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

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

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

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.

Dekanas Petras Baniulis: „Patys tą rykštę 
išsitraukėme ir plakamės“ Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių šv. Mato bažnyčios durys net ir per karantiną kiekvieną 
dieną yra atviros. Tiesa, tikintieji šiuo laikotarpiu maldos namuose 
raginami nesilankyti, o melstis namuose. 

Anykščių parapijos dekanas, klebonas Petras Baniulis pasidžiau-
gė, kad per karantiną tikintieji elgiasi gana sąmoningai bei pasidali-
no mintimis, kaip bažnyčios gyvenimas vos per kelias savaites pasi-
keitė neatpažįstamai.

3 psl.Anykščių šv. Mato parapijos dekanas, klebonas Petras Baniulis 
sakė, kad koronaviruso pandemija žmonijai turėtų tapti pamoka.

Verbų sekmadienį tikintiesiems šventintų verbų buvo palikta 
Anykščių šv. Mato bažnyčios šventoriuje – neliko 
jų nei vienos.

Senelius planuoja suvežti į vieną ligoninę
Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovas Aurelijus Veryga nurodė visose aps-
krityse palikti tik po vieną palaikomojo gydymo ir slaugos ligo-
ninę. 

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius mano, kad iš esmės 
idėja yra gera, tačiau idėjos įgyvendinimas nereglamentuotas, 
neaišku, kaip tai padaryti.

Trūksta koordinavimo

Anykščių rajone slaugos ir palai-
komojo gydymo paslauga teikia-
ma atskirame pastate Troškūnuose 
ir Anykščių ligoninės patalpose. Iš 
viso slaugos skyriuje guli apie 80 
senukų. Pasak Anykščių rajono 
vadovo, Utenos apskrityje slaugos 
ir palaikomojo gydymo paslauga 
naudojasi apie 300 vyresnių žmo-
nių. „Apskrityje nėra nei vienos 
ligoninės, kuri galėtų priimti tiek 
žmonių. Kita vertus, nėra kam šitą 

procesą koordinuoti, merai patys 
turėtų susitarti. Operacijų vadovas 
galėtų savo įsakymais duoti nuro-
dymus ir problema būtų išspręsta. 
Bet šalies valdžia tik bando ap-
saugoti savo kailį, paskui galės 
aiškinti, jog mes liepėm, o jūs ne-
padarėte“ - kalbėjo S.Obelevičius. 
Mero teigimu, mažosios ligoninės 
nenori prarasti savo senelių, nes jie 
yra pagrindinis tų ligoninių paja-
mų šaltinis, todėl vyksta stumdy-
masis.

Anykščių rajono vadovai meras Sigutis Obelevičius (dešinėje) ir 
vicemeras Dainius Žiogelis tikina, kad kovojant su koronaviru-
su nėra aiškaus šalies valdžios koordinavimo.

Darbotvarkė. Per karantiną 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovų darbotvarkės susitrau-
kė. Šią savaitę numatyti vos du 
posėdžiai. Anykščių rajono sa-
vivaldybė informuoja, kad pir-
madienį savivaldybės vadovai 
dalyvavo nuotoliniame Utenos 
regiono plėtros tarybos posėdy-
je ir Vidaus reikalų ministerijos 
organizuotoje video konferen-
cijoje, aktualiems klausimams 
aptarti. Ką Anykščių rajono 
savivaldybės vadovai karantino 
sąlygomis veiks likusias ketu-
rias savaitės dienas - neprane-
šama.

Licencija. Anykščių rajono 
savivaldybė ruošiasi ilgai po-
sėdžiauti nuotoliniu būdu – iš 
UAB „Audiotonas“ už 254 Eur 
įsigijo vaizdo konferencijų pro-
graminės įrangos licenciją. Ši 
licencija galios iki 2021 metų 
balandžio pradžios.

Paslauga. Anykščių rajono 
savivaldybė pasirašė sutartį su 
UAB „Kagris“. Ši bendrovė 
skalbs, lygins ir dezinfekuos 
iš užsienio atvykusių asmenų 
ar turėjusių sąlytį su užkrėtu-
siaisiais koronavirusu patalynę. 
Tokia paslauga savivaldybei 
kainuos 500 Eur per mėnesį.

Įrašai. Daugiau kaip 125 
tūkstančiai metrikų įrašų – toks 
informacijos rinkinys per aštuo-
nerius metus jau sukauptas A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-Žu-
kausko memorialinio muziejaus 
genealoginiuose žinynuose.

Grąža. Anykščių kultūros 
centras skelbia, kad pinigai už 
Kultūros centro kasoje įsigytus 
bilietus į visus planuotus ir ne-
įvykusius renginius žiūrovams 
bus grąžinami karantinui pasi-
baigus.

Baudos. Už sausos žolės de-
ginimą gyventojams gresia bau-
dos nuo 30 iki 300 eurų. Anykš-
čių priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos viršininkas Saulius 
Slavinskas sakė, kad dėl žolės 
gaisrų šiemet Anykščių rajone 
kol kas nubaustų nėra.

„Kominis“ 
vairuotojas 
po avarijos 
liko sveikas

Rajono taryba 
posėdžiaus iš 
namų

Nuoširdaus bendravimo prie 
šventinio stalo niekas nepakeis

Vida DIČIŪNAITĖ, Anykščių 
rajono savivaldybės tarpinstituci-
nio bendradarbiavimo koordina-
torė: „... Su artimaisiais per šventes 
bendrausime telefonu, kompiute-
riu, ką darome ir dabar...“
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„Kominis“ vairuotojas po avarijos liko sveikas
Sekmadienio pavakarę, lygiame kelyje Debeikių seniūnijoje, 

tarp Leliūnų ir Mickūnų, nuo kelio nulėkė girto Anykščių rajono 
gyventojo vairuojamas „Peugeot 206“. Nuo Anykščių pusės va-
žiavęs „Peugeot“ per avariją vertėsi ir, atsidūręs pievoje, „žiūrė-
jo“ į priešingą pusę.

Į avariją atskubėjo Panevėžio 
greitosios pagalbos automobilis, 
tačiau vairuotojui medikų pagal-
bos nereikėjo... Jis liko policijos 
globoje. Automobilyje keleivių 
nebuvo. Pirmadienį Utenos aps-
krities vyriausias policijos komi-
sariatas pranešė, jog 1977 metais 
gimusiam vairuotojui nustatytas 
2,93 promilių girtumas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

Neaišku, kokį atstumą tokio gir-
tumo žmogus sugebėjo nuvairuoti. 

Sudaužyto automobilio išgabeni-
mu pasirūpino policijos pareigū-
nai. 

Anykščių rajono policijos komi-
sariato Reagavimo skyriaus virši-
ninkas Valdas Palionis „Anykštai“ 
sakė, kad po tokių įvykių paprastai 
transporto priemonės yra konfis-
kuojamos, taigi, pievoje atsidūręs 
„Peugeot 206“ turėtų tapti valsty-
bės turtu. Tiesa, jeigu vyras vai-
ravo svetimą automobilį, tuomet 
sudaužyta transporto priemonė bus 

grąžinta šeimininkui, o iš avarijos 
kaltininko bus išieškota automobi-
lio vertės suma. Prie bendro pasi-
važinėjimo įvertinimo komplekso 

dar reikia pridėti baudą bei teisių 
praradimą (jeigu jas vairuotojas tu-
rėjo) už vairavimą neblaiviam.  

-AnYkŠTA

„Peugeot 206“ nuo kelio nulėkė ir vertėsi tiesiame kelyje.

Smurtas. Balandžio 4 dieną, 
apie 3.55 val. Kavarsko seniūnijo-
je neblaivus (nustatytas 1,82 prom. 
girtumas) vyras (g. 1977 m.) smur-
tavo prieš neblaivią (nustatytas 1,41 

prom. girtumas) moterį (g. 1986 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Konfliktas. Balandžio 4 dieną, 
apie 4.00 val. Kavarsko seniūnijo-
je neblaivus (1,59 prom.) vyras (g. 

1975 m.) smurtavo prieš moterį (g. 
1982 m.). Vyras sulaikytas ir patal-
pintas į areštinę. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Vagystė. Balandžio 5 dieną apie 
9.00 val. gautas pranešimas, kad 

Troškūnų seniūnijos Raguvėlės 
kaime iš traktoriaus pavogtas sėja-
mosios valdymo blokas (kompiu-
teris-monitorius), rankinės svars-
tyklės ir GPS antena. Padaryta apie 
1 800 eurų žala. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Bus ribojamas patekimas į 
visus miestus ir miestelius
Šventinį savaitgalį bus ribojamas patekimas į visus šalies mies-

tus ir miestelius, siekiant pažaboti koronaviruso plitimą, pirma-
dienį pranešė premjeras Saulius Skvernelis.

Ministro pirmininko teigimu, tai 
užtikrins policija, esant reikalui ji 
pasitelks karius, o savivaldybių 
bus prašoma techniškai apribo-
ti visus nebūtinus įvažiavimus į 
miestus ir miestelius.

Išimtys bus taikomos tais atve-
jais, kai bus vykstama dėl arti-
mųjų, giminaičių mirties, sunkios 
ligos ar nelaimės, taip pat kai 
vykstama dėl būtinojo darbo atli-
kimo ar dėl būtinosios medicinos 
pagalbos suteikimo.

Draudimas negalios tiems, kurie 
vyks į kitą nei savo gyvenamosios 
vietos savivaldybę, kurioje turi 
nekilnojamojo turto.

„Visi esame pasiilgę atskirai 
gyvenančių senelių, tėvų, kitų 
šeimos narių. Tačiau geriausia, ką 
šiandien galime padaryti dėl jų ir 
dėl savęs pačių, – nevažiuoti svei-
kinti ir lankyti jų per Velykas“, – 
feisbuke parašė S. Skvernelis.

Pasak ministro pirmininko, bus 
griežtai tikrinami tie asmenys, 
kurie privalo laikytis saviizolia-
cijos, prekybos centrai prašomi 
užtikrinti tinkamą pirkėjų srautų 
reguliavimą.

S. Skvernelio teigimu, galutinis 
sprendimas dėl išvardintų priemo-
nių bus priimtas trečiadienio Vy-
riausybės posėdyje.

Premjeras užsiminė, kad situ-
acijai nepablogėjus, ilgainiui bus 
galima švelninti karantino režimą, 
tačiau daugiau detalių kol kas ne-
pateikė.

„Artėjantis savaitgalis yra tikrai 
kritiškai svarbus. Prašau visų susi-
telkti ir elgtis labai atsakingai. Jei 
viskas praeis gerai, gali būti, kad 
palaipsniui galėsime pradėti per-
eidinėti prie lengvesnio režimo“, 
– nurodė ministras pirmininkas.

-Bns

Daugiau nei 100 moksleivių gaus planšetinius 
kompiuterius

Kovo 30 dieną dėl koronaviruso epidemijos mokyklos pradėjo 
mokymą nuotoliniu būdu. Pasak Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėjos Jurgitos Banienės, šis procesas Anykš-
čių rajone vyksta pakankamai sklandžiai.

„Situaciją rajone vertinu pa-
kankamai gerai. Labai džiau-
giuosi tuo, kas vyko per tas dvi 
savaites, kai mokiniai atostoga-
vo. Buvo labai rimtas visų mo-
kyklų ir mokytojų požiūris į pa-
siruošimą nuotoliniam mokymui. 
Ėjome tuo keliu, kad mokyklos 
savarankiškai sprendė, kokias 
moksleivių mokymo aplinkas 
internete rinktis. Negalime rink-
tis kažkurio vieno būdo, nes tai 
priklauso nuo daugelio dedamųjų 
dalių – nuo mokyklų turimų tech-

ninių galimybių, nuo mokytojų 
technologinių kompetencijų“, - 
sakė J.Banienė.

Švietimo skyriaus vedėja 
J.Banienė pasakojo, kad tai, kaip 
dirbti nuotoliniu būdu, Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazija 
pasidalijo su mokytojais visoje 
Lietuvoje.

„Tai, kaip pasirengė dirbti nuo-
toliniu būdu mokykla, progim-
nazijos mokytoja Violeta Rauga-
lienė paskleidė net nacionaliniu 
lygmeniu“, - sakė J.Banienė.

Švietimo skyriaus vedėja 
J.Banienė sakė, kad pirmąją moks-
leivių mokymo nuotoliniu būdu 
dieną su „užlūžusiomis“ interneto 
sistemomis susidūrė ir Anykščių 
rajono mokytojai bei moksleiviai. 
Kai kuriems mokytojams moky-
klos suteikė reikalingą kompiute-
rinę techniką, nes jie jos namuose 
neturėjo.

„Tai buvo pavieniai atvejai. 
Nebuvo taip, kad didžioji da-
lis mokytojų namuose neturėtų 
kompiuterio ar interneto“, - sakė 
J.Banienė.

Švietimo ir mokslo ministerija 
Anykščių rajono mokykloms skyrė 
110 planšetinių kompiuterių, kurie 
bus išdalinti namuose kompiuterių 
neturintiems moksleiviams. Plan-

šetės bus su mobiliuoju internetu.
„Šie kompiuteriai skiriami 

proceso gerinimui. Pavyzdžiui, 
kreipėsi keletas mokinių, na-
muose turinčių kompiuterius, bet 
jie neveikė pagal tas programas, 
kurias naudoja mokytojai. Arba 
yra šeimos, kuriose tėvai dirba 
nuotoliniu būdu, šeimoje yra keli 
vaikai, o namuose tik keli kom-
piuteriai – tokioms šeimoms bus 
skirti planšetiniai kompiuteriai. 
Visi moksleiviai turi internetinį 
ryšį, blogiausiu atveju, jį palaiko 
su išmaniuoju telefonu“, - kalbėjo 
J.Banienė.

Švietimo skyrius, pasak 
J.Banienės, tėvų nusiskundimų 
dėl nuotolinio mokymo kokybės 
nuo jo pradžios nėra gavęs.

Teismas. Lietuvos apeliaci-
nis teismas pirmadienį panaikino 
buvusiam politikui Algirdui Pa-
leckiui Šiaulių apygardos teismo 
skirtą suėmimą dviem mėnesiams 
ir pritaikė švelnesnes kardomąsias 
priemones. A. Paleckis laikomas 
suimtas nuo 2018 metų spalio. 
Jis kartu su verslininku Deimantu 
Bertausku kaltinamas šnipinėjimu 
kitos valstybės naudai, veikiant 
organizuotoje grupėje. Kaltinimų 
A. Paleckis nepripažįsta. Bylą na-
grinėti Šiauliuose kovo pradžioje 
paskyrė Lietuvos apeliacinis teis-
mas, po to, kai nuo bylos nusiša-
lino Vilniaus apygardos teismas. 
Pasak Generalinės prokuratūros, 
nuo 2017 metų vasario iki 2018 
metų spalio kaltinamieji, veikda-
mi organizuotoje grupėje su Rusi-
jos žvalgybos darbuotoju ir kitais 
Rusijos piliečiais, vienas iš kurių 
teismo pripažintas kaltu Sausio 
13-osios byloje, Lietuvoje už pi-
niginį bei kitokį atlygį galbūt rin-
ko Rusijos žvalgybą dominančią 
informaciją.

Žiniasklaida. Latvijos vyriau-
sybė koronaviruso pandemijos 
krizės ekonominiams padariniams 
šalies žiniasklaidai sušvelninti 
skirs 2,04 mln. eurų, pranešė Fi-
nansų ministerija. 600 tūkst. eurų 
numatyta skirti spaudos leidėjams 
ir komerciniams naujienų por-
talams paremti, 223 tūkst. eurų 
– spaudos pristatymo išlaidoms, 
218 tūkst. eurų – transliuotojų 
išlaidoms dengti. Atitinkamą vy-
riausybės nutarimo projektą ir ki-
tus su juo susijusius dokumentus 
planuojama paruošti iki balandžio 
7 dienos, skelbia ministerija. La-
tvijos prezidentas Egilis Levitas 
praėjusią savaitę paragino vy-
riausybę suteikti kuo veiksmin-
gesnę paramą šalies visuomenės 
informavimo priemonėms, krizei 
sunaikinus nemenką jų pajamų 
dalį, bet sukūrus joms papildomų 
užduočių. „Neįmanoma įveikti 
krizės, o visuomenė negali veikti 
išvien, jei visuomenei stinga pa-
tikimos informacijos šaltinių ir ji 
susiduria su augančiais dezinfor-
macijos srautais. Rimta žinias-
klaida dabar stengiasi dirbti kuo 
atsakingiau. Žurnalistai laisvadie-
nių dabar neturi – atvirkščiai, jie 
dirba daugiau nei įprastai, tačiau 
jų pajamos, praradus reklamos už-
sakovus, drastiškai sumažėjo“, – 
pabrėžė Latvijos prezidentas.

Sankcijos. Europos Sąjungos 
įvestos sankcijos Rusijai, tai-
komos dėl padėties Ukrainoje, 
netrukdo Rusijai imtis veiksmų 
COVID-19 infekcijos plitimui 
stabdyti, pirmadienį pareiškė 
Bendrijos diplomatijos vadovo 
Josepo Borrellio atstovas Peteris 
Stano. „Sankcijos, taikomos fizi-
niams asmenims ir įmonėms dėl 
Krymo ir Sevastopolio aneksijos 
bei veiksmų, kenkiančių Ukrai-
nos suverenitetui, netrukdo Ru-
sijai spręsti koronaviruso proble-
mą, nurodė P. Stano per internetu 
transliuotą spaudos konferenciją 
Briuselyje. Jis taip atsakė į prašy-
mą pakomentuoti praėjusį penkta-
dienį ES vadovams atsiųstą grupės 
europarlamentarų laišką, kuria-
me raginama neatšaukti sankcijų 
Rusijai dėl kilusios COVID-19 
pandemijos. ES parlamento nariai 
priminė, kad šios sankcijos yra 
susijusios su Minsko susitarimų 
įgyvendinimu.

-Bns

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt
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IŠ PIRMŲ LūPŲ

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 grįžtantys emigrantai Lietuvoje pasiliks ilgesniam laikui?
Balandžio 2 dieną, ketvirtadienį vykusiame Anykščių rajono tarybos posėdyje prisiminta emi-

grantų tema. Socialdemokratas Egidijus Šilaika prognozavo, kad mokinių skaičius rudenį Anykščių 
rajono mokyklose keisis, nes į Lietuvą grįžta nemažai emigrantų.

Kaip manote, ar Anykščių rajonas šiuo metu yra pasiruošęs priimti grįžtančius emigrantus? Ar 
tikite, kad kilus koronaviruso pandemijai, emigrantai Anykščių rajone pasiliks ilgesniam laikui? 
Kokias matote jų galimybes įsitvirtinti Anykščių rajono gyvenime?

Pabėgs: „Žinoma, kad nepasiliks. 
Rimti žmonės, turintys darbus, už-
sienyje įsitvirtinę, ten ir dabar liko, 
ten karantine dienas leidžia. O šitie, 
kuriuos valstybė taip rūpestingai 
lėktuvais ir keltais gabeno, po kurio 
laiko vėl pradės lakstyti į užsienį. 
Lietuvoje mokami atlyginimai ne-
tenkins. Be to, sugrįžo daug visokių 
svieto perėjūnų, tinginių, apsileidė-
lių, kurie nereikalingi nei užsieniui, 
nei Lietuvai. Duok Dieve, tegu tik 
jie išvažiuoja.”

Taigi: „Kai užsienyje gerai, tai 
jie ten dirba ir uždirba turtą sve-
timoms valstybėms, senus tėvus 
palikę Lietuvoje likusiems savo 
mokesčiais juos išlaikyti. Atsiun-
čia arba atsiveža į Lietuvą spalvotų 
popierėlių, vadinamų pinigais, ku-
rie čia padidina infliaciją ir pablo-
gina Lietuvoje gyvenančių ir dir-
bančių padėtį. Kai užsienyje tampa 
blogai, tada jie prisimena tėvynę, 
atgal į ją suvažiuoja ir naudojasi 
jos paslaugomis, nors iki tol dirbo 
ir mokesčius mokėjo svetimoms 
valstybėms, iš kurių teko išvažiuo-
ti. Pasinaudos Lietuva, o kai už-
sienyje situacija taps gera, tai vėl 
išvyks didinti kitų valstybių BVP. 
Kam vargti, ko nors savo tėvynėje 
siekti, kam siekti politinės ir eko-
nominės sistemos pakeitimo, dirbti 

Lietuvai ir ją turtinti, kai galima 
lengviausiu keliu - išvykti į ten, 
kur kitos tautos per daugelį metų 
susikūrė sau gerą gyvenimą ir pa-
sinaudoti tuo“.

Įdomu: „Kas atvežė Lietuvon 
iš užsienių koronovirusą? Visokie 
turistai, slidininkai ir emigrantai. 
Sėdėtų visi namie rūras suraukę kas 
Lietuvoj, kas Anglijoje ar Norvegi-
joje ir būtų ramu. Dabar laksto iš 
vienos šalies į kitą, iš vieno darbo į 
kitą, užsimano – važiuoja Lietuvon, 
užsimano – grįžta atgal. Taip virusai 
ir platinami. Dar daug kas ir karan-
tino nesilaikė sugrįžę. Todėl, nepy-
kite, kad tuos keliauninkus žmonės 
keikia“.

X – man: „Nebūkime naivūs, 
baigsis Korona viruso pandemija, 
Europos šalys sušvelnins karantino 
sąlygas, galų gale panaikins patį 
karantiną ir vėl viskas grįš į savo 
vėžes, kaip ir buvo iki šiol. Dabar 
svarbiausia piliečių sąmoningumas, 
kurio dėka siekti kuo mažesnio už-
sikrėtusiųjų ir apskritai aukų skai-
čiaus, nuo šitos kvarabos, kuri ap-
ėmė visą pasaulį. Ne apie ateinantį 
rudenį reikia galvoti, o kaip dabar ir 
kuo efektyviau įveikti tiek vietinę, 
tiek pasaulinę COVID - 19 epide-
miją“.

Išvykęs: „Pasitikslinkit, kiek MI-
LIJONŲ kasmet Lietuvos bankai 
pasipildo emigrantu pinigais, tuo 
būdu prisideda prie ekonomikos 
kėlimo. Jei iš bankų išimtu savo 
indėlius, Lietuvėlei būtų bankrotas. 
Nemenkinkit išvykėlių, nes sava 
valdžia NIEKO nesukūrė saviems 
gyventojams. Todėl buvo priversti 
ne savo noru išvykti ir padėti savo 
artimiems likusiems čia. Kitu atve-
ju būtų milijonas bedarbių! Ar norė-
tum to? Galvokit prieš smerkdami ir 
priešindami vieni kitus. O bedančių 
visur yra: ir Lietuvoj, ir Anglijoj“.

VaLda: „Skaitau ir pyktis paė-
mė. Man gėda būtų rašyti tokias 
nesąmones. Juk grįžta mūsų pačių 
vaikai su šeimomis. Reikia steng-
tis padėti vieni kitiems, galvoti 
apie naujų darbo vietų kūrimą. Dėl 
ko žmonės važiavo į kitus kraštus, 
kad galėtų užsidirbti vaikų, senų 
tėvų išlaikymui. Reikia džiaugtis ir 
stengti, kad su visam grįžtų, atgytų 
mūsų miestas, nesėdėtų koncertų 
salėse vien pagyvenusio amžiaus 
žmonės, pensininkai. Geriau išvyti 
pašalpinius, kurie trinasi pakampė-
mis ir geria. Dar vienas dalykas – tai 
darbdavių savivalė (sau tik sau), kai 
eiliniai dirba už minimumą ir to kar-
tais negauna. Ko pykti ant valdžios, 
patys gi tuos mokytojus renkam, le-

kiat net žviegdami, o paskui išrink-
tieji valdžia nepasidalina ir pešasi. 
Per mano visą rinkiminį laikotarpį 
dar tokios valdžios nebuvo. Atva-
žiuoja į rajoną dirbti naujas žmo-
gus, tol ėda, uja, kol apsisuka ir kuo 
toliau bėga nuo Anykščių. Galiu 
teigti valdžia dabartinė nėra didžiai 
gerbtina dėl savo neveiklumo: pvz. 
peržiūrėjai struktūrą ligoninėje, už-
sisėdėjusius pensininkus pakeisti 
jaunais išsilavinusiais specialistais. 
Reikia džiaugtis, kad pas mus noriai 
vyksta aukšto išsilavinimo, protingi 
specialistai. Protinga valdžia taip 
nedarytų - iškart įvestų tvarką, o pas 
mus... Nesuprantu tų žmonių, kurie 
nesugeba vadovauti, o lenda į val-
džią – atminkit, partija Jums valgyti 
neduos - šiandien ji yra, rytoj jos 
gali nebūti, o gyventi mums reikia 
čia ir dabar. Karantinas – turit gero 

laiko pamąstymams, susėskit ir gal-
vokit apie rajono perspektyvą, jei 
taip norit kažką vyti, tai išsivykite 
patys save, jei nesugebate sustyguo-
ti darbo“.

 
Augis: „Lietuviam labai gera pro-

ga eilinį kartą purvais pasidrabstyti: 
komentatoriai – atspindys dalies 
tautos“.

O jums: „Neatrodo, kad atspin-
dys dalis tautos grįžusių iš užsienio 
ir nesilaikančių karantino, girtuo-
kliaujančių, daužančių svečių na-
mus, kur patys gyvena, vagysčių iš 
parduotuvių, muštynių ir visokiau-
sių kt.dalykų. Jie dėjo.... ant tavęs 
ir manęs. Ir baikit čia būt Tadas 
Blinda - svieto lygintojas. Nereikia 
lygint nesulyginamų dalykų“.

(Atkelta iš 1 psl.)

Pašventintas verbas paliko 
šventoriuje

Balandžio 5 dieną, sekmadienį, iki 
Velykų likus savaitei, buvo švenčia-
mas Verbų sekmadienis. Anykščių pa-
rapijos klebonas, dekanas P.Baniulis 
pasakojo, kad šia proga bažnyčia ti-
kintiesiems paruošė staigmeną.

„Verbų sekmadienį šv. Mišios 
Anykščių šv.Mato bažnyčioje vyko 
praktiškai be žmonių. Nors tikintieji 
per karantiną ir raginami melstis na-
muose, bažnyčioje buvo keletas žmo-
nių. Mūsų bažnyčia didelė, todėl jie 
vieni nuo kitų sėdėjo saugiu atstumu, 
be to dėvėjo apsaugines veido kau-
kes“, - pasakojo klebonas, dekanas 
P.Baniulis.

Po šv. Mišių pašventintos verbos 
buvo paliktos Anykščių šv. Mato baž-
nyčios šventoriuje.

„Žmonės visas jas kažkokiu būdu 
pasiėmė“, - sakė klebonas, dekanas 
P.Baniulis.

Ragina melstis namuose

Į Anykščių šv. Mato bažnyčią ti-
kintieji kiekvieną dieną gali užsukti 
visą dieną.

Tiesa, kuomet prasideda pamal-
dos, jie raginami šventovę dėl pačių 
saugumo geriau palikti. Pamaldos 
bažnyčioje vyksta kiekvieną dieną.

„Jeigu kunigai nesimels, kas tada 
melsis? Mes privalome melstis, bet 

be žmonių. Štai, balandžio 6-ąją, 
pirmadienį, su kunigu meldėmės ne-
įprastu laiku – 9 valandą. O per Di-
dįjį tridienį 19 val. bus mišios. Mes 
tiesioginės šv. Mišių transliacijos 
nedarome, bet yra tų transliacijų per 
LRT, per „Marijos radiją“, interne-
te iš kitų parapijų. Pasakome, kurią 
valandą Mišios, apeliuojame į tikin-
čiųjų supratingumą, kad melstųsi tuo 
metu namuose“, - kalbėjo dekanas, 
klebonas P.Baniulis.

Skamba bažnyčių varpai

Anykščių šv. Mato parapijos de-
kanas, klebonas P.Baniulis atskleidė, 
kaip ateinantį sekmadienį bažnyčio-
je bus švenčiamos Velykos.

„Velykos Anykščių šv. Mato baž-
nyčioje bus uždaros. Sekmadienį 8 
val. visoje Lietuvoje bus skambina-
ma bažnyčių varpais“, - sakė deka-
nas, klebonas P.Baniulis.

Lietuvoje paskelbus karantiną, 
bažnyčių varpai maždaug 3-4 minu-
tes skamba kiekvieną vakarą 20 val.

„Tai yra raginimas bendrai maldai 
į šv.Juozapą. Yra speciali malda. Ji 
labai atitinka šių dienų aktualijas, 
šia malda prašoma užtarimo ir pa-
galbos“, - sakė dekanas, klebonas 
P.Baniulis.

Šia malda prašoma užtarimo ir 
pagalbos

Malda, kurią tikintieji kviečiami 
kalbėti skambant bažnyčių varpams: 

„Į Tave, palaimintasis Juozapai, krei-
piamės vargų spaudžiami. Melsdami 
Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagal-
bos, su pasitikėjimu prašome, kad ir 
Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios 
meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja 
Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to 
tėviško džiaugsmo, su kuriuo glau-
dei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, malo-
ningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus 
Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir 
mūsų reikaluose padėk mums savo 
galia ir užtarimu. Rūpestingasis 
šventosios Šeimos Sarge, saugok 
Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis 
Tėve, padėk mums išvengti visokių 
klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gel-
bėtojau, stiprink mus kovoje su tam-
sos galybėmis ir, kaip anuomet iš-
gelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio 
jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink 
šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo 
žabangų ir nuo visokių nelaimių, o 
kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, 
stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagal-
bos, galėtume šventai gyventi, Die-
vo malonėje numirti ir pasiekti am-
žinąją dangaus laimę. Amen.”

Per karantiną bažnyčiai 
sunku

Pasiteiravus, kaip dvasininkai iš-
gyvena šį laikotarpį, Anykščių šv. 
Mato parapijos dekanas, klebonas 
P.Baniulis kalbėjo: „Visiems sunko-
ka. Dirbančiųjų nelabai daug beliko. 
Mokytojai dirba nuotoliniu būdu, jie 
gal gaus tas algas. Bažnyčiai sun-

kiau – intencijų žmonės neateina 
užprašyti ir rinkliavų nėra. Dabar 
meldžiamės visų intencijom. Mel-
džiamės už visus, kad ligos nepultų, 
už visą parapiją ir Lietuvą“.

Mirusiųjų kartais net 
nebešarvoja

Šalyje paskelbus karantiną, pasi-
keitė laidotuvių tradicijos.

„Nežinau, kiek laiko pašarvoję  
mirusįjį žmonės dabar jį laiko, žinau, 
kad yra buvę atvejų, kai visai nešar-
vojo. Mes nuvažiuojame savo trans-
portu tik į kapines ir ten atliekame 
visas maldas, kurias priklauso atlikti 
šarvojimo salėje. Būna žmonių lai-
dotuvėse, tačiau mažiau, pastebėjau, 
kad jie laikosi vieni nuo kitų saugiu 
atstumu“, - sakė dekanas, klebonas 
P.Baniulis.

Pamoka atsigręžti į 
autoritetus

Pokalbio metu dekanas, klebonas 
P.Baniulis prakalbo apie tai, kad ka-
rantinas – labai palankus metas tė-
vams geriau pažinti savo vaikus.

„Teko iš mokytojų girdėti, kad 
prasidėjus nuotoliniam mokymuisi, 
tėvai klausia jų, ką daryti. Žiūri vai-
kas į tą kompiuterį namuose ir nieko 
nedaro. Klausia, kaip jūs susitvarko-
te su tuo vaiku. Tai mokytojai tėvams 
atsako, jog taip būna ir mokyklose... 
Atėjo tas momentas, kai tėvai pama-
tė, kokie yra jų vaikai. Kai jie eina 

tiek į mokyklą, tiek į bažnyčią, tėvai 
sako, kad juos ten išmokys poterių 
ar matematikos ir literatūros. Deja, 
patys pamatė, kaip tai nelengva. 
Nebėra tokios kaip namų mokyklos. 
Tėvai numeta kompiuterį vaikams ir 
jūs žaiskit, netrukdykit mūsų. Galbūt 
tėvai dabar pradės kitaip žiūrėti ir į 
tuos pačius mokytojus. Dabar nebė-
ra autoritetų – jo neturi nei kunigas, 
nei mokytojas, nei žurnalistas paga-
liau. Visi gudrūs mokyti. Tai pamoka 
mums, kad reikia taisytis“, - kalbėjo 
dekanas, klebonas P.Baniulis.

Mes nesiklausome Dievo

Kai kurie žmonės kalba, kad 
pasaulyje išplitęs koronavirusas – 
„Dievo rykštė žmonijai“. Dekanas, 
klebonas P.Baniulis su tokiu pasaky-
mu sutikti nelinkęs.

„Nemanau, kad čia Dievo rykštė. 
Manau, kad mes čia patys tą rykštę 
išsitraukėme ir plakamės. Dievas 
davė laisvą valią žmogui, bet mes 
Dievo neklausome. Nenorime kaž-
kam tarnauti ir nusibaudžiame patys 
save. Buvo ir maras, ir Ispanijos gri-
pas. Tai – ne Dievo bausmė. Patys 
žmonės naikindami ir niokodami 
gamtą ir darydami visokius kitokius 
dalykus pasidaro taip, kad tos bėdos 
išlenda ir mes jas turime kentėti. Nei 
aš, nei senesni žmonės neatsimena 
tokių laikų, kokie yra dabar, kad ne-
galima laisvai vaikščioti, melstis ir 
panašiai. Galbūt tai bus tokia pamo-
ka?“, - pastebėjo dvasininkas.

Dekanas Petras Baniulis: „Patys tą rykštę 
išsitraukėme ir plakamės“
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Ačiū šeimos gydytojai Daliai KazlausKienei ir slaugy-
tojai Rūtai PAciūnienei už atidų išklausymą, profesiona-
lumą, paaiškinimą ir šypsenas. nuoširdžiai Jums dėkoja-
me.

Laima, Vaida ir Rimantas Pranckūnai.

nuoširdžiai dėkoju Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai 
KazlausKienei ir bendrosios praktikos slaugytojai Rūtai 
PAciūnienei už nuoširdų gydymą ir malonų bendravimą.

 

B. ValaVičienė

horoskopai
AVINAS. Naujasis pažįstamas 

gali jus tiesiog pakerėti. Būsite pa-
siruošęs tuoj pat visko prisižadėti 
ar išsižadėti. Vis dėlto pasistenkite 
būti protingas ir šitaip nesielkite! 
Finansiniai reikalai visą savaitę 
blaškysis tarp neapsakomos sėkmės 
ir visiško žlugimo tikimybių. Ar 
neperžengia ribų jūsų ambicijos ir 
garbės troškimas?

JAUTIS. Kai visi aplink rėkia, 
neįmanoma suprasti, kas teisus. 
Finansinė padėtis neapibrėžta. Dar 
nėra jau uždirbtų pinigų, neatiduo-
tos skolos. Ši savaitė nebus svajonių 
išsipildymo metas. Gyvenkite rea-
liame pasaulyje. Į savaitės pabaigą 
gali pagauti įkvėpimas mokytis ar 
šiaip tirti kokį naują dalyką.

DVYNIAI. Jei esate toks gudrus 
kaip pats manote, pasistenkite šią 

savaitę pasirodyti tinkamu laiku 
tinkamoje vietoje. Pirmoje savaitės 
pusėje nesivelkite į smulkmenas. 
Esate gerai susipažinęs su padėtimi, 
tad galite sutelkti jėgas svarbiau-
siems dalykams, ateisiantiems tik 
ketvirtadienį ar penktadienį.

VĖŽYS. Turite pasirinkimo lais-
vę. Gerai įsiklausykite, ką sako vi-
dinis balsas, ir viskas bus gerai. Sa-
vaitės pradžioje galimi viliojantys 
finansiniai pasiūlymai. Nuo galuti-
nių sprendimų vis dėlto vertėtų kol 
kas susilaikyti. Ketvirtadienį ati-
duokite pirmenybę kolektyviniams 
darbams ir laiko leidimui.

LIŪTAS. Pamirškite kartelį apie 
kitus ir galvokite šią savaitę tik apie 
save ir savo tikslus. Jums pasiseks 
tik tuo atveju, jei sugebėsite išla-
viruoti painiose situacijose, o kai 
prireiks, ir alkūnėmis pasidarbuoti. 
Savaitės pabaigoje turėtų pagerėti 

santykiai šeimoje. Atleisti ir pa-
miršti nėra lengva, bet jei įstengsite, 
pasijusite kur kas laimingesnis nei 
tikėjotės.

MERGELĖ. Turėsite toliau 
tvarkyti tam tikrus reikalus, kurių 
sėkmė priklausys nuo jums artimų 
žmonių geros valios. Iš draugo ar 
bendradarbio pirmoje savaitės pu-
sėje galite sulaukti gerokai jus su-
trikdysiančio pasiūlymo. Antroje 
savaitės pusėje žadėta finansinė pa-
galba gali būti atšaukta.

SVARSTYKLĖS. Šią savaitę 
jums bus sunku koncentruoti min-
tis ties viena konkrečia tema. Būtų 
puiku, jei svarbų pokalbį galėtumė-
te atidėti vėlesniam laikui. Savaitei 
baigiantis artės į pabaigą ir gan ilgai 
trukęs bendro išsiblaškymo, neor-
ganizuotumo periodas.

SKORPIONAS. Aukščiau galvą 
- šią savaitę pavyks susitvarkyti su 

visomis kliūtimis ir nesklandumais. 
Tikriausiai perimsite lyderio pozi-
cijas, nes turėtumėte puikiai įveikti 
varžovų pinkles. Senokai svajotas ir 
fantazuotas audringas meilės roma-
nas su kolega, atrodo, gali tapti re-
alybe. Atsargiai, galimas įsikišimas 
iš šalies, sukomplikuosiantis subtilų 
reikalą.

ŠAULYS. Stiprėja emocinis pa-
kilimas, sudarysiantis tinkamas są-
lygas siekti užsibrėžtų tikslų. Jėgos, 
spendusios jums įvairiausias kliūtis 
ir trukdžiusios imtis radikalių per-
mainų, pagaliau bus nukenksmintos 
ar neteks galios savaime. Savaitės 
pradžioje dar gali norėtis ramybės 
ir vienatvės, bet savaitgalį jau pla-
nuokite aktyvų ir triukšmingą.

OŽIARAGIS. Šią savaitę jūsų 
energija liesis per kraštus. Būsite 
kupinas idėjų ir to paties reikalau-
site iš kitų. Nors kitiems ir nebus 

lengva su jumis, bet vis tiek pagyrų 
ir susižavėjimo savo atžvilgiu su-
lauksite su kaupu. Savaitgalį verta 
imtis remontuoti ar bent jau gerai 
iškuopti butą.

VANDENIS. Jei esate protingas, 
šią savaitę darysite tai, ką sugebate. 
Tuomet viskas eisis kaip įprasta, o 
jūsų darbo rezultatai toliau reikš pa-
tikimą kokybę. Dėl kažkokių eks-
perimentų galite išgyventi nedidelį 
kritimą. Į savaitės pabaigą galite 
būti kalbinamas sudaryti jums ne-
naudingą finansinį sandėrį.

ŽUVYS. Savaitės pradžioje bū-
site labai išsiblaškęs, darbus dirbsi-
te ką nugriebdamas - tai tą, tai kitą. 
Kažką brandinate pats sau vienas, 
kas kelia nuolatinį sąmyšį jūsų vi-
duje. Patarimas jums šią savaitę 
vienas - nusileiskite iš dangaus ant 
žemės. Beje, galite sulaukti netikė-
tos piniginės paramos.

Populiariausių medikų rinkimų lyderio 
pranašumas sumažėjo

Po 11 padėkų gavo gydyto-
jos R. Juodiškienė ir N. Kišo-
naitė. Kitų gydytojų surinktų 
padėkų skaičius: D.Irician - 9, 
V.Pažėrienė - 7, G.Šinkūnaitė 
- 5, R. Bukelis ir R. Jurkėnas 
ir A.Tarvydas - po 4, A. Mor-
kūnienė ir V. Giriūnienė - po 
2, Z. Neniškienė, V. Žiogė, 
G.Klimkevičius, L.Prabišienė ir 
A.Gustas - po 1 padėką.

Tarp slaugytojų lydere 
tapo J.Abraškevičienė, gavu-
si 18 padėkų. Antroje vietoje 
- R.Paciūnienė, sulaukusi 17 
padėkų. L.Slapšienė gavo 14, 
R.Strazdienė  - 12,  A. Bartulie-

Populiariausių medikų rinkimuose pirmauja Anykščių PSPC  
šeimos gydytojas Valdas Macijauskas, surinkęs 34 pacientų pa-
dėkas. Antroje vietoje – jo kolegė, šeimos gydytoja Dalia Kazlaus-
kienė, kuriai  padėkota 30 kartų. 

nė -11,   S. Strazdienė - 10,  K. 
Liutkienė - 9,  R. Viršylienė ir 
D.Rudokienė - po 5,  R. Burnei-
kienė  ir R. Bagočiūnienė - po 4,  
A. Valaitienė ir R. Jankienė - po 

2,  L. Staniūnienė, V. Kvasaus-
kienė, L. Kiaušienė ir B. Gai-
ževskienė - po 1.

Padėti  populiariausiems medi-
kams balsus rinkti galite keliais 
būdais – „Anykštos“ laikraštyje 
spausdindami padėkas (1 padė-
kos kaina 10 eurų), rašydami 
laiškus apie tai, kaip Jumis me-
dikai 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, Anykš-
čiai). 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, tiki-
mės, bus pagerbti balandžio 
27-ąją, Medicinos darbuotojų 
dieną. O nugalėtoją paskelbsime 
balandžio 25 dieną.

Senelius planuoja suvežti į vieną ligoninę

(Atkelta iš 1 psl.)

Priminsime, jog seni ir ser-
gantys žmonės yra labiausiai 

koronaviruso pažeidžiami, todėl 
juos stengiamasi kiek įmanoma 
labiau atriboti nuo išorinių kon-
taktų.      

Ligoninės direktoriui – 
ultimatumas

Iki šiandienos Anykščių rajo-
no ligoninės patalpose turi būti 
atidaryta Karščiavimo klinika 
– savotiška buferinė zona, ku-
rioje medikai apžiūrėtų karščiuo-
jančius, galimai koronavirusu 
užsikrėtusius ligonius. Anykš-
čių rajono ligoninės direktorius 
Audrius Vasiliauskas sako, kad 
Karščiavimo klinika ligoninės 
patalpose sukels pavojų kitiems 
pacientams ir medikams. 

O Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius dėsto, kad ligo-
ninės direktorius paprasčiausiai 
vengia darbo. „Laukiame rytdie-
nos, laukiame, kaip jis su šia už-
duotimi susitvarkys. Mano žinio-
mis, jis nieko nedaro. Kalba, jog 
tariasi su Utena. Kas tada žmones 
vežios į Uteną? Bėda, kad ligo-
ninės direktorius nesuvokia, kas 
yra ta Karščiavimo klinika“ – 
„Anykštai“ sakė rajono vadovas. 

Jau praėjusią savaitę ligoninės 
direktorius A.Vasiliauskas buvo 
iškviestas „ant kilimėlio“ pas 
merą. S.Obelevičius neslepia, 
kad jam nepatinka, kaip ligoninės 
direktorius atlieka savo darbą, 
tačiau panašu, kad nesiryžtama 
A.Vasiliausko atleisti iš pareigų, 

nes nėra kuo jį pakeisti. 
Ligoninės direktorius nebeturi 

pavaduotojo. Nuo balandžio 1-o-
sios iš direktoriaus pavaduotojo 
pareigų pasitraukė Virginija Pa-
žėrienė.  

Susirgusio janušaviečio 
žmona – sveika

Anykščių rajone iki vakar buvo 
registruoti keturi susirgimai ko-
ronavirusu. Koronavirusas nusta-
tytas Janušavos (Kavarsko sen.) 
gyventojui, dviems Anykščiuo-
se gyvenantiems jo vaikams bei 
Anykščių ligoninėje dirbančiai 
Pagirių kaimo (Anykščių sen.) 
gyventojai.  Naujų susirgimų ko-
ronavirusu Anykščių rajone pa-
skutinėmis dienomis nėra fiksuo-
ta. Tačiau, nėra ir dalies paimtų 
mėginių atsakymų. 

Tiesa, vakar antroje dienos pu-
sėje paaiškėjo savaitę lauktų ty-
rimų rezultatai – nustatyta, kad 
sergančio Janušavos gyventojo 
žmona ir jo bendradarbis, kurio 
mėginiai imti tyrimams, korona-
virusu neserga. Šių žmonių tyri-
mų atsakymų laukta visą savaitę, 
nuo kovo 30-osios.  

Anykščių rajono ekstrema-
lių situacijų valdymo komisijos 
Operacijų vadovo, rajono vice-

mero Dainiaus Žiogelio duome-
nimis, tyrimams paimti apie 20-
ies anykštėnų mėginiai. Du iš šių 
asmenų buvo izoliuoti Alantos 
technologijų ir verslo mokyklos 
Anykščių filialo bendrabutyje, 
abu jie šiek tiek negalavo. Pir-
madienį, balandžio 6-ąją, vieno 
iš bendrabučio gyventojų tyrimo 
dėl koronaviruso atsakymas buvo 
gautas, žmogus koronavirusu ne-
serga. Jo izoliacijos terminas pa-
sibaigęs, todėl anykštėnas išleis-
tas į namus. Pasak D.Žiogelio, 
iki ateinančio penktadienio, ba-
landžio 10-osios, iš bendrabučio 
turėtų būti išleistas paskutinis 
izoliuotas asmuo.      

D.Žiogelis „Anykštai“ sakė, 
jog pagaliau gavo prieigą prie 
Lietuvos susirgimų koronavirusu 
duomenų bazės, tačiau informa-
cija joje, pasak vicemero, yra ne-
tiksli. „Skelbiama, kad Anykščių 
rajone saviizoliacijoje po grįži-
mo iš užsienio buvo 102 asme-
nys, tačiau tarp šių 102-iejų, ku-
rių pavardės nurodomos, yra tik 
vienas žmogus, kuris izoliacijai 
naudojosi savivaldybės patalpo-
mis. O savivaldybės patalpomis 
iš viso pasinaudojo 30 žmonių“ – 
„Anykštai“ kalbėjo D.Žiogelis.   

-AnYkŠTA

Anykščių ligoninės direktorius Audrius Vasiliauskas įpareigotas 
šiandien (antradienį) atidaryti Karščiavimo kliniką.
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komentarai

Rajono taryba posėdžiaus iš namų Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Balandžio 2 dieną, ketvirtadienį, į 13-ąjį Anykščių rajono tarybos posėdį anykštėnų išrinktieji 
rinkosi dėvėdami apsaugines veido kaukes ir gumines pirštines. Posėdis surengtas ne savivaldybėje, 
o Anykščių menų inkubatoriaus-menų studijos didžiojoje salėje, kad Tarybos nariai galėtų laikytis 
per karantiną nurodytų rekomendacijų – vienam nuo kito išlaikyti saugų atstumą. 

Į posėdį iš 25 rajono tarybos narių atvyko 18. Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius jiems 
dėkojo, kad atvyko posėdžiauti „rizikuodami savo sveikata“.

Komitetų posėdžiai neįvyko

Prieš ketvirtadienio Anykščių rajo-
no tarybos posėdį, antradienį, Anykš-
čių rajono savivaldybėje turėjo vykti 
komitetų posėdžiai, kuriuose Tarybos 
nariai susipažįsta su posėdžio me-
džiaga, pateikia rūpimus klausimus 
sprendimų projektų rengėjams. Deja, 
bet nė vienas komitetų posėdis tądien 
neįvyko.

„Nė viename iš komitetų nesusi-
rinko kvorumas“, - priežastį, kodėl 
komitetų posėdžiai buvo atšaukti, 
„Anykštai“ nurodė Anykščių rajono 
savivaldybė.

Posėdžiavo už uždarų durų, 
posėdį filmavo… fotoaparatu

13-ajame Anykščių rajono tarybos 
posėdyje buvo imtasi tam tikrų sau-
gumo priemonių. Dar prieš posėdį 
paskelbta, kad jame nerekomenduo-
jama dalyvauti vyresnio amžiaus Ta-
rybos nariams bei Tarybos nariams, 
sergantiems lėtinėmis ligomis.

Šį kartą Anykščių rajono tarybos 
posėdis buvo surengtas už uždarų 
durų. Jame nebuvo leidžiama daly-
vauti žiniasklaidos atstovams. Pagal 

nustatytus reikalavimus, rajono Tary-
bos posėdžiai privalo būti transliuo-
jami internetu tiesiogiai, kad su pri-
imtais sprendimais galėtų susipažinti 
tiek visuomenė, tiek ir žurnalistai, ta-
čiau to Anykščių menų inkubatoriuje-
menų studijoje savivaldybė nedarė. 
Posėdis buvo nufilmuotas fotoaparatu 
ir „Youtube“ platformoje paviešintas 
tik kitą dieną, pasibaigus posėdžiui.

Nuogąstavo, kad per karantiną 
gali išaugti keleivių skaičius

13-ojo Anykščių rajono tarybos 
posėdžio metu priimta 13 sprendimų. 
Posėdis truko pusę valandos. Už vi-
sus posėdžiui pateiktus sprendimų  
projektus Tarybos nariai balsavo 
vienbalsiai, kiek ilgiau padiskutavo 
tik ties keliais klausimais.

Svarstant sprendimo projektą dėl 
nemokamo keleivių vežimo vietos 
autobusais, pastabų turėjo konserva-
torė Rita Kripaitienė.

„Saugome vairuotoją nuo keleivių, 
tačiau ar mes tuo pačiu neskatiname 
šiuo sprendimu jų didesnio judėjimo? 
Aš asmeniškai, nustatydama nuotoli-
nį darbą savam darbuotojui, išgirdau 
tokią pastabą: „Kaip gaila, turėsiu 

būti namie, kai dabar veža nemo-
kamai“. Čia ne vairuotojo apsauga, 
o kaip tik gali būti didesnis keleivių 
srautas, kad jie vežami nemokamai“, 
- kalbėjo R.Kripaitienė.

Anykščių rajono savivaldybės 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vyriausia-
sis specialistas Linas Šulskus sakė, 
kad keleivių srautai karantino metu 
yra žymiai sumažėję.

„Kitaip įsigyti bilieto šiuo metu 
nėra galimybės, tik jais prekiaujant 
tiesiogiai iš vairuotojo. Atskirti jį nuo 
gyventojo ir to pinigų ėmimo niekaip 
neįmanoma“,- kalbėjo L.Šulskus.

Kelionės autobusais brangs, bet 
„žmonės brangimo nepajus“

Nors šalyje plintant koronavirusui, 
karantino metu dėl žmonių saugumo 
ir atsisakyta sąlyčio su grynaisiais pi-
nigais, karantinui pasibaigus Anykš-
čių rajono taryba vietos autobusų 
keleiviams paruošė ir „dovanėlę“ – 
važiavimas vietos autobusais brangs.

Sprendimo projekte nurodoma, 
kad už nuvažiuotą vieną kilometrą 
keleiviams teks mokėti 10 ct (iki šiol 
buvo 9 ct).

Mažiausia bilieto kaina, važiuojant 

atstumą iki 3 km, sieks 30 ct.
„Praktiškai nelabai pajaus žmonės 

to brangimo. Daugelis vis tiek važiuo-
ja su 50 ar 80 proc. bilieto nuolaida“, 
- sakė sprendimo rengėjas, Anykščių 
rajono savivaldybės Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vyriausiasis specialistas L. 
Šulskus.

Svėdasų gimnazijoje – 
moksleivių stygius

Svarstant sprendimo projektą dėl 
mokinių skaičiaus kiekvienos klasės 
sraute ir klasių skaičiaus kiekviename 
sraute nustatymo 2020–2021 mokslo 
metams Anykščių rajono savivaldy-
bės bendrojo ugdymo mokyklose ir jų 
skyriuose, Anykščių rajono savival-
dybės Švietimo skyriaus vyriausioji 
specialistė Nijolė Pranckevičienė in-
formavo, kad patvirtinus planuoja-
mus klasių skaičius su planuojamais 
faktiniais mokinių skaičiais klasėse 
tikėtina, kad mokymo lėšų trūks Svė-
dasų Juozo Tumo-Vaižganto gimna-
zijai. Dėl mažo moksleivių skaičiaus 
gimnazijoje planuojami du nepilni 
klasių komplektai, o 12 klasė apskritai 
negaus finansavimo, nes joje mokysis 
tik 9 moksleiviai (būtinas minimalus 
skaičius -12 mokinių).

Mokyklose laukia emigrantų 
vaikų

Socialdemokratas Egidijus Šilaika 
prognozavo, kad mokinių skaičius 
rudenį Anykščių rajono mokyklose 
keisis, nes grįžta nemažai emigrantų, 
todėl klausimą dėl klasių komplektų 
skaičiaus esą reikėtų svarstyti ne da-
bar, o vasaros pabaigoje.

„Jeigu pirmokų skaičius per vasa-
rą išaugs, tai, žinoma, Taryba priims 
sprendimus“, - ramino Anykščių ra-
jono meras S.Obelevičius.

Paskelbė miesto mokyklų 
populiarumo „reitingą”

Švietimo skyriaus vyriausio-
ji specialistė N.Pranckevičienė 
sakė, kad mokyklos tėvų prašy-
mus priimti jų vaikus į mokyklas 
gali priimti tik po šio sprendimo 
priėmimo, tačiau prašymus jos esą 
priiminėjusios jau ir iki posėdžio.
Specialistė sakė, kad dėl to jai „ne-
ramu“.

„Populiaresnė yra Anykščių An-
tano Vienuolio progimnazija. Ten 
daugiau prašymų. Gali būti šiek 
tiek tėvų nepasitenkinimo juos nu-
kreipiant į Anykščių Antano Bara-
nausko pagrindinę mokyklą”,- kal-
bėjo N.Pranckevičienė.

Kalbos apie mokyklų populiaru-
mą nepatiko Anykščių rajono ta-
rybos narei, nušalintojo Anykščių 
rajono mero Kęstučio Tubio ben-
dražygei.

„Jeigu tėvų prašymai moky-
kloms dėl jų vaikų priėmimo gali 
būti teikiami tik po šio posėdžio 
sprendimo, tada ir kalbėkime apie 
mokyklų populiarumą“,- pyko 
D.Nefienė, anot kurios, tokios kal-
bos tik „žemina vienus ir kitus“.

Posėdžiaus nuotoliniu būdu

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius Tarybos narius infor-
mavo, kad balandžio pabaigoje 
vyksiantis Anykščių rajono tarybos 
posėdis jau vyks nuotoliniu būdu.

„Prisiatostogausime posėdžiau-
dami nuotoliniu būdu“, - juokavo 
Anykščių rajono savivaldybės va-
dovas.

Prezidentas Gitanas Nausėda 
balandžio pradžioje pasirašė Vie-
tos savivaldos įstatymo pataisas, 
kurios vietos politikams leis per 
karantiną visais klausimais posė-
džiauti nuotoliniu būdu. Iki šio 
Anykščių rajono tarybos posėdžio, 
pasak mero S.Obelevičiaus, nuo-
toliniu būdu Taryba galėjo svars-
tyti tik su koronavirusu susijusius 
klausimus.

Į posėdį Anykščių rajono taryba susirinko dėvėdama apsaugines priemones nuo koronaviruso.

Nuoširdaus bendravimo prie šventinio stalo niekas nepakeis
Šiemet dėl Lietuvoje paskelbto karantino žmonės Velykas švęs kitaip. 

Savaitgalį į bažnyčias neplūs minios tikinčiųjų, prie šventinio stalo ne-
susirinks tėvai ir jų vaikai, vieni kitus su gražiausia pavasario švente 
sveikinsime tik telefonais ir internetu...

„Anykšta“ pašnekovų klausė, kokios jų šį savaitgalį bus Velykos, tei-
ravosi nuomonės, ar karantinas nesugriaus ilgamečių šventės tradicijų.

Rykštė žmonijai

Valentinas ŠAPALAS, Inkūnie-
čių ir Mickūniečių bendrijos pir-
mininkas:

- Geras klausimas. Žinoma, kad 
Velykos, be jokios abejonės, šiemet 
bus kitokios. Per karantiną apribotas 
žmonių judėjimas, bendravimas. Tos 
šventės jau ir buvo kitokios – Verbų 
sekmadienis taip pat buvo kitoks.

Aišku, liūdna, kad didžios šventės 
praeina be didesnio žmonių bendra-

vimo, pasibuvimo kartu, ne bažny-
čioje. Ką padarysi, matyt, tokia yra 
Dievo rykštė žmonijai.

Žinoma, bendravimui dabar yra 
visokių „skaipų“ ir „mesendžerių“, 
bet niekas nepakeis tiesioginio ben-
dravimo. Čia panašiai, kaip atsirado 
televizija, radijas, tačiau knygos, 
rašto niekas negali pakeisti. Kai 
žmogus susitinki su žmogumi, gali 
nuoširdžiai pasikalbėti, pasižiūrėti 
jam į akis, pajusti jo ranką ir petį. 
Per įvairias technines priemones to 
pajausti negalime.

Manau, kad net ir tokiomis sąly-
gomis žmonės laikysis Velykų tradi-
cijų. Kas jų nesilaikė, tai nesilaikys, 
tačiau kam tai buvo svarbu, kas tuos 
dalykus supranta, suvokia ir jaučia, 
tiems ir bus svarbu. Sakyčiau, kad  
dabartinė situacija netgi gali paska-
tinti sugrįžti prie tų senų krikščio-
niškų tradicijų, jas labiau vertinti ir 
švęsti.

Svarbiausia – 
sveikų švenčių

Regina STUMBURIENĖ, 
Anykščių kultūros centro entno-
grafė:

- Esu viena, tai viena Velykas ir 
švęsiu. Laikausi tokio principo, kad 
jei nori su savo šeima švęsti Kalėdas, 
turi praleisti Velykas. Dabar atosto-
gauju, būnu namuose, skaitau, kažką 
darbui ruošiuosi, pasiuvu, pamezgu, 
paaudžiu – turiu ką veikti. O Velykos 
bus tokios, kokios jos bus. Pamar-
ginsiu margučių, kadangi mėgstu 
juos marginti vašku. Jau ieškausi na-
muose visų tam reikalingų įrankių, 
vaško.

Aišku, labai norėčiau per Vely-
kas pas mamytę, kuriai eina 92-ieji 
metai, bet griežtai laikausi karanti-
no nurodymų.

Nemanau, kad dėl karantino nu-
trūks Velykų tradicijos. Didžioji 

dalis žmonių gyvena šeimose, tai 
jie vis tiek susikurs tą šventinę 
atmosferą, margins kiaušinukus 
ir džiaugsis ateinančiu pavasariu. 
Tikrai tikiu, kad taip bus, kaip ir 
buvo.

Galima juk bendrauti pasitel-
kus technologijas. Mes tai dažnai 
darome su Ispanijoje gyvenančia 
dukra Paulina. Pasipasakojam, ką 
nuveikėm. Jai taip pat karantinas 
ir netgi dar galbūt jai baisiau. Ne-
prarandam vilties, kad viskas bus 
gerai. Linkiu visiems, svarbiausia, 
sveikų švenčių.

Labai svarbu 
nepamiršti 
Velykų 
atgimimo 
prasmės

Vida DIČIŪNAITĖ, Anykščių 
rajono savivaldybės tarpinstituci-
nio bendradarbiavimo koordina-
torė:

- Per Velykas visada vykdavau pas 
artimuosius, tačiau šį kartą teks pa-
silikti namuose. Stengiuosi laikytis 
karantino nurodymų, manau, kad to 
judėjimo tarp skirtingų savivaldybių 

reikėtų kuo mažiau.
Su artimaisiais per šventes ben-

drausime telefonu, kompiuteriu, ką 
darome ir dabar. Reikia vieniems 
kitus palaikyti. Mano artimieji gy-
vena Londone, Nyderlanduose, Lie-
tuvoje.

Per karantiną Velykinės tradicijos, 
manau, kaip tik turėtų labiau susti-
prėti. Dabar skubame, bėgame, o 
čia toks stabtelėjimas, skirtas labiau 
įsigilinti į save ir pamąstyti apie ki-
tus. Manau, tai bendrumui labiau 
sutelks.

Be abejo, kad per Velykas žmo-
nės ir toliau margins kiaušinius – tai 
simbolika. Tačiau labai svarbu ne-
pamiršti Velykų atgimimo prasmės, 
tos vienybės. Bet simboliai irgi daug 
gyvenime reiškia.

-AnYkŠTA
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MOZAIKA
Dėkojame Šv. Mato bažnyčios kunigui, laidojimo namų 

darbuotojams, giedotojams, giminėms, draugams, kaimy-
nams ir visiems, padėjusiems į paskutinę kelionę palydėti 
mylimą dukterį, seserį, draugę Renatą ORDAiTĘ.

Liūdi tėvas Petras, brolis Gintaras, draugas Andrius

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų/
gyvenamųjų namų pirkimą Anykščių rajone
Anykščių rajono savivaldybės administracija, steigdama bendruomeninius vaikų globos namus, vykdo butų/gyvenamųjų namų pirkimą. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigiji-
mų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar 
kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 
Anykščiai, tel. (8 381) 42372, faks. (8 381) 58088, el. pašto adresas – natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: gyvenamieji būstai –  butas /namas su patogumais Anykščių rajone (smulkesnė 
informacija pateikiama pridedama Būstų pirkimo sąlygų apraše, 
II skyriuje).

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga pateikti iki 2020 m. balandžio 15 d. 

10.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje 

www.anyksciai.lt, aktualių naujienų skiltyje (patalpinta 2020-03-31). 
Užsak. nr. 363

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė pasirašė įsakymą, kuriuo nuo šių metų balandžio 1 dienos visu 
ekstremalios situacijos ir karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės 
laikotarpiu nevykdomas keleivių vežimas vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transportu maršrutu – M 34 Anykščiai–Niūronys 9.30 val., 
12.30 val., 16.15 val.

Anykščių r. sav. informacija               Užsak. nr. 363

Laikinai stabdomas keleivių vežimas maršrutu 
Anykščiai –Niūronys

Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės siekdami sumažinti socialinio kontakto tikimybę ir užtikrinti, kad gyventojai laiku 
gautų ir neprarastų teisės į piniginę socialinę paramą, Socialinės paramos skyrius gyventojus aptarnauja nuotoliniu būdu.

Dėl piniginės socialinės paramos ir visų socialinių išmokų – socialinių pašalpų, kompensacijų, išmokų vaikams, paramos mirties 
atveju, tikslinių kompensacijų ir kitų išmokų – galima kreiptis nuotoliniu būdu:

– per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt;
– siunčiant prašymus el. paštu socialinis@anyksciai.lt;
– telefonu (prašymus užpildo specialistai pagal gyvenamąją vietą mieste/seniūnijoje).

Senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kuriems būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kom-
pensacijos (toliau – kompensacijos) buvo paskirtos iki 2020 m. balandžio ar gegužės mėnesio, kompensacijos bus pratęstos au-
tomatiškai 6 mėnesiams (nuo š. m. balandžio arba gegužės mėn. iki spalio arba lapkričio mėn.), jei per paskutinius 3 mėnesius 
nesikeitė asmens (šeimos) pajamos, šeimos sudėtis, turimas turtas ir kt. 

Kontaktai, kreipiantis telefonu:
Socialinės paramos skyriaus „Vienas langelis“ – (8 381) 51 618;
Socialinio darbo organizatorius Anykščių mieste/seniūnijoje – (8 381) 52 261;
Socialinio darbo organizatorius Andrioniškio seniūnijoje – (8 381) 49 800, mob. 8 616 11 993; 
Socialinio darbo organizatorius Debeikių seniūnijoje – (8 381) 43 116, mob. 8 696 67 208;
Socialinio darbo organizatorius Kavarsko seniūnijoje – (8 381) 55 256, 8 672 41 129;
Socialinio darbo organizatorius Kurklių seniūnijoje – (8 381) 49 825, mob. 8 629 55 715;
Socialinio darbo organizatorius Skiemonių seniūnijoje – (8 381) 47 884, mob. 8 647 74 215; 
Socialinio darbo organizatorius Svėdasų seniūnijoje – (8 381) 57 673, mob. 8 675 74 251;
Socialinio darbo organizatorius Traupio seniūnijoje – (8 381) 56 143, mob. 8 687 04 794;
Socialinio darbo organizatorius Troškūnų seniūnijoje – (8 381) 56 158, mob. 8 604 02 046;
Socialinio darbo organizatorius Viešintų seniūnijoje – (8 381) 47 474, mob. 8 686 58 056. 

Savivaldybė perspėja, kad gyventojai jokiu būdu neitų į Socialinės paramos skyrių. Išmokų pratęsimu bus pasirūpinta.
Būkime atsakingi bei laikykimės karantino režimo reikalavimų.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos informacija
Užsak. nr. 363

Informacija piniginės socialinės paramos gavėjams

Niujorke koronavirusas 
patvirtintas zoologijos sode 
laikomai tigrei 

Niujorko Bronkso zoologijos 
sode COVID-19 infekcija diagno-
zuota tigrei, kuri, kaip manoma, 
užsikrėtė koronavirusu nuo prižiū-
rėtojo, tuo metu neturėjusio jokių 
simptomų, sekmadienį pranešė įs-
taiga.

Ketverių metų malajinei tigrei 
Nadijai, taip pat jos seseriai Azul, 
dviem amūriniams tigrams ir trims 
afrikiniams liūtams pasireiškė sau-
sas kosulys, tačiau gyvūnai turėtų 
visiškai pasveikti, nurodoma mies-
to zoologijos sodus valdančios ne 
pelno organizacijos „Wildlife Con-
servation Society“ pareiškime.

„Būdami itin atsargūs, atlikome 
tyrimus didžiajai katei. Pasirūpin-
sime, kad visos apie COVID-19 
gautos žinios padėtų pasauliui ge-
riau suprasti naująjį koronavirusą“, 
– rašoma naujienų agentūrai AFP 
atsiųstame pareiškime.

„Nors Bronkso zoologijos sode 
didžiosioms katėms šiek tiek su-
mažėjo apetitas, jų bendra savijau-
ta gera; jos prižiūrimos veterinarų 
ir yra energingos, budrios ir kon-
taktuojančios su savo prižiūrėto-
jais“, – tęsiama dokumente.

„Nežinoma, kaip ilgai ši liga 
progresuos didžiosioms katėms, 
nes skirtingos rūšys gali savaip re-
aguoti į naujas infekcijas. Tačiau 
mes ir toliau atidžiai stebėsime jų 
būklę ir tikėsimės, kad jos visiškai 
atsigaus.“

Niujorke, kur COVID-19 aukų 
skaičius perkopė 4 000, visi keturi 
zoologijos sodai ir akvariumas yra 
uždaryti nuo kovo 16 dienos.

Zoologijos sodas pabrėžė, jog 
„nėra jokių įrodymų, kad gyvūnai 
atlieka vaidmenį perduodant CO-
VID-19 žmonėms, išskyrus pirmi-
nį įvykį [Kinijos] Uhano turguje. 
Taip pat nėra įrodymų, kad JAV 
kam nors būtų perduotas COVID-
19 nuo gyvūnų, įskaitant naminius 
šunis ar kates.“

Kovo pabaigoje Belgijoje buvo 
patvirtintas koronavirusas naminei 
katei po panašių atvejų Honkonge, 
kur COVID-19 susirgo du šunys.

Manoma, kad visi šie gyvūnai 
užsikrėtė virusu nuo žmonių, su ku-
riais gyveno.

Bronkso zoologijos sodas nuro-
dė, kad mieste prevencijos priemo-
nių imtasi tiek prižiūrėtojų, tiek visų 
didžiųjų kačių atžvilgiu.

Popiežius dėl „koronaviruso 
tragedijos“ Verbų sekmadienio 
mišias transliavo internetu

Popiežius Pranciškus, sekma-
dienį aukodamas tiesiogiai inter-
netu transliuotas Verbų sekma-
dienio mišias, paragino neprarasti 
drąsos susidūrus su koronaviruso 
pandemija.

Anksčiau šiose mišiose daly-
vaudavo Šv. Petro aikštėje susirin-
kusios minios, bet šiemet Vatika-
nas atsisako šimtamečių tradicijų 
ir nerengia viešų Didžiosios sa-
vaitės pradžios ceremonijų.

Pranciškus sekmadienį korona-
viruso pandemiją pavadino trage-
dija, kurią reikia išgyventi nepra-
randant drąsos ir vilties.

„Ir šiandien, matydami pande-
mijos dramą, matydami, kaip su-
byrėjo daug dalykų, kurie mums 
atrodė labai tvirti, kai nepasitei-

sino daugybė mūsų lūkesčių, kai 
vienatvė spaudžia širdį, Jėzus 
sako kiekvienam iš mūsų: „Drą-
sos, atverk savo širdį mano meilei 
ir pajusi Dievo paguodą“, – sakė 
popiežius.

Verbų sekmadienį minimas 
Jėzaus atvykimas į Jeruzalę 
prieš jo nukryžiavimą. Velykų 
sekmadienį, kuris šiemet bus 
švenčiamas balandžio 12-ąją, 
bus paminėtas Kristaus prisikė-
limas iš mirusiųjų.

Tačiau daugelis iš 1,3 mlrd. pa-
saulio katalikų Didžiąją savaitę 
praleis užsidarę namuose – kaip ir 
pats 83 metų popiežius.

Pranciškus su išoriniu pasau-
liu bendrauja vaizdo ryšiu, kad 
žmonės nesirinktų jo pamatyti ar 
pasiklausyti vienoje garsiausių 
pasaulio aikščių.

Vatikanas jau beveik mėnesį 
yra uždarytas turistams, visam pa-
sauliui bandant stabdyti ligos, ofi-
cialiai nusinešusios per 65 tūkst. 
gyvybių, plitimą.

Argentinoje gimęs popiežius 
taip pat paragino tikinčiuosius 
įveikti baimę ir prisiminti, kad jie 
nėra vieni.

-Bns
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Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400.
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Teleloto Žaidimas nr. 1252 Žaidimo data: 2020-04-05 Skaičiai: 68 34 05 53 73 37 13 17 55 03 45 
29 61 58 47 22 43 06 33 66 25 18 65 71 20 72 59 63 11 41 49 32 28 01 08 62 27 51 (keturi kampai, 
eilutė, įstrižainės) 69 23 39 44 10 36 31 14 21 38 42 52 16 26 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas 
Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 10062.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 17.00€ 350 Užbraukus 
eilutę 1.50€ 6082 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 13778 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0035367 100 
eUR piniginis prizas 016*673 122 eur piniginis prizas 003*512 122 eur piniginis prizas 006*057 122 eur 
piniginis prizas 002*588 122 eur piniginis prizas 0024770 122 eur piniginis prizas 0059426 1500 eUR 
piniginis prizas 0101498 1700 eur piniginis prizas 0004145 1800 eur piniginis prizas 0079780 200 eUR 
piniginis prizas 0076815 2300 eur piniginis prizas 0045320 250 eUR piniginis prizas 0234610 300 eUR 
piniginis prizas 0121587 400 eur piniginis prizas 0008266 400 eur piniginis prizas 0131905 500 eUR 
piniginis prizas 0103182 500 eUR piniginis prizas 0108982 600 eurų 0050034 600 eurų 0250619 750 
eUR piniginis prizas 0196469 800 eur piniginis prizas 0256782 Automobilis Toyota corolla

B R A N G I A I
perkame arba nuomojame 

žemės ūkio paskirties žemę 
Anykščių r., Skiemonių sen., 

Utenos r., Leliūnų sen.
Tel.: (8-630) 10200,

(8-630) 72592.

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

r.liužino įmonė superka 
karves, bulius, telyčias. 

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

įvairūs
IŠKALAME RAIDES. 

Tvarkome kapines.
Tel. (8-648) 81663

IŠSINUOMOTŲ ŽEMĘ
Kurklių, Puntuko 

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

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 9 d. (ketvirtadie-
nį) prekiausime "Kaišiadorių" 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-8 mėn. rudomis, raibomis, dės-
liosiomis vištaitėmis, bei kiauši-
nius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4 Eur). Turėsime gai-
džiukų. Prekiausime kiaušiniais 
10 vnt.-1 Eur. Spec. lesalai. 
Jei vėluosime, prašome palauk-
ti. 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.

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

Bet kokios būklės mišką, gali būti 
malkinis. Atlieka sanitarinius valy-
mus, 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.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-620) 66662.

automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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

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

Kita

UAB TOLMAnA juodojo metalo 
laužą. Pjausto. išsiveža. 

Tel. (8-617) 05596.

Beržines malkas, medienos atrai-
žas pakais, supjautas. Atveža. 

Tel. (8-609) 91007.

Skaldytas malkas bei pjuvenas. 
Pristato ir mažais kiekiais. 

Tel. (8-675) 63191.

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

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-630) 57490.

Ąžuoliniai briketai. Atveža ir iš-
krauna.

Tel. (8-642) 21122.

Kita

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

Tel. (8-680) 37227.

Polietileno plėvelė šiltnamiams, 
agrodanga.

Tel. (8-601)16753.

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

Tel. (8-605) 49513.

Sausą šieną, šienainį ritiniais 50 
vnt. Pasiima. 

Tel. (8-600) 11708.
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oras
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anekdotas

balandžio 7 - balandžio 10 d. 
- pilnatis.

mėnulis

šiandien

balandžio 9 d.

balandžio 10 d.

balandžio 8 d.

vardadieniai

Minvydas, Kantautė, 
Hermanas, Donata.

Valteris, Girtautas, Skirgailė, 
Dionizas, Julija, Alma.

Paladijus, Aurimas, Dalia, 
Kleopas, Gitana, Gitanas.

Apolonijus, Mintautas, Agna, 
Margarita.

+4

Mama klausia vaiko:
- Sūnau, ar tu suvalgei visus sal-

dainius?
Sūnus:
- Ne, tai naminukas.
Balsas iš už krosnies:
- Neskiesk.

***
Kalbasi dvi kaimynės:
- Ką gi jūs darote, kad jūsų ran-

kos tokios išpuoselėtos?
- Nieko.

***
Keturmetis suomių berniukas 

Ullechatvengverdiranenas Marte-
tainergverterneriketenas, paklaus-
tas, koks jo vardas, atsakė:

- Eik tu velniop!

***
- Daktare, o kada mane išleisit iš 

ligoninės?
- Kai kardiograma išsitiesins!

***
Šeimos galva kandidatei į au-

kles:
- Taigi, jūs norite įsidarbinti vai-

kų aukle? Kokią kvalifikaciją gali-
te įrodyti?

- Aš anksčiau pati buvau vaikas.

***
Sutuoktiniai vakarieniauja.
Žmona sako vyrui:
- Atsimeni, prieš devynis mėne-

sius ėmei dviejų savaičių atostogas 
ir išvykai žvejoti upėtakių?

- Taip, atsimenu.
- Šiandien skambino vienas upė-

takis ir pasakė, kad tu tapai tėvu...

***
Indėnas sumanė pasikeisti pa-

vardę. Aiškina savo padėtį:
- Man nepatinka mano pavardė. 

Ji per ilga.
- Tai kokia ta jūsų pavardė?
- Pašautas laukinis kalnų erelis, 

akmeniu krintantis iš dangaus.
- Taip, iš tiesų pavardė sudėtin-

ga. Ir kokią naują pavardė pasirin-
kote?

- Bum!

Uždarbiauti vykstančių tautiečių 
pandemija nesustabdė

Pasaulyje sparčiai plintant koronaviruso pandemijai, žinias-
klaida kiekvieną dieną skelbia apie šimtus į Lietuvą grįžtančių 
emigrantų. Net ir tokiu sudėtingu metu atsiranda pakankamai 
daug tautiečių, kurie elgiasi priešingai – išvažiuoja į užsienio šalis 
tam, kad galėtų užsidirbti ir išmaitinti Lietuvoje likusias šeimas.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Dviejų savaičių karantiną anykštėnai leidžia vasarnamyje ant 
Norvegijos jūros kranto.

„Koronavirusu galima užsikrėsti 
ir Lietuvoje”, - į mano nuostabą, 
kad tokiu metu porai mėnesių už-
darbiauti vyksta į Norvegiją, atsakė 
mano pažįstamas.

Šios savaitės pradžioje jis kartu 
su savo bičiuliu dar spėjo įšokti į 
keltą. Kaip žinia, Vyriausybė tre-
čiadienį nusprendė nuo šeštadienio 
nakties drausti keleiviams vykti 
lėktuvais bei keltais.

Viešinti savo vardo ir pavardės 
nepanoręs pažįstamas asmuo pa-
sakojo, kad keltu iš Klaipėdos pir-
miausia plaukė iki Švedijos.

„Kelte iš Klaipėdos buvo gana 
daug žmonių. Nemažai „furistų”, 
taip pat keliaujančių su savo len-
gvaisiais automobiliais. Kelte šį 
kartą nesijautė jokio judesio ir šur-
mulio, žmonės daugiausiai laiką 
leido užsidarę savo kajutėse. Kel-
te veikia valgykla, tačiau maistas 
buvo parduodamas tik išsinešimui į 
kajutes. Šį kartą visai nebuvo par-
duodami alkoholiniai gėrimai. Prieš 
įlipant į keltą, registratūroje tuoj pat 
sulaukėme klausimo, kur mūsų ap-

sauginės kaukės.
Užsidėjome, beje, jas dėvėjo visi, 

plaukusieji keltu”,- pasakojo į Nor-
vegiją išvykęs pažįstamasis.

Pašnekovas sakė, kad tądien visi, 
keliavusieji keltu, vyko uždarbiau-
ti.

„Poilsiautojų į keltą niekas nebū-
tų įleidęs. Norint į jį patekti, buvo 
privalu turėti su Norvegijoje esančiu 
darbdaviu pasirašytą darbo sutartį, 
privalėjome nurodyti, kokiu adresu 
vykstame“,- sakė pažįstamasis.

Atplaukus iki Švedijos, situacija 
buvo kardinaliai priešinga nei Lie-
tuvoje.

„Iš kelto automobiliu išsikėlėme 
ir nuvažiavome. Niekas ten mūsų 
net netikrino, nes Švedijoje nėra 
paskelbtas karantinas“, - sakė pa-
šnekovas.

Automobiliu pasiekus Norvegi-
jos pasienį, anykštėnų patikra taip 
pat neužtruko.

„Patikra truko dvi minutes. Kuo-
met išvykome iš Klaipėdos, visi 
dėvėjo veido apsaugos kaukes, o 
Norvegijoje, kaip bebūtų  keista, 

pasienio patikros punkte dirbantys 
žmonės buvo be jokių apsaugos 
priemonių”, - pasakojo pažįstama-
sis.

Šiuo metu į Norvegiją atvykę 
anykštėnai uždaryti dviejų savaičių 
trukmės karantinui. Karantino sąly-
gų jiems galima tik pavydėti – jie 
laiką leidžia vasarnamyje ant Nor-
vegijos jūros kranto.

Pašnekovas pasakojo, kad at-
vykęs į Norvegiją stebėjosi ir tuo, 
jog čia veikia visos parduotuvės, o 
žmonių judėjimas toks pats intensy-
vus, kaip ir iki koronaviruso išpli-
timo (anykštėnai Norvegijoje dirba 
jau keletą metų, - red.pastaba).

Pasiteiravus, ar svečioje šalyje 
nebaisu „pasigauti” koronavirusą, 
pažįstamasis dalijosi žiniomis, kad 
koronavirusu  sergančiųjų esama už 
10 kilometrų nuo tos vietos, kur jie 
įsikūrę.

„Dirbame dviese žemės ūkio 
darbus, nemanau, kad čia didesnė 
rizika nei laiką leidžiant Lietuvos 
kaime”, - kalbėjo pažįstamasis.

Pašnekovas sakė, kad jų darbda-
vys yra vyresnio amžiaus žmogus, 
kitaip sakant, patenkantis į tą rizi-
kos grupę, kuriai reikėtų labiau sau-
gotis  koronaviruso.

„Bet jis nedemonstruoja jokios 
baimės, kartu su mumis vaikšto”, - 
sakė anykštėnas.

Priminus, kad Vyriausybė praė-
jusį trečiadienį nusprendė nuo šeš-
tadienio nakties drausti keleiviams 
vykti lėktuvais bei keltais, o juk į 
Lietuvą jie planuoja grįžti vasaros 
pradžioje, pašnekovas dėl to buvo 
ramus.

„Žinau, bet keltas iš Kylio į Klai-
pėdą plauks, tad galimybė grįžti į 
Lietuvą yra. Žinoma, ji bus bran-
gesnė“, - sakė pašnekovas.

Mieli Lietuvos senjorai, 

rūpindamasis dėl jūsų saugumo, 
noriu jums pristatyti Vyriausybės 
veiksmus.

Koronavirusas COVID-19 visame 
pasaulyje pirmiausia renkasi vyres-
nio amžiaus aukas. Lietuvoje taip pat 
matome, kad senjorų procentas tarp 
užsikrėtusiųjų yra didžiausias. Viru-
su jau yra užsikrėtę virš 800 žmonių. 
Netekome devynių garbaus amžiaus 
piliečių. Jie visi sirgo lėtinėmis ligo-
mis.

Dedame visas pastangas, kad Jus 
apsaugotume. Tačiau, norėdami iš-
vengti liūdno Italijos, Ispanijos ir kitų 
šalių likimo, valstybėje turime atlikti 
dvi svarbias užduotis.

Pirmiausia privalome užtikrin-
ti visišką mūsų sveikatos apsaugos 
sistemos pasirengimą. Tai – Vyriau-
sybės pareiga, kurią vykdome dieną 
ir naktį. Ranka rankon šio tikslo sie-
kiame su atsakingu Lietuvos verslu ir 
visuomenės iniciatyvomis. Pastarąją 
savaitę mūsų oro uostuose kasdien 
leidžiasi lėktuvai, atgabendami tūks-
tančius apsaugos priemonių ir reagen-
tų koronaviruso testams atlikti. Pagal 

skubų planą apsirūpiname plaučių 
ventiliavimo įranga ir deguonimi. 
Nesunkiems ligoniams hospitalizuoti 
ir gydyti ruošiame sanatorijas ir rea-
bilitacijos ligonines, kad tuos pacien-
tus, kuriems reikės rimtos pagalbos, 
galėtume gydyti svarbiausiose šalies 
ligoninėse.

Antra svarbi užduotis – iki mini-
mumo apriboti žmonių kontaktus, 
kad sumažėtų galimybė užsikrėsti 
klastinguoju virusu. Tai – ir Jūsų 
pareiga. Jūs kasdien girdite ragini-
mus neiti iš namų, užsidėti kaukes, 
užsirišti ant veido šalikus ar skareles 
ir nesusitikti su vaikais ar anūkais. 
Šis rimtas perspėjimas yra pagrįstas 
mokslininkų rekomendacijomis. Ka-
rantiną, kaip veiksmingiausią kovos 
su COVID-19 priemonę, taiko dau-
gelis pasaulio šalių.

Todėl nuoširdžiai prašau: neikite iš 
namų. Net ir šilčiausiomis pavasario 
dienomis nevaikštinėkite po skverus 
ar parkus. Maisto, vaistų ir kitų bū-
tiniausių produktų Jums gali palik-
ti prie durų artimieji, savivaldybės 
darbuotojai ar savanoriai. Pilietiška 
iniciatyva įkurtas Nacionalinis sava-
norių pagalbos koordinavimo centras 

Premjero Sauliaus Skvernelio kreipimasis į Lietuvos senjorus
„Stiprūs kartu“ pasirengęs suteikti 
neatidėliotiną pagalbą. Skambinkite 
1827 ir išsakykite savo poreikius.

Noriu nuraminti Jus dėl pensijų. 
Neklausykite gandų. Atsakingai pa-
reiškiu, kad pensijos nemažės ir bus 
mokamos laiku.

Siekiame, kad pinigai Jus pasiektų 
saugiausiu būdu. Jeigu įmanoma, pa-
sirūpinkite, kad pensiją gautumėte ir 
mokesčius sumokėtumėte per elek-
troninę bankininkystę. SODROS 
specialistai yra pasirengę patarti 
Jums, kaip tai padaryti. Skambinkite 
1883.

Vyriausybė priėmė nemažai 
sprendimų, kurie sudarytų Jums są-
lygas likti namuose ir nevykti į įvai-
rias įstaigas:

•Jeigu Jums būtina kur nors nu-
vykti automobiliu, galite važiuoti 
nepasikeitę žieminių padangų. Už 
tai nebus baudžiama.

•Jeigu baigėsi Jūsų vairuotojo 
pažymėjimo galiojimas, jo nebūtina 
pratęsti karantino metu. Policija ne-
baus, jeigu vairuosite su negaliojan-
čiu vairuotojo pažymėjimu.

•Jeigu privalote prasitęsti paso ar 
asmens tapatybės kortelės galiojimą, 

naują dokumentą už Jus gali atsiimti 
jaunesni giminaičiai. Tam nereikia 
įgaliojimo.

•Sudarėme galimybę atidėti arba 
dalimis išdėstyti įmokų už sunaudo-
tą elektrą ir gamtines dujas mokėji-
mą UAB „Ignitis“ tiems, kas patirs 
finansinių sunkumų. 

•Rekomendavome savivaldy-
bėms sudaryti galimybę atidėti arba 
dalimis išdėstyti komunalinių įmokų 
ir įmokų už šilumos energiją mokė-
jimą.

Baigdamas noriu pakalbėti apie 
svarbiausią dalyką – Jūsų sveikatą. 
Jeigu pakiltų temperatūra, prasidėtų 
sloga, kosulys ir gerklės perštėji-
mas, skambinkite 1808 ir prašykite 
galimybės išsitirti dėl koronaviruso. 
Jeigu Jums daugiau nei 65-eri arba 
sergate lėtinėmis ligomis, taip pat 
galite skambinti 112. Greitoji me-
dicinos pagalba nuveš Jus į vieną iš 
pagrindinių šalies ligoninių.

Dar kartą prašau: išgyvenkime šį 
karantiną namie, o ne ligoninės rea-
nimacijos palatoje. Dėkoju už Jūsų 
supratimą ir linkiu Jums kuo sti-
presnės sveikatos bei kuo giedresnės 
nuotaikos.

Išleistas naujas žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ numeris

Vida Garunkštytė: 
„Nebūčiau patikėjusi 
Lietuva, dabar 
būčiau sandėlio 
vedėja Anglijoje“

Medžioklė ir 
politika: pigiau 
šaudyti dramblius...

Sesuo Paulina: 
„Dievą galiu sutikti 
tiesiog eidama 
gatve“


