku-
riai priklauso ,,Anykščių vyno” 
gamykla, generalinis direktorius 
Algirdas Čiburys.

Relaksacija. Andrioniškio se-
niūnijos seniūnas Rolandas Lan-
čickas pastebėjo, kad šalyje įvedus 
karantiną žmonės nesėdi užsidarę 
namuose, o traukia į gamtą. Se-
niūnas sakė, kad Andrioniškio se-
niūnijoje daugelis žmonių nuoša-
lesnių vietų pasivaikščiojimams 
ieškosi miškuose.

Rajono taryba 
posėdžiaus 
dėvėdama 
kaukes. Norėtų - 
be žurnalistų

Kinai į 
Anykščius 
atsiuntė 
humanitarinės 
pagalbos siuntą

Karantinas keičia kasdieninę rutiną 
ir leidžia atrasti naujus dalykus

Julius JAKUBĖNAS, Anykš-
čių kultūros centro režisierius:

„...Man tai yra mokymosi 
laikotarpis ir juo džiaugiuosi, 
kasdien keičiuosi ir tobulėju vis 
kitose sferose...“

Geras mokytojas 
turi besąlygiškai 
mylėti vaikus

Koronavirusas diagnozuotas pirmajam 
anykštėnui

Naktį iš sekmadienio į pir-
madienį  į Panevėžio respubli-
kinę ligoninę išvežtam Janu-
šavos gyventojui pirmadienį, 
kovo 30 dieną, nustatytas su-
sirgimas koronavirsu. 

Anykščių rajono Ekstrema-
lių situacijų komisijos opera-
cijų vadovui, rajono vicemerui  
Dainiui Žiogeliui informaciją 
apie Janušavos gyventojui 
diagnozuotą susirgimą koro-
navirusu pranešė susirgusiojo 
žmona. 

Koronavirusas pasiekė Anykščių rajoną. Janušava rajone tapo pirmąja koronoviruso paliesta vieta.
BNS asociatyvinė nuotr. 
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spektras

Kazys Šapoka sako, kad gy-
venojų prašymų dezinfekuo-
ti daugiabučių laiptines vis 
daugėja.    

Skaudėjo dantį ar neskaudėjo?
Į ,,Anykštos“ redakciją ketvirtadienį, kovo 19-ąją, kreipėsi 

vyriškis, piktindamasis Anykščių pirminės sveiktatos priežiūros 
centro (PSPC) darbu. Pasak vyro, jis pas odontologą atvyko su 
skaudančiu dantimi, tačiau nebuvo priimtas. 

Planinis dantų gydymas ka-
rantino laikotarpiu neatliekamas. 
Anykštėnas kalbėjo, kad jis buvo 
registruotas planiniam dantų gy-

dymui, tačiau tą ,,planinį“ dantį 
ėmė skaudėti.,,Kas per tvarka? Ką 
man daryti? Kur aš dėsiuos šešta-
dienį ir sekmadienį?“ - retoriškai 

klausė vyras.
Išsiaiškinti problemą paprašė-

me Anykščių PSPC direktorės 
pavaduotojo Kęstučio Jacunsko. 
Jis, pakalbėjęs su odontologe, 
,,Anykštai“ sakė, kad pacientas 
nusprendė pagudrauti. ,,Planiniam 
gydymui nepriimat - na, tada atei-
siu su skaudančiu dantimi“, - neva 
taip, pasak K.Jacunsko, gydytojai 

sakęs anykštėnas. 
Išsiaiškinti, ar vyrui tikrai 

skaudėjo dantį, ar jis gudravo, 
žinia, nebepavyks. K.Jacunskas 
,,Anykštai“ pasiūlė pranešti ap-
siskundusiam vyrui, kad odonto-
logė jį priims - tegul atvyksta pas 
gydytoją.

-ANYKŠTA

Mokslas. Lietuvoje mokslo me-
tai nebus nutraukiami, o spren-
dimai dėl brandos egzaminų bus 
priimti po poros savaičių, pirma-
dienį paskelbė premjeras Saulius 
Skvernelis. Ministras pirmininkas 
pripažino, kad „nuotolinio ugdy-
mo pradžia nebuvo ideali“, tačiau 
paragino ministeriją ir ugdymo įs-
taigas taisyti spragas. „Visų žiniai 
– mokslo metai nebus nutraukia-
mi. Kalbant apie brandos egzami-
nus – per dvi savaites ministerijai 
pavesta suformuluoti konkrečius 
pasiūlymus, tada bus ir sprendi-
mai“, – feisbuke parašė S. Skver-
nelis. Mokyklos Lietuvoje uždary-
tos nuo kovo 16 dienos, kai buvo 
įvestas karantinas, siekiant sulėtin-
ti koronaviruso plitimą. Iš pradžių 
buvo paskelbtos dviejų savaičių 
atostogos, o nuo pirmadienio pra-
sidėjo ugdymas nuotoliniu būdu. 
Pirmadienio rytą dėl didelių apkro-
vų iškart ėmė strigti informacinio 
mokymo sistemos, o švietimo mi-
nistras Algirdas Monkevičius radi-
jo interviu pareiškė, kad svarstoma 
galimybė užbaigti mokslo metus.

Olimpiada. Dėl koronaviruso 
pandemijos perkeltos 2020-ųjų To-
kijo vasaros olimpiados atidarymo 
ceremonija įvyks kitų metų liepos 
23 dieną, paskelbė žaidynių orga-
nizatoriai. Olimpiada prasidės pra-
ėjus beveik lygiai metams nuo tos 
dienos, kai turėjo prasidėti šiemet. 
Tarptautinis olimpinis komitetas 
(TOK) ir organizatoriai Japonijoje 
praėjusią savaitę atidėjo olimpiadą 
dėl koronaviruso pandemijos. 2021 
metų liepos 23-iąją prasidėsianti 
olimpiada baigsis tų metų rugpjū-
čio 8-ąją, kai įvyks uždarymo ce-
remonija. Parolimpinės žaidynės 
vyks nuo kitų metų rugpjūčio 24-
osios iki rugsėjo 5-osios.

Grįžo. Specialiais skrydžiais 
į Lietuvą jau sugrįžo apie 2,8 
tūkst. užsienyje dėl koronaviru-
so pandemijos įstrigusių piliečių 
– beveik pusė visų užsiregistra-
vusiųjų, pranešė Užsienio reikalų 
ministerija. Pasak ministerijos, iš 
viso iki pirmadienio jau įvykdyta 
19 vadinamųjų komercinių repa-
trijavimo skrydžių, jais parskrido 
minėti 2,8 tūkst. Lietuvos piliečių. 
Ministerija anksčiau skelbė, kad 
iš viso Lietuvos diplomatinėse at-
stovybėse užsienyje registravosi 
apie 6 tūkst. piliečių – dalis grįžo 
patys, dalis nusprendė likti kitose 
šalyse. Taip pat keli šimtai žmonių 
Lietuvą pasekė Europos Sąjungos 
ir kitų valstybių organizuotais re-
patrijavimo skrydžiais, tarpinin-
kaujant Lietuvos diplomatinėms 
atstovybėms užsienyje. Tarp tokių 
– 31 pilietis, grįžęs iš Delio pade-
dant Lietuvos ambasadai Indijoje, 
su Lietuvos generalinio konsulato 
San Paule pagalba iš keturių Pie-
tų Amerikos valstybių Austrijos ir 
Vokietijos organizuotais repatrija-
vimo skrydžiais į Lietuvą parskrai-
dinti 16 Lietuvos  piliečių. Čekijos 
vyriausybės organizuotu repatri-
javimo skrydžiu du Lietuvos pi-
liečiai parskrido iš Kosta Rikos į 
Prahą, kur jų kelione į Lietuvą per 
Kylį Vokietijoje rūpinasi Lietuvos 
ambasada Čekijoje. Lenkijos re-
patrijavimo skrydžiu iš Toronto į 
Varšuvą, tarpininkaujant Lietuvos 
ambasadai Kanadoje, vakar išvy-
ko 13 Lietuvos piliečių. Lietuvos 
ambasados Pekine rūpesčiu, ketu-
ri iš Kambodžos negalėję išvykti 
Lietuvos piliečiai šiandien išskrido 
Vokietijos repatrijavimo lėktuvu.

Kinai į Anykščius atsiuntė humanitarinės 
pagalbos siuntą Robertas AlekSiejūNAS

robertas.a@anyksta.lt
Lietuvoje pradėjus plisti koronavirusui, su Anykščių rajono sa-

vivaldybe bendradarbiaujantis Kinijos Pengžou miestas anykštė-
nams atsiuntė paramą - 4 tūkst. medicininių kaukių.

„Jie mūsų užklausė, ar Anykščių 
rajonui šiuo sudėtingu metu reika-
linga kokia nors pagalba. Atsakė-
me, kad reikalinga, ir kinai mums 
pasisiūlė atsiųsti medicininių kau-
kių“, - sakė Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius.

Gautas medicinines kaukes 
Anykščių rajono savivaldybė skirs 
gyventojus namuose lankantiems 
socialiniams darbuotojams, jos taip 
pat bus išdalytos Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centre ir 
Anykščių ligoninėje dirbantiems 

medikams.
Priminsime, kad vasarį pradė-

jus plisti koronavirusui „Anykš-
ta“ Anykščių rajono mero 
S.Obelevičiaus teiravosi, ar su  
šios šalies Pengžou miestu ben-
dradarbiaujanti Anykščių rajono 
savivaldybė pasidomėjo, kokia si-
tuacija yra partnerių mieste bei ar  
neplanuoja jiems teikti kokią nors 
pagalbą. 

,,Bendrauti su partneriais Ki-
nijoje neteko. Dar užsikrėsiu 
po to telefonu”, - vasarį juokėsi 

S.Obelevičius. Savivaldybės vado-
vas svarstė, kad Pengžou miestas 
yra kitoje zonoje nei siaučiantis 
koronavirusas.

,,Reiks gal pasiteirauti iš 
mandagumo”, - tuomet kalbėjo 
S.Obelevičius.

,,Anykštai” meras S.Obelevičius 
prisipažino, kad ,,nelabai” kalban-
tis angliškai, todėl sakė, kad su 
kinais komunikuoja savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus specialistė Kristina 
Kiaušaitė. Ar K.Kiaušaitė domėjo-
si savivaldybės partnerių situacija 
dėl koronaviruso plitimo, meras 
atsakyti negalėjo, tik dar kartą kar-
tojo, kad tas regionas, kuriame yra 

Pengžou miestas, nebuvo apimtas 
koronaviruso.

Anykščių rajono savivaldybė su 
Kinijos Pengžou miestu bendra-
darbiavimo ryšius užmezgė nuša-
lintojo Anykščių rajono mero Kęs-
tučio Tubio iniciatyva. Su Pengžou 
miestu 2018 metų vasarą  kartu 
su laikinąja Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro direkto-
re  Kristina  Beinoryte nuvykęs į 
Kiniją, K. Tubis pasirašė ketinimų 
bendradarbiauti protokolą. Metų 
pabaigoje į Anykščius atvyko ir 
patys Pengžou miesto atstovai – su 
jais bendradarbiavimo memoran-
dumas pasirašytas Anykščių menų 
centre.

Rajono taryba posėdžiaus dėvėdama 
kaukes. Norėtų - be žurnalistų Robertas AlekSiejūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba karantino metu rinksis į posėdį ba-
landžio 2 dieną, ketvirtadienį. Posėdis vyks ne savivaldybėje, o 
Anykščių menų inkubatoriuje – menų studijoje. Tarybos posėdis 
bus uždaras, jame nerekomenduojama dalyvauti vyresnio am-
žiaus Tarybos nariams bei Tarybos nariams, sergantiems lėtinė-
mis ligomis. 

Šį mėnesį Seimas ypatingos 
skubos tvarka priėmė atitinka-
mas įstatymų pataisas, kurios 
numato, kad koronaviruso krizės 
metu Vyriausybė, savivaldybių 
tarybos, Seimo komitetai ir ko-
misijos galės posėdžiauti bei pri-
imti sprendimus nuotoliniu būdu. 
Nepaisant priimtų įstatymo patai-
sų, pasak Anykščių rajono mero 
Sigučio Obelelvičiaus, surengti 
nuotolinį Anykščių rajono tary-
bos posėdį nebuvo galimybių.

,,Seimo priimtose įstatymo pa-
taisose dėl galimybės posėdžiau-
ti nuotoliniu būdu labiai aiškiai 
parašyta, kad nuotoliniu būdu 
galima svarstyti tik klausimus, 
susijusius su koronavirusu. To-
kių klausimų mes neturime, ta-

čiau reikia priimti neatidėliotinus 
sprendimus, kaip, pavyzdžiui, 
mokyklų reorganizacijos”, - sakė 
S.Obelevičius.

Šios savaitės Anykščių rajo-
no tarybos posėdis perkeltas į 
Anykščių menų inkubatorių – 
menų studiją dėl to, kad, anot 
mero, į pastatą yra atskiras įėji-
mas nuo Anykštos upės pusės. Be 
to, erdvioje salėje Tarybos narius 
esą bus galima susodinti vieną 
nuo kito saugiu 2 metrų atstumu.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius sakė, kad dėl di-
delio darbo krūvio posėdyje ne-
dalyvaus dalis rajono Tarybos 
narių medikų. Bet tikimasi, kad 
susirinks kvorumas.

Beje, posėdžiaujantys anykštė-

nų išrinktieji imsis ir papildomų 
apsisaugojimo priemonių.

,,Turės visi dalyvauti su kaukė-
mis. Bus dezinfekcinis skystis”, 
- aiškino meras.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius sakė, kad  posėdis 
nebus tiesiogiai transliuojamas, 
tačiau jam pasibaigus bus pavie-
šintas posėdžio vaizdo įrašas.

,,Stengsimės, kad posėdyje 
dalyvautų kuo mažiau žmonių”, 
- sakė S.Obelevičius, negalėjęs 
atsakyti, ar posėdyje galės daly-
vauti ir žiniasklaidos atstovai.

Vyriausybės atstovas Julius 
Arlauskas, išgirdęs, kad Anykš-
čių rajono savivaldybė nepagei-
dauja uždarame Tarybos posė-
dyje matyti žurnalistų, aiškino, 
kad Tarybų posėdžiai privalo 
būti transliuojami tiesiogiai in-
ternetu. Tačiau išgirdęs, kad 
Anykščių rajono tarybos posėdis 
dėl techninių galimybių nebus 
transliuojamas, sakė: ,,Įstatyme 
yra numatyta galimybė, kad jei 
nėra tokios galimybės tiesioginei 

transliacijai, turi supažindinti su 
vaizdo įrašu, kuris buvo darytas, 
kad tiek visuomenė, tiek žinias-
klaida galėtų susipažinti su posė-
džio medžiaga.”

Laiptines dezinfekuoja komunalininkai
UAB Anykščių komunalinis ūkis per karantiną teikia daugia-

bučių namų laiptinių dezinfekavimo paslaugą. Gyventojai laipti-
nių dezinfekavimui gali naudoti namo sukauptas eksploatacines 
lėšas arba susimokėti po 17 ct. (plius PVM) už kvadratinį metrą.  

Anykščių rajono Ekstremalių 
situacijų komisijos operacijų va-
dovas, rajono vicemeras Dainius 
Žiogelis ,,Anykštai“ sakė, jog 
savivaldybė yra nupirkusi ir dau-
giabučių laiptinių dezinfekavimo 
paslaugą iš profesionalios firmos, 
tačiau kol kas jos paslauga nesi-
naudoja. ,,Jų kaina kelis kartus 
didesnė nei komunalininkų. Sam-

dytą firmą kviesimės tik tokiu 
atveju, jei konkrečiose laiptinėse 
bus fiksuoti jų gyventojų susir-
gimai koronavirusu“, - aiškino 
D.Žiogelis.  

UAB Anykščių komunali-
nis ūkis dezinfekavo ir Alantos 
technologijų ir verslo mokyklos 
Anykščių filialo bendrabutį, ku-
riame gyvena savivaldybės lėšo-

mis izoliuoti asmenys.
UAB Anykščių komunalinis 

ūkis direktorius Kazys Šapoka 
,,Anykštai“ sakė, jog iki savaitga-
lio komunalininkai dezinfekavo 
9 daugiabučius namus. ,,Šiandie-
nai ir rytdienai turime užsaky-
mus nuo ryto iki vakaro. Nuolat 
sulaukiame naujų prašymų“, - 
vakar, kovo 30-ąją, ,,Anykštai“| 
sakė K.Šapoka. Pasak direkto-
riaus, laiptines dezinfekuoja dvi 
komunalininkų brigados. 

-ANYKŠTA

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius sakė, kad 
ketvirtadienį Anykščių ra-
jono tarybos posėdis vyks 
,,greituoju būdu”.
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komentarai

SITUACIJA

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.)

Ar per karantiną žmonėms pakanka sąmoningumo?
Karantino laikotarpiu Lietuvoje įsigaliojo daugybė draudimų bei rekomendacijų, kurios turėtų 

žmones apsaugoti nuo koronaviruso plitimo.
Ar pastebite, kad žmonės šių nurodymų paiso?  Kaip patys saugotės nuo koronaviruso?
Kaimo Jurgis: „Neaišku, ar 

mes esame durni, ar valdžia mus 
durnina. Tai aiškina, kad kaukės 
nereikalingos, tai reikalauja jas 
devėti. O kur tų kaukių nusipirk-
ti? Reikalauja dezinfekcinį skystį 
naudoti, o kur to skysčioi nusi-
pirkti? Griežtai pasakoma, kad bus 
atvykusieji iš užsienio priverstinai 
karantinuojami, pažaidžiama prieš 
TV kameras, papozuojama ir iš to 
karantino vėl visi paleidžiami kas 
kur. Numatytos didžiulės baudos 
tiems, kas karantino nesilaiko, o 
kiek tokių žmonių buvo nubausta? 
Visur šlaistosi tie, kas turėtų būti 
karantine, o apie nubaustus pilie-
čius jokios informacijos nėra.”

Jadze iš Svedasu: „Lukiškių 
kalėjimas tuščias, reijkeja ten ap-
gyvendinti visus atvykusius iš už-
susienia. Nežiūrėt jakiu žmogaus 
teisiu, jakiu privilegiju. Dabar 
mūsu valdžia tarnauja visakiems 
svieta perejunams. Lektyvus už-
sakinėja, apgyvendina viešbu-
čiuos, gerai maitina, mašinas ski-
ria nama parvežti. Ir tai dar jiem 
negerai, dar plustas, keikias, pik-
tinas. Ir jakias izaliacijas nežiuri, 
visur važinejas, vaikšta, nešioja 
ligas karonas.”

Kažin: „ar kai kurie piliečiai 
žino, kas tai yra muilas ar nosi-
nė? Valkiojasi visur apšepę, su-
smirdę, snargliuoti. Gal visokie 

sveikatos biurai, seniunaičiai ga-
lėtų pasirūpinti, kad bomžų tipo 
žmonės būtų izoliuoti ir neplatin-
tų virusų.

Ušieni: „Apgyvendino vieš-
bučiuose bomžus, ar negalėtu ir 
mūsų valdžia tai daryti ir algas 
mokėti darbuotojams uždarius 
įmonės, gal galėtų savo pinigines 
pakratyti milijonieriai, juk šioj že-
mėj bus tik vieną kartą”.

Sargis: „Per Valentino dieną 
kažkokia sveikatingumo organiza-
cija Anykščiuose labai intensyviai 
dalijo prezervatyvus. Apie tai rodė 
net televizija, filmavusi reportažą 
gėlininkų Sudeikių parduotuvėje. 
Kodėl tie prezervatyvų dalinto-
jai dabar negali dalinti žmonėms 
medicininių kaukių? Būtų kur kas 
naudingiau, nei skatinti paleis-
tuvystę. Kur tie sveikatos sargiai 
yra, gal dar neprabudo, ar laukia 
kitos prezervatyvų šventės?”

Vietoj kaukės: „Šaunuoliai tie 
prezervatyvų dalintojai. Ir dabar 
gali dalinti. Vietoj medicininių 
kaukių galima juos naudoti. Užsi-
maukšlink sargį ant veido ir nebi-
jok jokių koronų.”

Vietinė:„Jei žmonės būtų buvę 
nuo pirmo įvežtinio sąmoningi,- 
šiandien turėtume tik įvežtinius 
atvejus ir tai pavienius , betgi 

Lietuvos taip vadinamas elitas 
nepaslidinėjęs Italijoj ,- ne elitas 
(tie, kurie vyko nuo vasario antros 
pusės ) ir parsivilkę nebūtų šliau-
žioję , bet kaipgi nepasigirsi , kad 
bagotas..(pinigų yra , o proto , - 
tai dabar matom...)”.

Karantina: „Skaitėte anykš-
toje, kaip stalius paraše skundą, 
kad Elmininkų km. UAB Lyksna 
vadovai visiškai nesilaiko karan-
tino, zmones dirba be respiratorių, 
atvyksta net iš Baltarusijos furos, 
kurios atgabena medieną, ir nie-
kam neįdomu, kad toje įstaigoje 
gali įsižiebti koronoviruso židi-
nys.Tai matosi, kaip yra paisoma 
draudimų ir rekomendacijų, kaip 
dirbančiaisiais rūpinasi jų vado-
vybė. Kaip dirbantysis apsaugos 
save, jei įstaigoje draudimai ne-
galioja. Kaip apsisaugoti dirban-
čiųjų šeimos nariams, kai labai 
greit gali parnešti koronovirusą iš 
tokios įstaigos.”

Liudna: „Liudna, taciau kai ku-
riu samoningumas =0. Jeigu zmo-
nes nesilaiko elementariu reko-
mendaciju, net nesugeba nesioti 
kaukiu, tiesiog nesupranta esamos 
situacijos svarbumo.”

Nezombis: „Kiek dar zombių 
Lietuva iš viso pasaulio parskrai-
dins, parveš, parplukdys? Kiek 
dar nuolaidžiaus visokioms pa-

dugnėms? Apie kokį karantiną, 
saviizoliaciją galima kalbėti, jei 
tie zombiai-emigrantai veikia ką 
noriu, vaikšto kur nori ir platina 
virusus? Jei jau Lietuvą tėvynę 
išdavei, pardavei dėl geresnio 
duonos kąsnio, tai ten užsieny ir 
sėdėkit rūras suraukę, nėr čia ko 
grįžti.”

Bobutė: „Kadangi valdžia ne-
sugeba priverstinai visokių atvy-
kėlių karantinuoti, bijo žmogaus 
teisių gynėjų, tai reikia naudoti 
liaudiškus vaistus. Visems, ku-
riuos iš užsienių geradariai į Lie-
tuvą parskraidina, parplukdo, par-
veža, reikia priverstinai sugirdyti 
ricinų aliejaus ar kitokių vidurius 
laisvinančių vaistų. Tada žmonės 

bus priversti sėdėti tualetuose, 
negi apsitriedę valkiosis po pre-
kybos centrus, pas gimines, drau-
gus, švęs gimtadienius, mergas 
lankys?”

Kur: „gauti to dezinfekcinio 
skysčio. Vis giriamasi, kad jo už-
vežė iš užsienio ir kad Lietuvoje 
pilnu tempu gamina. Kur juo pre-
kiaujama? Gal tik spekuliantai 
žino ir perka milžiniškus kiekius. 
O gal pijokai išperka, juk su spiri-
tu tas skystis. Gal kas nors dezin-
fekcinį skystį ir kaukes dalina už 
dyką, kaip per Valentino dieną da-
lijo prezervatyvus. Kur dingo da-
bar tie prezervatyvų platintojai?”

(Atkelta iš 1 psl.)

Klasterinis susirgimas

D.Žiogelis pirmadienio popie-
tę ,,Anykštai“ sakė, kad kol kas 
neturi oficialių patvirtinimų apie 
Janušavos gyventojo ligą, tačiau 
jau imtasi visų įmanomų preven-
cinių priemonių - informuota vy-
riškio darbovietė, atliekami tyri-
mai kontaktus su juo turėjusiems 
asmenims. 

Redakcijos duomenimis, susir-
gęs Janušavos gyventojas dirba 
šalia šios gyvenvietės esančiame 
kiaulių komplekse. Pasak vice-
mero D.Žiogelio, vyriškis pagal 
amžių gali būti ,,arti rizikos gru-
pės“. Jis praėjusią savaitę dar ėjo 
į darbą. Pastaruoju metu užsienyje 
jis nesilankė. 

Anykščių rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus nuomone, toks vadi-
namasis klasterinis užsikrėtimas, 
kai virusas atsivežamas ne iš už-
sienio, yra dar pavojingesnis. To-
kiais atvejais labai sunku atsekti, 
kas buvo ligos šaltinis ir kaip vi-
rusas išplito.  

Epicentars Ukmergėje

COVID -19  krečia kaimyninę 
Ukmergę. Pirmadienį, dar nebai-
gus tirti visų Ukmergės medikų 
tyrimų, jau buvo nustatyta,  kad 
18 iš jų užsikrėtė koronavirusu.  

Pirmadienį buvo skelbiama, kad 
bendras susirgusiųjų koronavirusu 
skaičius Lietuvoje išaugo iki 484. 
Iš jų 28 ukmergiškiai. Iki šiol iš 
viso ištirti 9891 ėminiai dėl įtaria-
mo koronaviruso. Nuo koronavi-

ruso Lietuvoje mirė 7 asmenys, 4 
iš jų - ukmergiškiai.

Kovo 30- ą Lietuvos Respubli-
kos Sveikatos apsaugos ministras  
Aurelijus Veryga pranešė, kad dėl 
koronaviruso šiuo metu šalies li-
goninėjese guli 116 pacientų, 5 iš 
jų sunkios būklės, vienam venti-
liuojami plaučiai, 22 gydomi de-
guonimi nereanimacinėse palato-
se.

Vieno asmens vienos paros 
izoliacija kainuoja apie 100 
eurų

Anykščių rajono savivaldybės 
patalpose besiizoliuojančių as-
menų skaičius nebeauga, tačiau 
iš užsienio grįžtantys asmenys 
jau apgyvendinami ne tik Alantos 
technologijų ir verslo mokyklos 
bendrabutyje, bet ir viešbutyje 
,,Puntukas“. 

Kaip ir buvo planuota, 8 pri-
verstinai Technologijų ir verslo 
mokyklos bendrabutyje izoliuoti 
asmenys penktadienį, kovo 27-
ąją, išleisti į namus. Šie žmonės 
turėjo kur savarankiškai izoliuo-
tis ir, pasikeitus reikalavimams, 
jų nebereikėjo priverstinai laikyti 
uždarius, tačiau į namus žmones 
buvo galima išleisti tik paėmus 
iš jų mėginius dėl koronaviruso.  
Ketvirtadienį nebuvo aišku, kas 
ir kaip tuos mėginius iš izoliuotų 
asmenų turi paimti. Penktadienį, 
tarpininkaujant Sveikatos apsau-
gos viceministrui, pavyko anykš-
tėnų mėginius priduoti į mobiliąją 
Utenos laboratoriją.   

Iki šio laiko mėginiai tyrimams 
imti tik iš anykštėnų, kurie pas-

taruoju metu lėktuvais atskrido 
į Lietuvą arba sukarščiavę buvo 
išvežti į Panevėžio respublikinę 
ligoninę. 

Vakar D.Žiogelis sakė, kad 
Anykščių rajono savivaldybės 
išsinuomotose patalpose yra izo-
liuota 14 iš užsienio grįžusių as-
menų. 8 asmenys izoliuoti Alantos 
technologijų ir verslo mokyklos 
Anykščių filialo bendrabutyje, 6 - 
viešbutyje ,,Puntukas“. 

Savivaldybės patalpos skiria-
mos tiems iš užsienio grįžusiems 
asmenims, kurie neturi savo pa-
talpų izoliacijai. Savivaldybės 
išnuomotose patalpose izoliaci-
joje esantys asmenys tris kartus 
per dieną gauna maistą iš kavinės 
,,Seklyčia“. Ir bendrabutį, ir vieš-
butį saugo privati apsaugos firma. 
Bendrabučio patalpas nuolat de-
zinfekuoja UAB Anykščių komu-
nalinis ūkis, o viešbučio patalpų 
dezinfekcija rūpinasi šios įstaigos 
administracija. 

D.Žiogelio skaičiavimais, vie-
no asmens vienos paros izoliacija 
Anykščių rajono biudžetui kai-
nuoja apie 100 eurų. Į šią sumą 
neįskaičiuotos transporto paslau-
gos. Dalis iš užsienio grįžusių 
anykštėnų iš Klaipėdos, Vilniaus 
ar Kauno buvo atvežti savivaldy-
bės transportu. 

Bendrabučio kambariai, ku-
riuose gyveno  penktadienį namo 
paleisti anykštėnai, 14 dienų, lai-
kantis reikalavimų, privalo būti 
užrakinti - naujų gyventojų į juos 
kol kas negalima įleisti. 

Įrengs ,,Karščiavimo kliniką“

D.Žiogelis kalbėjo, kad savival-
dybės iš šalies institucijų nuolat 
gauna naujas rekomendacijas ir 
reikalavimus, kaip spręsti korona-
viruso problemą. 

Pirmadienį Ekstremalių situa-
cijų komisijos operacijų vadovas 
D.Žiogelis ,,Anykštai“ sakė, jog 
gautas šalies valdžios reikalavi-
mas kiekvienoje savivaldybėje 
įrengti ,,karščiavimo klinikas“. 
Pasak jo, ,,karščiavimo klinikos“ 
- buferinė zona, kurioje turėtų būti 

slaugomi pacientai, kuriems tem-
peratūra pakyla daugiau nei 37,5 
laipsnio. Šios patalpos turėtų būti 
uždaros, jų negalima įrengti ligo-
ninėje. Tiesa, D.Žiogelis svarstė, 
jog turint omenyje Anykščių ligo-
ninės didžiulį plotą, galbūt įma-
noma joje rasti ir aklinai atitverti 
atskirą erdvę ,,karščiavimo klini-
koms“.  Jis kalbėjo, kad ieškoma 
ir kitų alternatyvų - galbūt įmano-
ma panaudoti kažkurio miestelio 
buvusios ambulatorijos patalpas. 

Koronavirusas diagnozuotas pirmajam anykštėnui

Anykščių rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos 
operacijų vadovas Dainius Žiogelis sako, kad kyla būtinybė 
įrengti ,,karščiavimo klinikas“ – uždarą vietą, kuri būtų ne ligo-
ninėje, į kurią būtų guldomi žmonės, kuriems kūno temperatūra 
yra didesnė, nei 37, 5. Tai yra, įtariami sergant koronavirusu. 
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komentarai Karantinas keičia kasdieninę rutiną ir leidžia 
atrasti naujus dalykus

Vyriausybės sprendimu karantinas Lietuvoje dėl plintančio ko-
ronaviruso tęsis iki balandžio 13 dienos, tad kiek kitokiu režimu 
gyvensime dar ilgokai. ,,Anykšta” teiravosi pašnekovų, kaip pa-
skelbtas karantinas pakeitė jų kasdienę rutiną, kokių viešojo gy-
venimo dalykų jie labiausiai pasigenda šiuo laikotarpiu ir kokiais 
dalykais tai kompensuoja.

Karantino 
laikomės 
atsakingai

Žilvinas SEBEIKA, muzikos 
grupės ,,Kiti Kambariai” voka-
listas:

Programuoju iš namų ir kiekvie-
ną vakarą važiuoju į garažą ką nors 
suvirinti su naujai įsigytu suvirini-
mo aparatu - pasaka! Mes su žmo-
na karantino laikomės atsakingai!

Šiandien (bendravome per feis-
buką šeštadienio vakarą, - red.
pastaba) skambino  grupės ,,Kiti 
Kambariai” klavišininkas Arnol-
das Lukošius. Nebaigtų dainų jau 
prikaupėme pakankamai, bet ka-
dangi karantino metu turime tiek 
daug laiko - vis norisi dar kažką 
pataisyti. Turėtume tikrą ,,deadli-
ne” - jau ir antrą albumą būtume 
baigę.

Likite namuose, stenkitės eiti į 
parduotuvę kuo rečiau, nevažiuo-

kit į Ukmergę be reikalo, rūpinki-
tės savimi ir artimaisiais, ir viskas 
bus gerai.

Kariuomenėje 
rutina šiek tiek 
pasikeitė

Vilma LISAUSKAITĖ, Lietu-
vos kariuomenės kariškė, štabo 
seržantė:

- Paskelbtas karantinas ir pati si-
tuacija kažkiek nulėmė kasdieninę 
rutiną. Pati esu kilusi iš Anykščių 
rajono, dabar ten gyvena mama. 
Savaitgaliais dažnai ją aplankyda-
vau, o dabar negaliu, nes yra vy-
resnio amžiaus. Pagal Vyriausybės 
ir specialistų rekomendacijas, rei-
kia vengti kontakto su vyresniais 
žmonėmis jų naudai. Suprantu ir 
laikausi rekomendacijų. Aišku, 
norisi pamatyti, apkabinti, paben-
drauti ar pabūti kartu, bet... Lieka 
tik telefonas.

O iš viešojo gyvenimo pasigen-

du gyvo bendravimo su draugais, 
apsilankymo prekybos centruose 
(man, kaip moteriai, tai svarbu), 
kad ir tų pačių kavinių. Tai nėra 
kažkokia tragedija. Tiesiog reikia 
išlaukti, saugoti save ir kitus. 

Pati esu kariškė. Tarnauju Ku-
nigaikščio Vaidoto mechanizuota-
jame pėstininkų batalione Rukloje 
(Jonavos r.). Vengiant susirgimų 
rutina čia šiek tiek pasikeitė – ne-
vyksta rikiuotės, pasitarimai atlie-
kami naudojantis kompiuteriais 
(nuotoliniu būdu), matuojama tem-
peratūra, dezinfekuojama ir ima-
masi kitų priemonių, kad dalinys 
toliau sėkmingai galėtų vykdyti 
jam iškeltas užduotis. Kariuomenė 
net ir šalyje paskelbto karantino 
sąlygomis privalo išlikti budri ir 
tęsti karinį rengimą, kad išlaikytų 
kovinę parengtį. Taip, su naujais 
apribojimais, sustiprintomis higi-
enos taisyklėmis, tačiau ir toliau 
pasirengusi vykdyti savo pareigą. 
Tad būkime sveiki, saugokime vie-
ni kitus.

Man tai yra 
mokymosi 
laikotarpis

Julius JAKUBĖNAS, Anykš-
čių kultūros centro režisierius:

Karantinas... Tai vyksta ne vien 
Anykščiuose, ne rajone, net ne 
vien Lietuvoje – tai vyksta visame 
pasaulyje. Gali tai ignoruoti, gali 
nepaisyti, manyti, kad tai nepalies 
asmeniškai, bet... Skaičiai, be abe-
jonės, yra tik statistika, kurią mes 
dažnai praleidžiame pro akis, nes 
žmonės miršta visada ir, statistiką 
peržiūrėjus įvairiais pjūviais, yra 
net didesnių nelaimių, kurios nusi-
neša dar daugiau gyvybių. Tačiau 
laikas, mastas ir geografinis papli-
timas – tai kelia baugius jausmus. 
Dabar dar tik ankstyvas pavasaris, 
dar taip neseniai linksmai pasaulis 
šventė Naujuosius metus, pradė-
jome ramiai apie Šventas Velykas 
galvoti, ir atsitiko tai. Ir vis dėlto 
tai, atrodo, nieko nekeičia, bet da-
bar yra ta diena, kai mes, pasaulio 
gyventojai, kaip niekada iki šiol 
jaučiame, kad esame viena, vie-
nas nuo kito priklausanti šeima. 
Planetos, pavadinimu „Žemė“, 
gyventojai - ne vien skirtingų tau-
tybių, pasaulio šalių, skirtingų ra-
sių, tikėjimų ir politinių pažiūrų 
atstovai – mes esame žmonių civi-
lizacija, kuri ir kuria, ir naikina, o 
dabar mes priklausome patys nuo 
savo veiksmų. Covid–19 padėtis 
pasaulyje žadina žmonijos jausmą, 
jog viskas yra mūsų pačių rankose 
ir niekas kitas už mus pačius ge-
riau nenuspręs, kaip mums reikia 
gyventi – mes patys esame savo 
likimo kūrėjai. Ir norime tuo tikėti, 
norime ne – reikia izoliuotis, kad ši 
pandemija būtų sukontroliuota.

Be abejonės, yra ir kitas būdas. 
Nevaldyti situacijos, leisti paplisti 
virusui natūraliu būdu po pasaulį 
ir stebėti, kas bus. Manau, kad visi 
realistiškai mąstantys žmonės gali 
įsivaizduoti visus galimus scenari-
jus. Taigi dabar vyksta pasaulinis 
pasaulio gelbėjimo planas, kuriame 
dalyvaujame mes, visi iki vieno. Vi-
rusas veikia kaip domino žaidime: 

griūna kaladėlė ir nugriauna kitas. 
Patraukime iš sekos kaladėles ir ki-
tos liks stovėti. Kaladėlės jau griū-
va. Lieka tik paskubėti pasitraukti iš 
sekos ir nepratęsti griūties.

Kaip tai keičia mano kasdieny-
bę?.. Niekaip. Sąmoningumas yra 
mūsų neatsiejama kasdienybės 
dalis. Tai nereiškia, kad atsitikus 
kataklizmui mums reikia pradėti 
elgtis kitaip. Mes kiekvieną dieną 
pasitinkame lydimi sąmoningumo, 
gyvename prisitaikydami prie įvai-
rių gyvenimo vingių, sunkumų, iš-
šūkių. Elgiuosi maksimaliai taip, 
kaip, mano manymu, yra tinkama 
pagal esamą situaciją, gydytojų 
rekomendacijas, privalomus įsaky-
mus, saugumo taisykles. Žmonija 
yra išgyvenusi labai daug sunkių 
laikų, dabar atėjo tiesiog tas laikas, 
kai pasaulis susiduria su nelaime 
ir mes esame to liudininkai, am-
žininkai. Žmonija skaičiuoja tūks-
tančius metų egzistencijos, o dabar 
mes esame istorijos dalis. Būkime 
laimingi, galėdami džiaugtis ramia 
dabartimi, be visą pasaulį supančio 
karo. Šiandienos mūsų sunkumas 
yra saviizoliacija. Paverskime tai 
savo džiaugsmu, melskimės už 
sergančius ir mirštančius, elkimės 
atsakingai ir pasaulis po truputį 
sugrįš į savo vėžes. Mes net dirbti 
prisitaikėme nuotoliniu būdu, tai, iš 
tiesų, yra ne taip ir blogai XXI am-
žiuje: išmokti dirbti šiuolaikiniais 
būdais, išnaudoti interneto galimy-
bes dar labiau, pasiekti publiką iki 
šiol vis dar atrodžiusiais netradi-
ciniais būdais. Man tai yra moky-
mosi laikotarpis ir juo džiaugiuosi, 
kasdien keičiuosi ir tobulėju vis ki-
tose sferose. Labai tikiuosi, kad šis 
virusas padės žmonijai susimąstyti, 
kokie mes esame trapūs ir priklau-
somi nuo gamtos, kaip reikia būti 
atsakingiems ir sąmoningiems ne 
vien dabar, bet visada.

-ANYKŠTA

(Atkelta  iš 1 psl.)

Prokurorai įvertinę situaciją 
nusprendė, jog nėra grėsmės, 
kad įtariamasis bandys pasislėp-
ti nuo teisėsaugininkų.

Greičiausiai šis nužudymas - 
banalaus buitinio konflikto pa-
sekmė. Nužudytasis ir įtariama-
sis gyveno tame pačiame name, 
jie daugelį metų buvo pažįstami. 
Šeštadienio vakarą vyrai kilnojo 
taurelę įtariamojo bute. Įvykio 
liudininkų nėra. Kaip teisėsaugi-
ninkams teisinasi įtariamasis bei 
kiek kartų ir kokiu įrankiu aukai 
buvo smūgiuota, prokuratūros 
atstovai neatskleidžia.

2019-ųjų gruodžio 23-iąją, 
Anykščiuose, name K.Ladygos 
gatvėje buvo rastas nužudytos 
1928 m. gimimo senutės kūnas. 
Kitame to paties medinio namo 
gale gyveno metais jaunesnė au-
kos sesuo, kuri apie nelaimę su-
žinojo tik atvykus policijos pa-
reigūnams. Įtariamieji močiutės 
žudikai - ne anykštėnai, vyras 
ir moteris, po kelių dienų buvo 

Nužudymu įtariamas 
anykštėnas išleistas į laisvę

suimti. 
Dėl šio nužudymo ikiteisminis 

tyrimas dar tebevyksta. Įtaria-

mieji teismo pradžios laukia už 
grotų.

-ANYKŠTA

Ankstesnis nužudymas Anykščių K.Ladygos gatvėje sukrėtė 
anykštėnus.
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spektras

ANYKŠČIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 
ORGANIZUOJAMAS BŪTINŲJŲ PASLAUGŲ 

UŽTIKRINIMAS KARANTINO LAIKOTARPIU

Būtinosios paslaugos – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui yra užtikrinamos gyvybiškai svarbių paslaugų tei-
kimas tokiu dažnumu, kad būtų patenkinti asmens gyvybiniai poreikiai: suteikiamas aprūpinimas maistu, geriamuoju 
vandeniu, medikamentais, malkų atnešimas būsto šildymui.

KAS GALI KREIPTIS PAGALBOS KAIP GALIME JUMS PADĖTI

• Vienišas asmuo
• Neįgalus asmuo
• Senyvo amžiaus asmuo
•  Karantino metu izoliuotas asmuo

• Telefonu aptarti Jūsų problemą
• Išsiaiškinti pagalbos poreikį
• Kartu nuspręsti problemos sprendimo būdus
• Teikti būtinąją pagalbą

Vadovaudamiesi Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2020-03-17 Nr. 1-AĮ-173 „Dėl socialinės pa-
galbos ir aprūpinimo maistu bei kitomis būtiniausiomis priemonėmis organizavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose izo-
liuotiems asmenims“, tarpininkausime teikdami pagalbą karantino metu izoliuotiems asmenims, kai izoliuotas asmuo pats negali tuo 
pasirūpinti nuotoliniu būdu arba paprašyti, kad pasirūpintų kiti asmenys (šeimos nariai, draugai ar kt.), kuriems nėra taikomos 
izoliavimo priemonės. 

KUR KREIPTIS

Koordinuojantis asmuo - Lina Repečkienė
Skambinkite telefonu 8 611 14294
Rašykite į elektroninį paštą – 
lrepeckiene@socialinespaslaugos.lt

Siekdami užtikrinti gyventojų saugumą, atkreipiame dėmesį, kad maisto produktų paketai bei bū-
tinosios prekės bus vežamos Anykščių rajono socialinių paslaugų centro tarnybiniais automobiliais, 
pažymėtais įstaigos logotipais (ant durų).

Gražiausias žmogus, kai jis dirba, yra sveikas ir links-
mas. Jūs, daktare Dalia KAZLAUSKIENE, sesytės Diana ir 
Ramune, mus darote tokius.

Labai ačiū už nuoširdų gydymą, šypsenas ir patarimus.
Būkite sveikos, gražios, linksmos, nepasiduokite jokiems 

virusams.
Valerija, Algis, Arūnas LUNEVIČIAI

Širdingai dėkojame gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slau-
gytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už ilgametį mūsų gydy-
mą, rūpestį bei nuoširdumą.

Irena, Tautvilas ir Rytis BALNOS

Už nuoširdų, rūpestingą gydymą, gerą žodį dėkoja-
me gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai 
POCIŪNIENEI.

A. ir K. ČERKAUSKAI, Buteikiai

Mirė. Garsiausias Graikijos an-
tifašistinio pasipriešinimo didvyris 
Manolis Glezas, eidamas 98-us 
metus, pirmadienį ligoninėje mirė, 
paskelbė valstybinė televizija ERT. 
Pranešime sakoma, kad legendinis 
kovotojas, kuris anksčiau šį mėnesį 
buvo paguldytas į ligoninę dėl gas-
troenterito ir šlapimo takų infekci-
jos, mirė sustojus širdžiai. Lapkritį 
jis buvo skubiai nuvežtas į ligoninę 
dėl kvėpavimo sutrikimų, sakoma 
naujienų pranešimuose. M. Glezui 
buvo vos 18-ka, kai 1941 metų ge-
gužės 30-ąją, kuomet Graikiją buvo 
okupavusi nacistinė Vokietija, jis su 
19-mečiu draugu, teisės studentu 
Apostolu Santu naktį užlipo į Akro-
polį ir niekieno nepastebėti nuplėšė 
ten kabojusią vėliavą su svastika. 
Po karo jis šešis dešimtmečius buvo 
išrenkamas į Graikijos parlamentą 
su komunistų, socialistų ir kitomis 
kairiųjų partijomis. 2014 metais 
M. Glezas, kaip kairiųjų partijos 
„Syriza“ kandidatas, buvo išrinktas 
į Europos Parlamentą ir būdamas 
91 metų tapo seniausiu jo nariu. 
Per Graikijos ekonomikos krizę M. 
Glezas nepritarė griežtoms vyriau-
sybės taupymo priemonėms ir agi-
tavo priversti Vokietiją sugrąžinti 
pinigus, kuriuos ši per karą prievar-
ta pasiskolino iš Graikijos.

Įsilaužimas. Nyderlandų poli-
cija pradėjo tyrimą dėl įsilaužimo 
į meno muziejų, kuris pastaruoju 
metu neveikė dėl šalyje galiojančių 
suvaržymų, paskelbtų kovojant su 
koronaviruso epidemija, pirmadie-
nį pranešė ši įstaiga ir policija. Kol 
kas neaišku, ar per pirmadienį pary-
čiais įvykdytą įsilaužimą į „Singer 
Laren“ muziejų, esantį į rytus nuo 
Amsterdamo, buvo pagrobta kokių 
nors paveikslų ar kitų meno kūrinių. 
Muziejus jokių detalių nepateikė. 
Iki uždarymo šiame muziejuje buvo 
eksponuojama olandų tapytojų Jano 
Tooropo ir Pieto Mondriaano darbų 
paroda „Sielos veidrodis. Nuo To-
oropo iki Mondriaano“, surengta 
bendradarbiaujant su Amsterdamo 
valstybiniu muziejumi. Muziejuje 
saugoma amerikiečio menininko 
Williamo Singerio ir jo žmonos An-
nos meno kūrinių kolekcija.

Pavojus. Europos Sąjunga pir-
madienį perspėjo, kad jos narių ne-
sutarimai dėl ekonominės politikos 
reaguojant į koronaviruso pande-
miją gali suskaldyti ir sužlugdyti 
Europos projektą. ES ekonomikos 
komisaras Paolo Gentiloni, buvęs 
Italijos premjeras, italų radijui 
„Radio Capital“ taip pat sakė, kad 
euro zonos narės niekada nesutars 
dėl bendros skolos, bet labai svar-
bu, kad Vokietija sutartų su savo 
pietinėmis kaimynėmis, kurias šiuo 
metu labiausiai veikia koronaviru-
so pandemija. „Europos projektui 
iškilęs išnykimo pavojus“, – sakė 
P. Gentiloni. „Aišku, kad jei eko-
nominiai nesutarimai tarp Europos 
šalių tokios krizės akivaizdoje ne 
mažės, o didės... bus labai sunku 
išlaikyti Europos projektą“, – per-
spėjo jis ir pridūrė, kad be Vokie-
tijos „negalime surasti kompromi-
so“. Ketvirtadienį Vokietija ir kitos 
šiaurinės ES narės atmetė devynių 
valstybių, įskaitant Italiją, Ispaniją 
ir Prancūziją, paremtą pasiūlymą 
dėl vadinamųjų koronaobligacijų. 
Jos būtų išleistos bendrai euro zo-
nos vardu ir iš esmės reikštų ben-
drą devyniolikos bendros valiutos 
bloko šalių skolinimąsi, o tai Ber-
lynas tokį scenarijų jau seniai laiko 
nepriimtinu.

-BNS

Populiariausių medikų rinkimuose pirmauja gydytojas Valdas 
Macijauskas. Gydytojas viena padėka lenkia gydytoją Dalią Kaz-
lauskienę. V.Macijauskas dabar turi 27 -ias, D. Kazlauskienė - 
26-ias padėkas. 

Populiariausio gydytojo rinkimuose - lyderystę 
išsaugojo Valdas Macijauskas

Po 11 padėkų gavo gydytojos R. 
Juodiškienė ir N.Kišonaitė. Kitų 
gydytojų surinktų padėkų skai-
čius:  D.Irician - 9, V.Pažėrienė 
- 7, G.Šinkūnaitė - 5, R. Bukelis 
ir R. Jurkėnas - po 4, A. Tarvydas 
- 3, A. Morkūnienė ir V. Giriūnie-
nė - po 2, Z. Neniškienė, V. Žiogė, 
G.Klimkevičius, L.Prabišienė ir 
A.Gustas - po 1 padėką.

Tarp slaugytojų  toliau pirmauja 
15 padėkų gavusi R. Pociūnienė. 14-
os padėkų sulaukė J. Abraškevičie-
nė, po 11 padėkų gavo A. Bartulienė 
ir L. Slapšienė , 10 - S. Strazdienė ir 
ir R. Strazdienė, 9 - K. Liutkienė, 5  
– R. Viršylienė,  4 - R. Burneikienė,  
3 - R. Bagočiūnienė ir D. Rudokienė, 
po 2 - A. Valaitienė ir R. Jankienė, po 
1 - L. Staniūnienė, V. Kvasauskienė, 
L. Kiaušienė ir B. Gaiževskienė.

Padėti  populiariausiems medi-
kams balsus rinkti galite keliais bū-
dais – „Anykštos“ laikraštyje spaus-

dindami padėkas (1 padėkos kaina 
10 eurų), rašydami laiškus apie tai, 
kaip Jumis medikai pasirūpino, 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.

Populiariausi medikai, tikimės, 
bus pagerbti balandžio 27-ąją, Medi-
cinos darbuotojų dieną. O nugalėtoją 
paskelbsime balandžio 25 dieną.

-ANYKŠTA

Gydytojas Valdas Macijauskas sulaukė 27 - ių, o gydytoja Dalia 
Kazlauskienei - 26 - ių padėkų.
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MOZAIKA

horoskopai
AVINAS. Jau nuo savaitės pra-

džios imkitės energingiau ginti 
savo autoritetą, taip pat praverstų 
tvirtesnė ir konkretesnė pozicija 
krizės šeimoje klausimu. Artimi 
giminaičiai be jūsų žinios gali įsi-
velti į rizikingus ir kvailus finan-
sinius žaidimus. Savaitgalį būsite 
labai reikalingas šeimai, todėl pa-
sistenkite likti namie.

JAUTIS. Netikėta ir džiugi ži-
nia suteiks jums drąsos ir jėgų nu-
galėti nenugalima, ir jūsų svajonių 
tikslas gerokai priartės. Kontaktai 
su švietimo įstaigomis gali būti 
naudingi ir informatyvūs. Stenki-
tės galvoti, ką kalbate, kad vėliau 
netektų gailėtis. Savaitgalį galite 
pajusti poreikį pabūti vienas.

DVYNIAI. Kai kas, nerandantis 
vietos gyvenime, šią savaitę gali 

audringai reikšti savo nepasiten-
kinimą jumis. Protingiausia būtų 
nekreipti dėmesio ir tiesiog toliau 
dirbti savo darbus, tiesa, vengiant 
aštresnių konfliktų. Iš aplinkos 
pastaruoju metu ir taip jau sugeria-
te pernelyg daug neigiamos ener-
gijos.

VĖŽYS. Šią savaitę neturėsite 
daug darbo ir turėsite daug laiko, 
kurį galėsite skirti sau. Be dide-
lių išlaidų ir kliūčių įgyvendinsite 
savo planus. Naujos perspektyvos 
paįvairins gyvenimą, nors ir pri-
vers suvirpėti širdį. Savaitgalį tikė-
tinas meilės romanas, gal net gana 
audringas...

LIŪTAS. Niekur nepulkite sta-
čia galva, nors ir svarbiausi da-
lykai slystų iš rankų. Šią savaitę 
turėsite pakankamai laiko ir progų, 
kad viską ramiai galėtumėte susi-
tvarkyti. Pirmoje savaitės pusėje 

galite pasirodyti esąs nekantrus ir 
netolerantiškas. Savaitgalį neuž-
sidarykite tarp keturių sienų, dau-
giau bendraukite.

MERGELĖ. Dėl nenumatytų 
įvykių ši savaitė prabėgs žaibišku 
greičiu ir atneš šiokios tokios nau-
dos - tapsite išmintingesnis, o nau-
jos žinios suteiks pranašumo prieš 
kitus. Kartais reikia bandyti iššokti 
aukščiau bambos, jei nori kažką 
pasiekti. Pagaliau pavasaris, todėl 
savaitgalį bus lengviau rasti būdų 
pailsėti ir atsipalaiduoti.

SVARSTYKLĖS. Savaitės pra-
džioje būsite priverstas skubiai pri-
imti kažkokius svarbius sprendi-
mus. Be to, dar ir neturėsite teisės 
suklysti. Antroje savaitės pusėje 
laukia trumpa romantiška iškyla ar 
kažkas panašaus. Savaitgalį jūsų 
pagalbos gali prireikti senam bi-
čiuliui.

SKORPIONAS. Jei sugebėsite 
tinkamai organizuoti darbus, sa-
vaitės pradžia gali būti itin produk-
tyvi. Atėjo laikas pagaliau atskirti 
grūdus nuo pelų ir parodyti, ką iš 
tikrųjų sugebate. Atlyginimas už 
darbą, kokio jūs tikitės, tikriausiai 
atpirks viską. Savaitgalį gali tekti 
priimti kažkokį svarbų sprendimą.

ŠAULYS. Ką pasieksite šią sa-
vaitę, jums nepasirodys pakanka-
ma. Norite visiškos sėkmės, ir tai, 
tiesą sakant, yra visai įgyvendina-
ma. Senos problemos po truputį 
sprendžiasi, perspektyvos aiškėja. 
Savaitgalį - tinkamas metas pradėti 
reguliariai mankštintis, laikytis di-
etos ar panašiai.

OŽIARAGIS. Šią savaitę turėsi-
te itin svarbų pokalbį. Turite jam iš 
pagrindų pasiruošti, kad padarytu-
mėte norimą įspūdį. Gali būti, kad 
pokalbio metu bus priimti svarbūs 

sprendimai, kurie turės reikšmės 
jūsų tolesnei ateičiai. Apskritai 
savo reikalus stenkitės tvarkyti 
pats, pernelyg neatviraukite.

VANDENIS. Viskas einasi ne 
taip gerai, kaip galėtų ir norėtų-
si. Gal elgiatės pernelyg drąsiai? 
Ženkite šiek tiek mažesniais žings-
neliais. Nesitikėkite niekieno pa-
galbos, santūriau dalinkitės savo 
turima informacija. Pirmoje savai-
tės pusėje galite turėti problemų 
dėl vyresniosios kartos. Savaitgalį 
verčiau praleisti namuose.

ŽUVYS. Pirmomis savaitės die-
nomis turėsite galimybę viešai pa-
sirodyti su svarbiais asmenimis ir 
taip pakelti savo socialinį statusą. 
Svarbiausia likti santūriam ir ade-
kvačiai reaguoti į situaciją. Antroje 
savaitės pusėje galite būti neteisin-
gai apkaltintas. Stiprios emocijos 
gali pakenkti jūsų sveikatai.

PRANEŠIMAS DĖL ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS 
EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

2020 m. balandžio 20 d., 10 val. Anykščių kredito unijos patalpose šaukiamas Anykščių kredito unijos, bu-
veinės adresas Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, tačiau dėl karantino 
situacijos ir viešųjų renginių draudimo visuotinis susirinkimas organizuojamas tik balsuojant raštu, numatant 
šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
8. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito 

unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai nuo 2020 
m.  balandžio 10 d.

Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti www.anyksciukreditounija.lt.,  taip pat kreipiantis 
el. paštu anyksciai@lku.lt, tel. +37038159290 arba klientų aptarnavimo vietose. 

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2020 m. 
balandžio 14 d. 9:00 val.:

• į kredito unijos pašto dėžutę, adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
• arba siųsti paštu adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
• arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: anyksciai@lku.lt ir originalus atsiųsti paštu; 
• arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose: 
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, GoSign, Dokobit, Signa Web.
Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Regina Simanonie-

nė, tel. Nr. 861511413, el. p. r.simanoniene@lku.lt. 
Neįvykus šiam susirinkimui dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas šau-

kiamas 2020 m. balandžio 28 d. 10 val. Anykščių kredito unijos patalpose adresu Dariaus ir Girėno g. 5-51, 
Anykščiai,  pagal tą pačią darbotvarkę, tačiau dėl karantino situacijos ir viešųjų renginių draudimo visuotinis 
susirinkimas organizuojamas tik balsuojant raštu.

VALDYBA

D. Trumpas: JAV nemokės už 
Britanijos princo Harry ir jo 
šeimos apsaugą

Jungtinių Valstijų prezidentas Do-
naldas Trumpas sekmadienį pareiš-
kė, kad jo šalis neketina mokėti už 
Jungtinės Karalystės princo Harry ir 
jo žmonos Meghan Markle apsaugą, 
faktiškai patvirtindamas gandus, kad 
karališkoji pora persikėlė gyventi į 
Kaliforniją.

Žiniasklaida skelbė, kad Harry su 
Meghan privačiu lėktuvu atskrido iš 
Kanados į Los Andželą prieš tai, kai 
šalys dėl koronaviruso protrūkio už-
darė savo sienas.  

Pora Kanadoje gyveno keletą mė-
nesių. Anksčiau šiais metais Harry 
ir Meghan supurtė britų karališkąją 
šeimą, kai paskelbė nusprendę ne-
beatstovauti britų monarchijai ir gy-
venti nepriklausomai.

„Esu didelis karalienės ir Jungti-
nės Karalystės draugas ir gerbėjas“, 
– socialiniame tinkle „Twitter“ para-
šė D. Trumpas. 

„Buvo pranešta, kad Harry ir Meg-
han, palikę Karalystę, nuolat gyvens 
Kanadoje. Dabar jie persikėlė iš Ka-
nados į JAV. Tačiau JAV nemokės už 
jų apsaugos užtikrinimą. Jie privalo 
mokėti!“ – rašė prezidentas.

Meghan užaugo Los Andžele, 
šiame mieste tebegyvena jos motina 
Doria Ragland.

Buvusi aktorė M. Markle čia turi 
būrį draugų ir darbinių ryšių. Los 
Andžele ji galėtų atnaujinti aktorės 
karjerą.  

Bendrovė „Disney“ ketvirtadienį 
paskelbė, kad M. Markle įgarsins 
naują juostą apie afrikinių dramblių 
šeimą.    

Sasekso kunigaikštis ir kunigaikš-
tienė oficialiai karališkųjų pareigų 
nebeeis nuo kovo 31-osios. 

Nors sutuoktiniai išsaugojo „Jo ir 
Jos Karališkosios Prakilnybių“ titulą, 
jiedu nusprendė juo nebesinaudoti.

Tuo pačiu princas prarado finan-
savimą iš JK biudžeto.

Europarlamentarai posėdžio 
vertimams naudojo lietuvių 
sukurtą programėlę

Nuotoliniu būdu posėdžiauti pra-
dėję europarlamentarai į pagalbą 
pasitelkia ir lietuvių sukurtas tech-
nologijas.

Šią savaitę posėdį surengusi deši-

nės pakraipos Europos liaudies par-
tijos politinė grupė sinchroniniam 
vertimui naudojo lietuvių sukurtą 
programėlę „Interactio“. 

Pasak posėdyje dalyvavusios kon-
servatorės Rasos Juknevičienės, pro-
gramėlę vertimams naudojo daugiau 
nei šimtas posėdyje dalyvavusių 
politikų iš įvairių Europos šalių, o 
lietuvių sukurtu sprendimu naudotis 
buvo labai paprasta. 

„Patogu, tikrai patogu, net ir 
žmonėms nelabai nusimanantiems 
IT technologijose viskas įmanoma 
buvo“, – džiaugėsi R. Juknevičienė. 

Europarlamentarės teigimu, tai 
pirmasis istorijoje toks politinės 
grupės posėdis, bet, koronavirusui ir 
toliau plintant Europoje, nuotoliniu 
būdu jų bus rengiama ir daugiau. 

Lietuvių sukurta mobilioji pro-
gramėlė „Interactio“ leidžia konfe-
rencijų ir posėdžių dalyviams atsi-
sakyti specialios vertimų įrangos ir 
transliuoti sinchroninį vertimą tiesiai 
į renginio dalyvių išmaniuosius tele-
fonus.

Iš Everesto rajono evakuota 
dešimtys turistų, įstrigusių dėl 
karantino

Iš Everesto papėdės šeštadienį 
buvo evakuota dešimtys turistų, 
kurie buvo kelias dienas įstrigę 
vieninteliame aerodrome, veikian-
čiame prie pasaulio aukščiausio 
kalno.

Lukloje įsikūrusio Tenzingo ir 
Hillary oro uosto pareigūnas Dhur-
ba Shrestha nurodė, kad 174 užsie-
nio turistai ir keturi Nepalo pilie-
čiai buvo išskraidinti 12 nedidelių 
lėktuvų ir dviem sraigtasparniais.

2 800 m aukštyje esančios Lu-
klos oro uostas yra vienintelis toks 
objektas Everesto kalno regione.

Nepalui praėjusią savaitę įvedus 
visuotinį karantiną, užsienio amba-
sados ir vietos kelionių agentūros 
ragino vyriausybę leisti surengti 
šiuos gelbėjimo skrydžius į Eve-
resto regioną.

Nepaliečių valdžia įšaldė visus 
skrydžius ir susisiekimą antže-
miniu transportu, taip pat uždarė 
institucijas ir įmones, siekdama 
sustabdyti užkrato plitimą. Šalyje 
buvo patvirtinti keturi užsikrėtimo 
koronavirusu atvejai, o vienas li-
gonis pasveiko.

-BNS
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Skelbimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-686) 33036.
El. p.: reklama@anyksta.lt

siūlo darbą

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. 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, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

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 valy-
mus, tvarko vėjovartas.

Tel. (8-604) 12810.

Perka ir tvarko išdžiūvusius, vėjo 
išverstus miškus, malkinius miš-
kus, valo apleistas pievas.

Tel. (8-600) 22488.

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

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.

IŠSINUOMOTŲ ŽEMĘ
Kurklių, Puntuko 

kadastrinėse vietovėse.
Tel. (8-678) 31295.

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

IŠKALAME RAIDES. 
Tvarkome kapines.
Tel. (8-648) 81663

Darbas namuose! Reikalingi dar-
buotojai vynuoginių sraigių, miško 
uogų, grybų ir obuolių supirkimui.

Darbas pagal savo gyvenamąją 
vietą.

Tel. (8-679) 87866.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 2 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime "Kaišiadorių" paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis viš-
taitėmis, bei kiaušinius pradėjusio-
mis dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt.-1 Eur. Spec. lesa-
lai. 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

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

kita

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

Tel. (8-611) 47343.

Bulves, tinkančias maistui ir sė-
klai. Daržoves. Veža į namus.

Tel. (8-680) 37227.

Amonio salietrą, azofoską, sulfa-
tą. Pristato, išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-605) 49513.

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

Tel. (8-671) 08059.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

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

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.
Tie skaitytojai, kurie neturės galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos antrajam 2020 metų ketvirčiui per laiškininkus, nuėję į paštų skyrius arba elektroniniu 

būdu turėtų skambinti į ,,Anykštos“ redakciją - (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą.

Prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti! 
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anekdotas

kovo 31 - balandžio 3 d. - 
priešpilnis.

mėnulis

šiandien

balandžio 2 d.

balandžio 3 d.

balandžio 1 d.

vardadieniai

Benjaminas, Ginas, Gina, 
Kornelija.

Hugonas, Teodora, Teodoras, 
Rimgaudas, Dainora.

Pranciškus, Jostautas, Jostautė, 
Pranas, Elona.

Irena, Ričardas, Vytenis, 
Rimtautė, Kristijonas.
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Geras mokytojas turi besąlygiškai 
mylėti vaikus
Rudenį, minint Tarptautinę mokytojų dieną, Anykščių Antano 

Vienuolio progimnazijos pradinių klasių mokytoja Jolita Karo-
sienė buvo išrinkta Geriausia metų mokytoja. 

Anykščių rajono savivaldybės skelbtų rinkimų nugalėtoja tei-
gė, kad mokytojo profesija yra ir bus prestižinė bei „Anykštos“ 
skaitytojams pasakojo, koks turi būti geras mokytojas. 

Geriausią metų mokytoją kalbino portalo anyksta.lt redakto-
rius Robertas ALEKSIEJŪNAS.

- Buvote išrinkta Geriausia 
metų mokytoja. Kaip Jums pavy-
ko pelnyti tokį įvertinimą?

- Mokykloje visada dirbu taip, 
kaip, man atrodo, privalau dirbti 
geriausiai. Juk nuo mokytojo darbo 
kokybės, nuo jo asmenybės, nuo 
santykio su kitais priklauso jaunų 
žmonių ateitis. Manau, visi mano 
kolegos taip dirba. Visi esame 
darbštūs, atviri kaitai, mylintys savo 
darbą. Ar galėtume apskritai be to-
kių  savybių dirbti? Tikriausiai – ne. 
Jeigu keltume klausimą, kodėl pra-
ėjusiais metais mane išrinko Metų 
mokytoja, atsakyti būtų nelengva. 
Žinoma, man šis įvertinimas buvo 
tikrai netikėtas, bet labai džiau-
giuosi, kad ir mokytojų kolektyvas, 
ir administracijos darbuotojai pa-
stebėjo mano pastangas ir įvertino 
darbą. Tai pati didžiausia vertybė. 
Mokytojo profesija yra mano gy-
venimas. Dažnai tai ne tik darbas, 
bet ir laisvalaikis. Kur bebūčiau, ką 
įdomaus bematyčiau, visur ir visada 
stengiuosi atrasti ką nors nauja, kad 
grįžusi galėčiau pritaikyti dirbdama 
su pradinukais. Tai ir kūrybiškos 
idėjos, ir dar nematyti žaidimai, ir 
mielos, mažos smulkmenėlės. Iš to-
kių mažų detalių susiklijuoja dideli 
darbai, o jau po to ir puikūs įverti-
nimai, kurie kelia naujus iššūkius 
asmeniniam tobulėjimui.

- Koks, jūsų nuomone, turi būti 
geras mokytojas? 

- Manau, jog geras mokytojas turi 
besąlygiškai mylėti vaikus ir darbą 
su jais. Geras mokytojas turi gebė-
ti rasti bendrą kalbą su visais savo 
mokiniais, pastebėti jų gerąsias sa-
vybes, džiaugtis kad ir pačiais ma-
žiausiais laimėjimais ir, be abejo, 
būti vaikų mylimas. Tai tolerantiš-
kas, įvairiapusiškai išsilavinęs, kul-
tūringas, entuziastingas, nebijantis 
iššūkių žmogus, kuris turi puikias 
kompetencijas, t.y. išmano savo 
darbą, siekia nuolatinio tobulėjimo, 
nebijo suklysti, geba pripažinti klai-
das ir pasimokyti iš jų.

- Ar savo gyvenime buvote suti-
kusi geriausią mokytoją? Jei taip, 
kas jis?

- Esu sutikusi gyvenime ne vieną 
puikų mokytoją, tačiau labiausiai 
įsiminė Kavarsko vidurinės moky-
klos, kurioje aš mokiausi, biologi-
jos mokytoja Janina Rasimavičienė. 
Griežta, reikli, teisinga, turinti sub-
tilų humoro jausmą. Būdama moki-
nė, žavėjausi ja ir nedrįsdavau net 
pagalvoti, kad galiu ateiti į jos pa-
moką gerai nepasiruošusi, netvirtai 
išmokusi temą. 

- Kiek metų dirbate mokytoja? 
- Pedagoginio darbo stažo skai-

čiuoju jau 29 metus. Atvažiavau į 
Anykščius baigusi tuometinį Šiau-
lių pedagoginį institutą. Gavau pa-
skyrimą į Antano Vienuolio viduri-
nę mokyklą. Greitai bėgo metai. Per 
tuos dešimtmečius ne kartą keitėsi 

mokyklos statusas. O aš čia pasili-
kau ir iki šiol dirbu pradinių klasių 
mokytoja.

- Kas Jums šiame darbe la-
biausiai teikia džiaugsmą? Ir kas 
Jums, kaip mokytojai, sunkiau-
sia?

- Labai patinka matyti mokinių 
augimą. Tikrą pasitenkinimą suke-
lia jų gebėjimas stebėtis, žavėtis, 
džiaugtis net ir pačiais mažiausiais 
dalykėliais, kurie virsta pasieki-
mais. Džiaugiuosi galėdama ne 
tik išklausyti, bet ir patarti, padėti. 
Tada ir pati pasikraunu pozityvios 
energijos, nuolat gaunu įkvėpimo, 
būdama kartu su savo mokiniais. 
Malonu išgirsti pamokos įvertinimą, 
kai mažas žmogus pasako, jog buvo 
labai įdomi pamoka. Gera, kada po 
daugelio metų vis dar prisimena, 
aplanko, parašo buvę mokiniai. 
Sunkiausia, kai matau nusivylimą, 
abejingumą, norą, sumenkinant 
kitą, gauti dėmesio sau.

- Išduokite bent keletą savo 
metodų, kurie efektingai veikia 
mokant bei auklėjant pradinių 
klasių mokinius.

- Susitarimai, susitarimai ir dar 
kartą susitarimai. Tik laikantis su-
sitarimų, klasėje galimas darnus 
darbas ir susikalbėjimas. Stengiuosi 
išklausyti kiekvieną vaiką ir mo-
kau jį išgirsti kitą. Esu įsitikinusi, 
kad bet kokioje situacijoje būtina 
gerbti savo mokinį, kokio amžiaus 
jis bebūtų, ką jis bebūtų padaręs. 
Tada jau visi metodai, kuriuos aš ar 
kiti mokytojai taiko pamokose, bus 
tinkami.  Metodų yra labai daug. 
Jie keičiasi kartu su laiku. Vieni 
labiau tinka pirmokams, kiti - ke-
tvirtokams. Šiuolaikiniai mokiniai 
labai aktyvūs, judrūs, besidomin-
tys technologijų naujovėmis, be to, 
kiekviena karta vis kitokia. Kaip 
mokytoja, privalau į tai atsižvelgti 
ir ieškoti būdų, kaip šiandieninius 
mokinius sudominti ir išmokyti, 
kad žinios būtų ne trumpalaikės, o 
ilgam išliktų. Ruošdamasi pamo-
koms keliu sau uždavinius – ieškoti 
informacijos, metodų ir būdų, būti-
nai juos atrasti, o atradus sėkmingai 
pritaikyti.

- Kas lėmė, kad pasirinkote 
mokytojos profesiją? Ar šian-
dien dėl tokio pasirinkimo nesi-
gailite?

- Mokytojo profesijos pasirinki-
mą, matyt, nulėmė mano charak-
terio savybės. Jau vaikystėje su 
draugėmis labai mėgau žaisti kū-
rybinius žaidimus, kuriems visada 
imdavausi vadovauti. Visada bu-
vau labai smalsi, aktyvi, kūrybin-
ga. Man ir šiandien patinka atrasti 
ką nors nauja, sukurti, pritaikyti, 
išbandyti. Mokykloje tokiu būdu 
ne tik realizuoju savo kūrybines 
idėjas, bet ir pasiekiu tam tikrų re-
zultatų tiek pamokose, tiek popa-
mokinėje veikloje. 

- Kaip manote, kada mokyto-
jo profesija Lietuvoje taps pres-
tižine? Ar tikite, kad taip gali 
nutikti?

- Aš manau, kad ši profesija 
buvo ir bus prestižinė. Bet nuo-
latinis kalbėjimas apie būtinumą 
padaryti šią profesiją prestižinę 
tikrai norimų rezultatų neduos. 
Manyčiau, kad dažnai ir valdžios 
atstovai, kartais ir patys moky-
tojai, viešai apie tai kalbėdami, 
patys menkina mokytojo profe-
sijos prestižą. Kaip pasiekti, kad 
kiekvienas jaustųsi atsakingas už 
savo ištartus žodžius? Juk nelen-
gva atstatyti tai, kas nuolat griau-
nama. Argi ne problema būsimųjų 
mokytojų ruošimas? Kai baigusi 
mokyklą stojau į institutą, labai 
nerimavau, ar įstosiu, nors baigiau 
mokyklą labai gerai. Žinojau, kad, 
norint įstoti, teks įveikti net penkis 
žmones, kurie tuo metu pretenda-
vo į vieną vietą. Studijos pedago-
giniame institute buvo prestižinės. 
Kas atsitiko dabar? Manau, reikia 
kuo skubiau pasirūpinti studijų ko-
kybe, kad pasirinkę pedagogines 
studijas jauni žmonės gautų puikų 
paruošimą, tinkantį ne vien tik pe-
dagoginiam darbui. Na ir, žinoma, 
teisingas mokytojo atlyginimas. 
Ar galima pritraukti į mokyklas 
jaunų, talentingų ar gabių žmonių, 
kuriuos dabar gąsdina menkai ap-
mokamas darbas?

- Jeigu šalies mokytojai ir vėl 
nuspręstų streikuoti, ar prisi-
jungtumėte prie jų? Kodėl?

- Taip, prisijungčiau. Manau, 
politikai taip pat, kaip ir mokyto-
jai, privalo laikytis duotų pažadų 
arba būti atsakingi už ištartus žo-
džius.

- Ką patartumėte jauniems 
žmonėms, kurie galbūt pagalvo-
ja apie galimybę tapti mokyto-
jais?

- Šiai profesijai būtinas pašau-
kimas, meilė vaikams, didelė kan-
trybė ir tolerancija. Būti mokytoju 
– tai ne tik profesija, bet ir gyve-
nimo būdas. Tai nuolatinis moky-
masis, atsidavimas kitiems, naujų 
sprendimų ieškojimas. Drauge tai 
ir kasdienis buvimas klegančių ir 
linksmų vaikų, jaunuolių būryje 
– jaunų žmonių apsuptyje. O tai 
puiku, nes priverčia pasitempti ir 
nepasiduoti laikui. 

- Kaip manote, ar moksleiviams 
pamokų metu reikėtų uždrausti 
naudotis mobiliaisiais telefonais?

- Manau, kad ne uždrausti reikė-
tų, o mokyti naudotis išmintingai. 
Juk uždraustas vaisius visada sal-
desnis. Čia vėlgi labai svarbūs su-
sitarimai tarp mokytojo ir mokinių. 
Reikia suformuoti tinkamą požiūrį į 
išmaniąsias technologijas ir jų nau-
dojimą. Jei telefonus kartkartėmis 
pritaikysime mokymosi reikmėms, 
tai paįvairins pamoką. Juk ne visa-
da pamokose galime naudotis plan-
šetėmis, nes jų visiems mokiniams 
neužtenka. O šiuolaikinių techno-
logijų integracija pamokose skati-
na mokinius aktyviai veikti, ieškoti 
informacijos, bendrauti ir bendra-
darbiauti. Tad kodėl nepanaudojus 
įrenginio, kurį beveik visi turi, - 
mobiliojo telefono? Juo labiau kad 
dabar tiek daug prikurta įvairiausių 
mokomųjų programėlių, kurios 
puikiausiai tinka ir mokiniams su-
dominti, ir mokantis anglų kalbos, 
ir vertinimui bei įsivertinimui, ir 
žaidybiniams elementams, palen-
gvinantiems išmokimą. Klausėte 
apie metodus. Didžiulė pasiūla. O 
kur dar skaičiuotuvas, fotoapara-
tas, diktofonas, filmavimo kamera, 
galimybė lietuviškai rašyti žinutes. 
Visa tai šiandieninės pamokos kas-
dienybė, o ne šventė.

- Papasakokite smagiausią nu-
tikimą iš Jūsų darbo mokykloje.

- Kiekvienais metais organi-
zuoju tėvelių vedamas pamokas, 
kurių metu tėčiai arba mamos su-
pažindina mokinius su tam tikra 
tema. Kartą į klasę atėjo ekologė, 
kuri pasakojo apie šiukšlinimo žalą 
gamtai, apie sąvartynus, šiukšlių 
rūšiavimą. Baigiantis pamokai, ji 
paklausė, ar mokiniai norėtų už-
duoti klausimų. Viena mergaitė, 
nekantriai keldama ranką, klausia:

„O ar jūs dar kur nors dirbate, ar 
tik šiukšlyne?“   

- Papasakokite šiek tiek apie 
save ir savo šeimą. Koks jūsų ho-
bis? Kas jums labiausiai patinka/
nepatinka Anykščiuose?

- Šiuo metu gyvename su vyru 
Gvidu. Vaikai jau užaugo ir bando 
kurtis savarankiškai. Sūnus Aidas 
gyvena ir dirba Vilniuje, o dukra 
Ernesta šiuo metu savanoriauja 
Slovėnijoje. Mums patinka gyventi 
Anykščiuose. Čia nuostabi gamta, 
geri žmonės, čia svajonės tampa 
realybe. Čia smagu dirbti, ilsėtis, 
pramogauti. Čia namai. O namuose 
gera, kai nosį kutena pačios iškep-
to pyrago kvapas, ant stalo pūpso 
šviežiai suteptas naminis tortas, 
garuojanti arbata. 

Pradinių klasių mokytoja Jolita Karosienė Anykščių A. Vienuo-
lio progimnazijoje dirba jau 29 - erius metus.

- Šią naktį pas mane įsilaužė vagis, 
pinigų ieškojo. Prisijungiau, o gal ra-
sim...

***
Chuckas Norrisas klydo tik vieną 

kartą, kada jis manė, kad klydo...

***
- Panele, jūsų pirštai tokie ilgi... 

Jūs, turbūt, pianinu grojate?
- Ne, mėgintuvėlius plaunu.

***
Naujasis rusas susilaužė ranką. At-

eina pas daktarą, tas apžiūri ir sako:
- Na, ką... Reikės dėti gipsą...
- Kam gipsą? Dėk marmurą, aš 

moku!

***
Jei manote, kad nikotinas nedaro 

įtakos moters balsui, pabandykite nu-
purtyti cigaretės pelenus ant kilimo.

***
- Tau kas nors sakė, kokia tu gra-

ži?
- Tu būsi pirmas.
- Ne, nebūsiu.

***
Po to, kai milicija buvo perva-

dinta į policiją, labai sunerimo 
medikai...

***
Mokytoja vaikams liepė parašyti, 

kas yra ašara.
„Ašara - tai ašarų liaukos išski-

riamas skystis“, - parašė pirmūnė 
Marytė.

„Ašara - tai sielos lašas“, - parašė 
klasės poetė Diana.

„Ašara yra vienas butelis degtinės 
trims statybininkams“, - parašė Pe-
triukas.

***

Katalikų kunigas klausia rabino:
- Kada pagaliau paragausi kiaulie-

nos?
Rabinas atsako:
- Per tavo vestuves, gerbiamasis.


