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„Ačiū, Mokytoja, Tau, kad aš dainuoju ir skaitau...“ Lina DAPKIENĖ

Dabužietė Regina Avižienė turi 45-erių metų pedagoginę 
darbo patirtį, tad jau vien dėl to įdomu su pašnekove prisimin-
ti mokytojavimo laikus, o ypač tuos, kai moteris dirbo Dabu-
žiuose veikusioje mokykloje. 

Regina Vanda Kazokaitytė gimė Dembavoje (Panevėžio raj.). 
Augo kartu su ketveriais metais vyresniu broliu Stanislovu. 
Aukščiausiais balais baigusi Panevėžio apskrities Upytės pra-
dinę mokyklą, mokslus tęsė Panevėžio 4-oje vidurinėje, vėliau 
pasirinko studijas Panevėžio Pedagoginėje mokykloje. „Matyt, 
dėl to, kad arti nuo namų, nėra didelių išlaidų, o ir brolis jau 
buvo ten mokslus baigęs, tad aš taip pat įstojau į pedagoginį, 
po to Šiauliuose įgijau pradinių klasių mokytojos profesiją. 
Pirma darbovietė buvo Repšėnuose, tada Laviškyje, tada dir-
bau Taujėnuose. 1962 metais atkėlė į Dabužius, mat tais laikais 
„kilnodavo“ mokytojus. Maždaug tais pačiais metais susipaži-
nau su būsimu vyru Algirdu. Jis tuo metu dirbo Dabužių kolū-
kyje elektriku. Išsipirkom butą. Čia gimė dukra Rūta ir sūnus 
Arūnas“, – pasakojo R. Avižienė. 

8 psl.Regina Avižienė mokytoja Dabužiuose dirbo nuo 1962 metų.
Autorės nuotr.

Atlaisvinama Troškūnų ligoninė
Iki šios savaitė pabaigos visi 

anykštėnai, besigydantys pa-
laikomojo gydymo ir slaugos 
skyriuje, turėtų būti suvežti į 
Anykščių ligoninę. Iki šiol se-
nyvi žmonės gydėsi ir Anykš-
čiuose, ir Troškūnuose.

Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pastatas liks rezerviniu. Jis gali būti panaudo-
tas sergančiųjų koronavirusu gydymui.

Žiemą Anykščių ligoninės palai-
komojo gydymo ir slaugos skyriu-
je iš viso gulėjo apie 80 pacientų, 
dabar liko mažiau nei 50 – 18 guli 
Troškūnų ligoninėje, 29 – Anykš-
čių ligoninėje. 

Pacientai iš Troškūnų ligoninės 
į Anykščius bus pervežti, kai bus 
sulaukta visų jų tyrimų dėl galimo 
susirgimo koronavirusu atsakymų. 
Taip pat paimti ir visų dirbančių 
su palaikomojo gydymo ir slaugos 
skyriaus ligoniais medikų tyrimai. 
Pasak laikinojo Anykščių ligoni-
nės direktoriaus Dalio Vaigino, 
visų pacientų ir medikų atsaky-
mai, kurių sulaukta iki vakar dėl 
galimo susirgimo koronavirusu, 
yra neigiami. 

Pagalba. Vaižganto krašto ben-
druomenė ėmėsi kilnios inicia-
tyvos – per karantiną sutvarkys 
kapus, kurių šiuo metu negali 
aplankyti mirusiųjų artimieji. Ar-
timiausiu laiku Svėdasų seniūnija 
tvarkys Svėdasų seniūnijos Ku-
nigiškių kapinių aplinką. Šiame 
darbe talkininkaus ir Vaižganto 
krašto bendruomenė. „Supranta-
me, kad dėl karantino ribojimų 
ne visi toliau gyvenantys galite 
atvykti ir sutvarkyti savo artimųjų 
kapus, todėl galime pagelbėti“, - 
skelbia bendruomenė. Savanoriai 
yra pasiruošę nuo kapų nurinkti 
prikritusias šakas, lapus, pernykš-
tes puošmenas, žvakes ar net pa-
sodinti gėlių. 

Eglė. Balandžio 17 dieną, penk-
tadienį, Anykščių seniūnijos Vėje-
liškių kaime ant aukštos įtampos 
laidų buvo užvirtusi eglė. Kaime 
sutriko elektros energijos tiekimas. 
Iškviesti ugniagesiai šalia nuvirtu-
sio medžio teritoriją aptvėrė „Stop“ 
juosta. Atvykusi ESO avarinė bri-
gada eglę nuo laidų pašalino. 

Pramogos. Festivalio „Devils-
tone“ organizatoriams atšaukus 
liepą Anykščiuose turėjusį vykti 
festivalį, jų pėdomis sekti kultū-
ros festivalio „Purpurinis vaka-
ras“ rengėjai nežada. „Kol kas 
laikomės pozicijos, kad kultūros 
festivalis „Purpurinis vakaras“ 
vyks ir savo sumanymų nekei-
čiame. Tačiau, jei situacija liks 
tokia pati arba blogės, faktas, 
kad atsižvelgsime į Vyriausybės 
rekomendacijas ir keisime savo 
planus“, - „Anykštai“ komentavo 
vienas iš festivalio organizatorių 
Benas Jakštas.

Treniruotės. Naujasis Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto centro 
direktorius Arvydas Krikščiūnas 
vadovauti įstaigai pradėjo per ka-
rantiną, kurio metu trenerių dar-
bas yra keistas. Dalis trenerių per 
karantiną išėjo eilinių atostogų, 
tačiau didelė jų dalis dirba toliau, 
vaikus treniruoja nuotoliniu būdu. 
Pats A.Krikščiūnas eina į darbą. 
Pasak jo, pačiam asmeniškai ka-
rantinas turi ir privalumų, nes yra 
laiko darbui su dokumentais ir si-
tuacijos analizei.

Virintos upėje 
nuskendo 
kurklietis

Koronavirusas 
keičia laidotuvių 
tradicijas

Pirmojo populia-
riausių medikų 
rinkimų etapo nu-
galėtojos - Dalia 
Kazlauskienė ir 
Rūta Paciūnienė

Karantinas sodų žydėjimo 
nesustabdys

Eugenija SUDEIKIENĖ, 
UAB „Gėlių lanka“ savininkė:

„...Situacija sudėtinga – rei-
kia darbuotojams mokėti atly-
ginimus, patalpų nuomos mo-
kesčius. O pinigus dar reikia 
uždirbti...“
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Virintos upėje nuskendo kurklietis
Balandžio 18 dieną, šeštadienį, Kurklių seniūnijos Šližių kaime, 

Virintos upėje, nuskendo garbaus amžiaus kurklietis.

Apie tai, kad upėje plūduriuoja 
žmogaus kūnas, ugniagesiai pra-
nešimo sulaukė apie 23 val. Sken-
duolis nuo upės kranto rastas maž-
daug už 3 metrų.

Žmogaus kūnas buvo perduotas 

greitosios medicinos pagalbos ir 
policijos pareigūnams. 

Kurklių seniūnijos seniūno Algi-
manto Jurkaus žiniomis, nuskendo 
70-metis Kurklių miestelio gyven-
tojas.

„Jis buvo „užkietėjęs“ medžio-
tojas ir žvejys, stiprus žmogus. 
Visą gyvenimą gyveno Kurkliuo-
se”, - apie nuskendusį vyrą kalbėjo 
A.Jurkus.

Įtariama, kad kurklietis nusken-
do žvejodamas, jam galėjo sutrik-
ti sveikata ir jis po to nuo kranto 
įkrito į upę.

Kurklių seniūnijos seniūnas 
A.Jurkus atkreipė dėmesį, kad 
tragiška nelaimė įvyko Virintos ir 
Šventosios upės santakoje.

„Ten yra nelaiminga vieta. Kele-
tas žmonių toje vietoje yra nusken-
dę prieš keletą metų”, - prisiminė 
A.Jurkus.
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Smurtas. Balandžio 17 dieną 
apie 17.00 val. Kavarsko seniū-
nijoje neblaivi (nustatytas 1,42 
prom. girtumas) moteris (g. 
1973 m.) smurtavo prieš neblai-
vų (nustatytas 2,10 prom. girtu-
mas) vyrą (g. 1973 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Moteris su-
laikyta ir uždaryta į areštinę.

Konfliktas. Balandžio 17 die-
ną apie 19.00 val. Viešintų se-
niūnijoje neblaivus (nustatytas 
2,98 prom. girtumas) vyras (g. 
1976 m.) sukėlė fizinį skaus-
mą vyrui (g. 2001 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras (g. 
1976 m.) sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Areštinė. Balandžio 20 dieną 

apie 00.05 val. Troškūnų seniū-
nijoje neblaivus (nustatytas 1,39 
prom. girtumas) vyras (g. 1967 
m.) smurtavo prieš moterį (g. 
1970 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į areštinę.

Dobilai. Utenos apskrities po-
licija penktadienį sulaukė pra-
nešimo, kad Anykščių rajono 

Troškūnų kaime sunaikinti de-
šimt hektarų ūkiui priklausančių 
ekologinių dobilų pasėlių. Anot 
policijos, manoma, kad pasėliai 
sunaikinti išvažinėjant juos su 
sunkiasvore žemės ūkio techni-
ka. Nukentėjusiems ūkininkams 
padaryta daugiau nei 3,2 tūkst. 
eurų žala. Dėl svetimo turto su-
naikinimo policijoje pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Pernai rajone nustatyta pusė šimto apleistų 
žemės sklypų

Nacionalinė žemės tarnyba pernai Anykščių rajone atliko 229 
žemės naudojimo patikrinimus. Daugiausia dėmesio buvo skirta 
neteisėtam valstybinės ir privačios žemės užėmimo ir žemės ap-
leidimo nustatymui bei išnuomotų ar savivaldybėms perduotų 
neatlygintinai naudoti kitos paskirties valstybinių žemės sklypų 
naudojimo patikrinimams.

Vykdant žemės naudojimo vals-
tybinę kontrolę, Anykščių rajone 
buvo nustatytas 51 pažeidimas, už 
kuriuos numatyta atsakomybė Lie-
tuvos Respublikos administracinių 
nusižengimų kodekse.

Nacionalinės žemės tarnybos 
specialistai nustatė du atvejus, kai 

žemės sklypai buvo naudojami ne 
pagal nustatytą pagrindinę žemės 
naudojimo paskirtį arba buvo truk-
doma žemės naudotojui naudoti 
žemę pagal nustatytą pagrindinę 
žemės naudojimo paskirtį.

Daugiausia Anykščių rajone nu-
statyta privačios bei nuomojamos 

žemės apleidimo atvejų – 49.
Nacionalinė žemės tarnyba iš-

platintame pranešime skelbia, kad 
tarnybos tikslas nėra nubausti kuo 
daugiau žemės savininkų dėl nau-
dojimo tvarkos pažeidimų. Pati-
krinimais esą siekiama,  kad pačių 
pažeidimų būtų kuo mažiau, todėl 
daug dėmesio skiriama informaci-
jai apie teisingą žemės naudojimą, 
taip pat prevencinei veiklai.

Šiais metais Nacionalinė žemės 
tarnyba Anykščių rajone yra su-
planavusi atlikti 195 žemės nau-
dojimo patikrinimus, kurie bus 
tiek planiniai, tiek ir neplaniniai. 

Neplaniniai patikrinimai atliekami 
reaguojant į asmenų skundus dėl 
galimai padarytų žemės naudoji-
mo pažeidimų, taip pat tikrinant, ar 
buvo pašalinti ankstesnių patikri-
nimų metu nustatyti pažeidimai. 

Šių metų planiniai patikrinimai 
bus orientuoti į siekį išsiaiškinti 
galimus valstybinės žemės užėmi-
mo atvejus, žemės apleidimo atve-
jus, taip pat – ar laikomasi doku-
mentuose, kurių pagrindu suteikta 
teisė naudotis valstybine žeme, 
nustatytų sąlygų.
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Prasidėjo pasėlių deklaravimas
Pirmadienį prasidėjo nuotolinis žemės ūkio naudmenų ir kitų 

plotų deklaravimas, kuris truks iki gegužės 3 d. Nuo gegužės 4 
d. pradedamas įprastas deklaravimas su fiziniais apsilankymais, 
kuris tęsis iki birželio 22 d.

Pavėluotos paramos už žemės 
ūkio naudmenas ir kitus plotus pa-
raiškos priimamos nuo birželio 23 
d. iki liepos 17 d., tačiau už kie-
kvieną pavėluotą darbo dieną para-
mos suma mažinama 1 proc.

Primename, kad siekiant stiprinti 
žemdirbių savivaldą, pasėlių ir kitų 
žemės ūkio naudmenų deklaravi-

mo metu pareiškėjai galės savano-
riškai pasirinkti, ar skirti dalį lėšų 
(1 Eur/ha) nuo jiems priskaičiuo-
tos ir reikalavimus atitinkančios 
pagrindinių tiesioginių išmokų 
sumos žemdirbius vienijančioms 
ir jų interesams atstovaujančioms 
organizacijoms.

Žemės ūkio ministerijos inf. Kol kas pasėlius deklaruoti galima tik nuotoliniu būdu.

„Lojančio katino“ planus sugriovė 
koronavirusas Robertas ALEKsIEjūNAs

robertas.a@anyksta.lt
Pasibaigus karantinui, pakartotinai bus skelbiamas patalpų 

Anykščiuose, Paupio g.10, viešasis nuomos konkursas. Okuli-
čiūtės dvarelyje planuojamo atidaryti Istorijų dvarelio pašonė-
je esančios patalpos yra numatytos įrengti kavinei. Nors viešojo 
nuomos konkurso laimėtojas paaiškėjo, jo planus sugriovė išpli-
tusi koronaviruso epidemija.

Šiame nuomos konkurse dalyvavo 
du dalyviai, laimėtoja buvo paskelb-
ta Manto Šimkaus įsteigta mažoji 
bendrija „Lojantis katinas“. Tačiau 
konkurso nugalėtojas atsisakė pasi-
rašyti patalpų nuomos konkursą, tad 
šis bus skelbiamas dar kartą.

M.Šimkus „Anykštai“ sakė, kad 
patalpų nuomos sutartį pasirašyti 
atsisakė dėl koranaviruso epidemi-
jos įtakotos ekonominės situacijos. 

„Laimėjome konkursą ir atsi-
žvelgdami į ekonominę situaciją, 
kuri buvo dar prieš koronaviruso 

epidemiją. Parėjus kelioms savai-
tėms po konkurso matyti, kad si-
tuacija tik blogėja ir niekas nežino 
kas bus, kai koronaviruso epidemi-
ja pasibaigs”, - kalbėjo M.Šimkus.

Pagal viešojo konkurso sąlygas, 
patalpų Okuličiūtės dvarelyje nuo-
mininkui jos būtų atitekusios pen-
kerių metų laikotarpiui. Patalpas 
nuomojanti Anykščių L. ir S. Di-
džiulių viešoji biblioteka per metus 
už nuomą planuoja gauti 1 tūkst. 
565 Eur pajamų.

Rekonstruotame Okuličiūtės 

dvarelyje įrengtą Istorijų dvare-
lį planuota atidaryti balandžio 
pradžioje, tačiau dėl pasaulyje ir 

Lietuvoje išplitusios koronaviruso 
epidemijos pirmieji lankytojai čia, 
ko gero, užsuks dar negreitai.

Pakartotinas konkursas patalpų nuomai Okuličiūtės dvarelyje 
bus skelbiamas pasibaigus karantinui.

Karantinas. Vyriausybei siūlo-
ma dviem savaitėms pratęsti ka-
rantiną šalyje, kartu sušvelninant 
jo sąlygas, sako sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga.Anot 
jo, galutinį sprendimą dėl karan-
tino pratęsimo ir tolesnių jo taisy-
klių Vyriausybė priims trečiadienį. 
„Bus teikiami siūlymai, dėl kurių 
apsispręs Vyriausybė. Kol jie nėra 
priimti, negaliu vienasmeniškai 
pasakyti, bus vienai ar kitaip. Bet 
tikrai kol kas siūloma ir karantiną 
pratęsti (...). Bus siūloma pratęsti 
dviem savaitėms “, – spaudos kon-
ferencijoje tvirtino A. Veryga. Anot 
jo, atidžiai stebima, ar protrūkiai ži-
diniuose, pavyzdžiui, Nemenčinėje, 
išlieka lokalūs. „Bet karantiną, net 
ir neatšaukus priemonių, kurios ga-
lioja tiek renginiams, tiek atstumo 
laikymuisi, tiek asmens apsaugos 
priemonių naudojimui, galima tam 
tikrus švelninimus priiminėti ir jie, 
be abejo, bus siūlomi“, – tvirtino 
A. Veryga. Anot jo, jei trečiadienį 
Vyriausybė apsispręs dar labiau at-
leisti karantino suvaržymus, „dalis 
palengvinimų verslams, paslau-
goms turėtų įsigalioti ne šią, o kitą 
savaitę“, siekiant įvertinti koronavi-
ruso plitimo situaciją praėjus dviem 
savaitėms nuo pirmųjų palengvini-
mų.

Prašo. Buvęs Sakartvelo prezi-
dentas Michailas Saakašvilis prašo 
šalies vyriausybės iki rudens su-
stabdyti prieš jį pradėtą baudžia-
mąjį procesą ir jam suteikti ofici-
alų šalies atstovo statusą. Mainais 
M. Saakašlivis žada suorganizuoti 
Sakartvelui 5,5 mlrd. JAV dolerių 
(5,07 mlrd. eurų) siekiančią užsie-
nio pagalbą koronaviruso epide-
mijos ekonomikai padarytai žalai 
sušvelninti. „Suteikite man laikiną 
oficialaus Sakartvelo atstovo sta-
tusą tik užsienio pagalbos pritrau-
kimui ir aš garantuoju, kad atvešiu 
5,5 mlrd. JAV dolerių. Atvešiu pa-
galbą, kad išgelbėčiau Sakartvelo 
ekonomiką“, – sakė eksprezidentas 
vaizdo kreipimesi, kurį paskelbė 
socialiniuose tinkluose. Pranešimo 
apie buvusio Sakartvelo prezidento 
iniciatyvą valdžios atstovai kol kas 
nekomentavo. Ankstesnę M. Saakš-
vliio iniciatyvą nemokamai sugrą-
žinti keletą tūkstančių po užsienio 
šalis išsibarsčiusių kartvelų į Gruzi-
ją ministras pirmininkas Georgijus 
Gacharija pavadino populizmu.

Maras. Molėtų rajono įmonės 
„Takažolė” kiaulių fermoje nusta-
čius pirmąjį šiemet afrikinį kiaulių 
maro (AKM) protrūkį, sunaikinta 
per 8,5 tūkst. kiaulių. Pasak Mais-
to ir veterinarijos tarnybos vado-
vo Dariaus Remeikos, pirminiais 
duomenimis, ūkyje liga nustatyta 
ankstyvojoje stadijoje. „Siekiame, 
kad ligos židinys būtų kuo greičiau 
likviduotas ir pašalinta grėsmė vi-
rusui išplisti. Ekspertai taip pat ana-
lizuoja mėginių duomenis ir siekia 
nustatyti viruso patekimo į ūkį lai-
ką, priežastis ir kelius“, – tarnybos 
pranešime cituojamas D. Remeika. 
Didžioji dalis gaišenų jau išvežtos 
į utilizavimo įmonę. Ūkio teritorija 
ir transporto priemonės bus dezin-
fekuojamos, bus sunaikinti pašarai, 
vaistai ir kitos pavojingos atliekos. 
Pernai Lietuvoje buvo maždaug 
16 maro protrūkių ūkiuose. 2018 
metais AKM protrūkiai buvo pa-
tvirtinti 51 ūkyje. Nuo 2014 metų, 
kai AKM Lietuvoje fiksuotas pirmą 
kartą, 120 ūkių sunaikinta per 66 
tūkst. kiaulių.

-BNS
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DIRBU SAU

savaitgalio diskusija

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

(Kalba netaisyta – red. past.)

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

Maisto prekes į namus pristato 
kaimo gyventojams Robertas ALEKsIEjūNAs

robertas.a@anyksta.lt

Maisto prekių pristatymo paslauga į namus jau tapo didžiųjų miestų gyventojų kasdienybe. Iki 
karantino paskelbimo Anykščių rajone tokių paslaugų prekybininkai neteikė, tačiau Lietuvoje ko-
ronaviruso plitimas juos privertė ieškoti kitų kelių, kaip pasiekti pirkėją. 

Svėdasų seniūnijos Aulelių bei Daujočių kaimuose dvi maisto prekių parduotuves valdantis Alek-
sas Aleksiūnas ėmėsi teikti prekių pristatymą į namus. 

Prekybininkas Aleksas Aleksiūnas prekių pristatymo paslaugą į 
namus vadina geranoriška akcija vietos gyventojams.

A.Aleksiūnas socialiniuose tin-
kluose skelbia, kad prekių prista-
tymo į namus paslauga pradėta 

teikti atsižvelgiant į šalyje susi-
dariusią ekstremalią situaciją bei 
reaguojant į paskelbtą karantiną.

,,Suprasdami gyventojų susi-
rūpinimą ir nerimą dėl savo svei-
katos bei palaikydami raginimus 
gyventojams kiek įmanoma labiau 
vengti tiesioginio kontakto su ki-
tais žmonėmis, apriboti apsilanky-
mus viešose vietose, mes planuo-
jame prekių pristatymo į namus 
paslaugą teikti iki kovo pabaigos”, 
- sake A.Aleksiūnas.

Norintys prekes gauti į namus, 
turi skambinti nurodytu telefono 
numeriu bei užsisakyti prekių už 
ne mažiau kaip 10 Eur. Prekes pir-
kėjams verslininkas žada pristyti 
per 2 – 4 valandas nuo užsakymo 
pateikimo. Pirkėjai gali už prekes 
savo namuose atsiskaityti banko 
mokėjimo kortele.

Prekių pristatymo paslaugą į na-
mus A.Aleksiūnas teikia tik Dau-
jočių seniūnaitijos gyventojams.

A.Aleksiūnas pasakojo, kad kol 
kas prekių pristatymo paslauga 
krantino metu pasinaudojo vos ke-
letas gyventojų, toliausiai prekes 
tenka gabenti maždaug pusantro 
kilometro.

,,Nėra labai didelio žmonių ak-
tyvumo naudotis prekių pristaty-
mo į namus paslauga. Kas sugeba 
ateiti į parduotuves, tie ateina ir 
karantino laikotarpiu. Ši paslau-

ga labiau orientuota į vyresnio 
amžiaus gyventojus, tačiau esant 
reikalui prekes pristatyčiau ir kie-
kvienam pageidaujančiam”, - kal-
bėjo A.Aleksiūnas.

Dviejų maisto prekių parduo-
tuvių savininkas A.Aleksiūnas 
sakė, kad per karantino laikotarpį 
parduotuvėse nepajutęs klientų 
sumažėjimo, esą užsuka tas pats 
žmonių ratas.

,,Išaugo kruopų pirkimas, per-
kama daugiau ilgesnio galioji-
mo prekių. Galiu pasakyti, kad 
prekių tiekimas į parduotuves 
nesutrikęs – tiekimo lygmenyje 
nėra jokių pokyčių”, - pasakojo 
A.Aleksiūnas.

Tai jau nebe pirmoji tokia pre-
kybnininko akcija - vežti prekes 
pirkėjams į namus. Pernai vasa-
rą stojus didžiuliams karščiams, 
A.Aleksiūnas maisto prekes kele-
tą savaičių pristatydavo apie de-
šimčiai gyventojų.

A.Aleksiūnas dvi maisto prekių 

parduotuvės, kuriose galima rasti 
ir pačių reikalingiausių pramoninių 
prekių, turi jau 25-erius metus.

,,Dirbu daugiau iš įsibėgėjimo. 
Čia toks ,,socialinis verslas”, nes 
žmonių, taigi, ir pirkėjų kaimuose 
labai sparčiai mažėja.  Pernelyg 
optimistine gaida kalbėti nega-
liu”, - paklaustas, kaip sekasi, kal-
bėjo A.Aleksiūnas.

Verslininkas prisipažino, kad 
šiuo metu labiausiai laukiantis va-
saros. Tuomet į parduotuvę užsu-
ka ne tik vietiniai prikėjai, bet ir iš 
miestų suvažiavę žmonės.

,,Užsuka ne tik apsipirkti, bet ir 
pasikalbėti”, - sakė A.Aleksiūnas.

Per karantiną prekių pristaty-
mo į namus paslaugas ėmė teikti 
ir daugiau Anykščių rajono smul-
kiųjų prekybininkų. Debeikių se-
niūnijos Leliūnų kaime veikianti 
parduotuvė šiuo laikotarpiu pre-
kes į namus nemokamai pristatys 
Leliūnų seniūnaitijoje gyvenan-
tiems senjorams.

Ar reikia trumpinti mokslo metus?
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija prakalbo apie tai, kad šiemet dėl karantino mokyklose bus 

trumpinami mokslo metai.
Kaip manote, ar tikslinga trumpinti mokslo metus? Ar dėl to, jūsų manymu, nenukentės ugdymo 

kokybė?
X – man: „Visų pirma viskas pri-

klauso nuo to, koks bus karantino 
laikotarpis. Panašu, kad jis po dviejų 
savaičių nesibaigs. Tokiu atveju tek-
tų trumpinti mokslo metus, o neiš-
baigtą šių metų mokymo programą 
perkelti į rudenį, jei darganotuoju se-
zonu negrįš pandemija... Bet kuriuo 
atveju abiturientų situacija darosi vis 
labiau komplikuota.”

Reikia:„Būtinai reikia durniaus 
nebevaliot ir užbaigt mokslo metus 
anksčiau laiko. Perkelti visus į aukš-
tesnes klases šiemet, o kitais mokslo 
metais papildomai pasimokyti. O 
koks gi gali būti mokslas nuotoliniu 
būdu, nors ir labai reklamuojamas? 
Kiti net kompiuterių neturi, kai kur 
internetas neveikia, programos strin-
ga ir t.t. Parodija, o ne mokslai.”

Jadze iš Svėdasų: „Ašej bajgiau 
pradynį mokyklų, ale gyvenimi 
daug pasiekiau, darbi buvau pirmu-
ne, šejmų gražių turiu. Ir be dideliu 
mokslų galima daug pasiekt. Dabar 
per nevalį kyšą mokslų. Jei karanti-
nas, jei ligas baisias užpuola, tai raj-
kia moksla metus užbaigt unksčiau. 
Je rudenį pradet unksčiau, daugiau 
pasmokint ir galima prisvyt. Pagrin-
dinius dalykus makint, ja visokias 
politikas, ekonomikas, sportus palikt 
geresniem čėsam. Par internetu tai 
ne mokslas gaunas, a pasaka be gala. 
Naudas kaip iš ožia piena.”

Pokazucha: „Pirma aprūpinkim 

visas šeimas kompiuteriais, sutvar-
kykime interneto ryšį, apmokykim 
mokytojus naudotis kompiuterine 
technika, užtikrinkime, kad visi dau-
giavaikių šeimų vaikai turėtų namie 
normalias sąlygas dalyvauti pamo-
kose ir nuotoliniu būdu dalyvauti 
pamokose. Tada jau kalbėkim apie 
mokslo metus- juos tęsti ar užbaigti. 
Dabar kas vyksta, tai tik pokazucha, 
chaosas, tik pliusiuko ataskaitose 
siekimas. Jau geriau jokio mokslo, 
nei toks, koks dabar yra.”

Taip: „Trumpinti mokslo metus 
be jokių kalbų. Dėl kelių mėnesių 
niekas nenukentės, ateity bus gali-
ma prisivyti. Dabar gaunasi ne mo-
kymasis, o tik laiko praleidimas. O 
mokytojams reikia algas mažinti už 
darbą nuotoliniu būdu.”

Tragedija: „Su tokiu nuotoliniu 
mokslu! Kam tie mokytojai reika-
lingi? Turim vadovėlius, pratybų 
sąsiuvinius ir iš eilės viską darau už 
savo vaiką, nes deja aš ne mokytoja 
ir kartais nesugebu vaikui paaiškinti, 
kaip atlikti užduotį, nors pačiai atro-
do viskas paprasta. Nevyksta jokios 
nuotolinės pamokos, apart muzikos 
ir anglų kalbos! Svarbiausi dalykai-
matematika, lietuvių kalba pradinu-
kams yra tik sukeliamos užduotys į 
tamo dienyną ir palinkima sėkmės, 
o vaikui naujas temas paaiškinti tu-
rim patys tėvai!!! Padarytų užduo-
čių niekas netikrina! Tai kas, kaip 
ir kada vertins vaiko gebėjimus? 

Nutraukti šitą nesąmonę kuo grei-
čiau! Nebetraumuokit vaikų, tėvų ir 
mokytojų!”

Mama: „Trumpinti mokslo metus 
manau tikslinga ir ugdymo kokybe 
tikrai nenukentės, kurie mokėsi ka-
rantino laikotarpiu. 

NUOTOLINIS: „Aš manau 
trumpinti mokslo metus tikslinga,o 
kas dėl nuotolinio mokymo, tai ga-
liu sakyti, kad kuris mokinys nori 
mokytis, - puikiai galima mokytis ir 
namuose. Labai džiaugiuosi Viešin-
tų pagrindinės mokyklos mokytojų 
kolektyvu, - labai ačiū mokytojams. 
Sveikatos ir stiprybes Mieli Moky-
tojai.”

Taigi: „Išvis reikia atsisakyti 
mokslo, kam mokslas vartotojui, 
kvailumas štai kas yra reikalingiau-
sia vartotojiškai visuomenei. Moks-
lai reikalingi tik homo sapiens sa-
piens (du kartus “sapiens” ne klaida, 
taip vadinamas šių laikų žmogus), o 
homo user užtenka mokėti nuspausti 
mygtukus - TV valdymo pulto, mo-
bilaus telefono ar kt. O mokslo ko-
kybė nukentėjo jau seniai, kai prieš 
trisdešimt metų prasidėjo nesibai-
giančios reformos, dėl to iš mokyklų 
išeina beraščiai ir siauro proto asme-
nys. Todėl jau nėra labai kur daugiau 
ugdymo kokybei nukentėti.”

Reikia: „Ne trumpinti mokslo me-
tus, bet ilginti. Mokosi vaikai ištisus 

12 metų, o baigiamieji egzaminai pa-
rodo, kad žinios labai prastos, vos vos 
egzaminus kai kurie išlaiko. O šiuo 
atveju reikia padaryti išimtį ir anks-
čiau užbaigti mokslo metus. Nieko 
gero iš to nuotolinio mokymo.”

Sodietis: „Dabar madinga viską 
daryti nuotoliniu būdu. Net ir sporti-
ninkai treniruojasi, valdininkai dirba 
nuotoliniu būdu. Gal ir statybininkai 
pradės namus statyti nuotoliniu būdu 
namuose sėdėdami prie kompiute-
rių. Tik juokas ima iš tokio darbo ir 
iš tokio mokymosi per nuotolį. Sten-
giamės mėgdžioti užsienį, pasirodyt 
ne durnesniais kaip kiti, tai visko pri-
sigalvojam.”

Tai jau: „Taip, šitas išbandymas 
visiems tikras iššūkis. Darželiuose 
nuotolinis. Užduotys sunkios, tėvai 

daro už vaikus ir informuoja auklė-
tojas, mokyklose - nuotolinis. Moki-
nukai vargsta, o kartu ir jų tėveliai. 
Na, mokytojams jau atokvėpio yra, 
nieks nerezga intrigų klasėje, netruk-
do pamokos pravesti. O gal ir gerai, 
aprims pedagogų nervų sistema. Na, 
o jei kažkas nepasiseks bus kaltas 
vaikas ir tėvai. Juk pedagogas kartais 
nesugeba išaiškinti dalyko supranta-
mai, tai ką daryt tėvams kurie nėra 
tokie mokyti. Žinoma nepasirinksi 
šiuo metu kitokio būdo, bet kol kas 
Lietuvoje dar sunkoka su nuotoliniu 
mokymu. Tikėkimės praeis šios ne-
gandos ir visi nesusipratimai kilę iš 
niekur irgi liks tik kaip blogas prisi-
minimas. Visiems kantrybės. Na, o 
mokslo metus gali užbaigti nors ir 
šiandien išvedant pažymį koks buvo 
semestre. Sėkmės.”
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Koronavirusas keičia laidotuvių 
tradicijas Robertas ALEKsIEjūNAs

robertas.a@anyksta.lt

Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė rekomendacijas, kaip 
karantino metu turėtų būti organizuojamos laidotuvės. Taip pat 
nurodyta, kaip tvarkyti ir šarvoti mirusiuosius nuo koronaviruso. 
Laidojimo paslaugas teikianti UAB Anykščių komunalinis ūkis 
direktorius Kazys Šapoka tikina, kad dirbti naujomis sąlygomis 
bendrovės laidojimo namai yra pasiruošę ir ragina anykštėnus į 
esamą situaciją reaguoti ramiai bei nepanikuoti.

Deja, bet panikos sunku išvengti net patiems laidotuvių namų 
darbuotojams. Tikėtina, kad jei tvarkant mirusiųjų nuo korona-
viruso kūnus bent vienas jų užsikrėstų, mirtinas virusas lengviau-
siu keliu pasklistų laidojimo namų darbuotojų šeimose.

Šarvojimo salės talpins mažiau 
žmonių

UAB Anykščių komunalinis ūkis 
Anykščiuose, Vilniaus gatvėje, vei-
kiančiuose laidojimo namuose turi 
dvi šarvojimo sales. Didžioji šar-
vojimo salė talpina iki 50 žmonių, 
o mažoji – iki 20. K.Šapoka sakė, 
kad karantino sąlygomis šarvojimo 
salėse vienu metu bus galima būti 
mažesniam žmonių skaičiui.

„Dabartinėmis sąlygomis reko-
menduojame, kad žmonių didžio-
joje salėje būtų iki 20, o mažojoje 
- iki 8. Informacija apie rekomen-
dacijas yra iškabinta laidojimo sa-
lėse”, - sake K.Šapoka.

Dezinfekcinėmis priemonėmis 
pasirūpinta

Pasiteiravus, ar laidojimo na-
muose pasirūpinta šarvojimo salės 
lankytojams dezinfekcinėmis prie-
monėmis bei kur jų lankytojai tu-
rėtų ieškoti, UAB Anykščių komu-
nalinis ūkis direktorius K.Šapoka 
pateikė lakonišką atsakymą.

„Dezinfekcinės priemonės yra  
salėse, nurodytose vietose”, - pa-
aiškino K.Šapoka.

Tikisi laidotuvių dalyvių 
sąmoningumo

Šalyje sparčiai plintant užsikrė-
tusiųjų koronavirusu skaičiui, iš-
lieka pavojus, kad laidotuvėse gali 
dalyvauti ir asmenys, kurie gali-
mai turėjo sąlytį su sergančiuoju 
koronavirusu ar turi būti izoliuoti. 
K.Šapoka aiškino, kad kontrolės 
mechanizmo, užtikrinančio, kad 
jie nepatektų į laidojimo namus, 
nėra.

„Laidojimo namų darbuotojai 
neturi duomenų apie šiuos  žmo-
nes. Tai paliekama žmonių sąmo-
ningumui ir atsakomybei. Vilia-
mės, kad mūsų visų atsakingas 
elgesys karantino metu sutelks vi-

suomenę pozityviam darbui ir ben-
dromis pastangomis mums pavyks 
išvengti tragiškų pasekmių”, - sakė 
K.Šapoka.

Kiek galėtų pašarvoti 
mirusiųjų – nežinia

Jeigu Anykščių rajone dėl plin-
tančio koronaviruso staiga išaug-
tų mirčių skaičius, UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis direktorius 
K.Šapoka negalėjo atsakyti į klau-
simą, kiek mirusiųjų įstengtų pašar-
voti bendrovės laidojimo namai.

„Karantino sąlygomis visais 
atvejais mes vadovaujamės Lietu-
vos Respublikos sveikatos apsau-
gos ministerijos rekomendacijomis 
dėl laidotuvių organizavimo karan-
tino metu bei asmenų, mirusių nuo 
koronaviruso infekcijos, palaikų 
tvarkymo ir šarvojimo taisyklė-
mis”, - aiškino K.Šapoka.

Kokių turi apsaugos 
priemonių darbuotojams - 
nenurodo

„Anykšta“ taip pat domėjosi, 
kokių apsaugos priemonių UAB 
Anykščių komunalinis ūkis turi 
įsigijusi darbuotojams, kurie tvar-
kys ir šarvos mirusius nuo korona-
viruso. Taip pat domėtasi, koks yra 
šių priemonių rezervas.

„Laidojimo namai turi visų rei-
kalingų dezinfekavimo, darbuo-
tojų apsaugos priemonių ir jomis 
naudojasi“, - tikino K.Šapoka.

Laidojimo namų darbuotojai 
neišvengs diskomforto

Sveikatos apsaugos ministerijos 
paskelbtose Mirusiojo nuo korona-
viruso infekcijos palaikų tvarkymo 
taisyklėse nurodyta visa eilė pro-
cedūrų.

Nurodomos tokios mirusiojo 
nuo koronaviruso infekcijos palai-
kų tvarkymo taisyklės: 

-Mirusiojo kūnas mirties vietoje 
talpinamas į nepralaidų skysčiams 
plastikinį maišą ir pervežamas į la-
voninę arba perduodamas laidoji-
mo paslaugas teikiančiai įmonei.

– Mirusįjį talpinti į maišą reko-
menduojama dviem žmonėms;

– Kūną tvarkantys darbuotojai 
turi dėvėti visas apsaugos priemo-
nes (vandeniui nepralaidų chalatą 
ilgomis rankovėmis arba chalatą 
ir neperšlampamą prijuostę, respi-
ratorių, akinius arba veido skydelį, 
pirštines); 

– Įdėjus kūną į maišą, maišo 
išorė dezinfekuojama; – Prieš iš-
vežant kūną iš patalpos, dezinfe-
kuojamas ten esantis vežimėlis, 
o darbuotojai, šiame etape tvarkę 
kūną, nusiima ir palieka individu-
alias apsaugos priemones; – Ligo-
ninės lavoninėje maišą leidžiama 
atidaryti ir parodyti giminėms. 
Lavoninės darbuotojas turi dėvėti 
visas apsaugos priemones. 

– Jei būtina atlikti autopsiją, kūną 
galima laikyti šaldytuve ir skrodi-
mą atlikti tik laikantis standartinių 
apsaugos priemonių, dėvint tinka-
mas apsaugos priemones ir užtikri-
nant tinkamą rankų higieną.

– Mirusiojo plovimas ir kitas 
paruošimas atliekamas tik dėvint 
visas apsaugos priemones. – Mi-
rusiojo balzamavimas nerekomen-
duojamas, tačiau esant reikalui 
atliekant mirusiojo balzamavimą 
būtina laikytis standartinių apsau-
gos priemonių. 

– Lavoninės darbuotojai, įs-
taigos, teikiančios kremavimo ir 
laidojimo paslaugas, turi būti in-
formuoti, kad žmogus mirė nuo 
koronaviruo infekcijos. 

– Darbuotojai, tvarkantys miru-
siojo palaikus ir turintys tiesioginį 
sąlytį su mirusiojo kūnu, turi dėvėti 
vienkartinį neperšlampamą chalatą 
su ilgomis rankovėmis ir rankoga-
liais arba chalatą ir neperšlampamą 
prijuostę, nesterilias pirštines, an-
tveidį arba akinius ir medicininę 
kaukę.

– Darbuotojai, atliekantys lavo-
no skrodimą, turi dėvėti vienkartinį 
neperšlampamą chalatą su ilgomis 
rankovėmis, daleles filtruojantį res-
piratorių FFP2 arba FFP3, veido 
skydelį arba akinius, nuo įsipjo-
vimų apsaugančias pirštines arba 
dvejas nesterilias pirštines, apsaugi-
nę avalynę (aulinius batus).

– Rekomenduojamos aerozolių 
susidarymo mažinimo priemonės 
skrodimo metu. 

– Po panaudojimo tušti maišai 
turi būti šalinami kaip infekuotos 
medicininės atliekos. 

UAB Anykščių komunalinis ūkis 
direktoriaus K.Šapokos pasiteira-
vus, ar naujos mirusiųjų nuo koro-
naviruso tvarkymo taisyklės kai ku-
riems laidojimo namų darbuotojams 
nesukels papildomo diskomforto, ar 
tokį darbą galės atlikti, pavyzdžiui, 
aukštą kraujo spaudimą  ar kitų 
sveikatos problemų turintys laidoji-
mo namų darbuotojai, jis sakė: „Bet 
kokie apribojimai  visada sukelia 
vienokį ar kitokį  diskomfortą. Šis 
atvejis taip pat.”

Tikina, kad laidojimo vietų 
pakanka

Dėl koronaviruso išaugus mirčių 
skaičiui, tikėtina, kad Anykščių ra-

jono kapinėse gali pritrūkti laido-
jimo vietų. Jau dabar kai kurios jų 
praktiškai užpildytos, pavyzdžiui, 
Svėdasų.

„Manau, jog reikia reaguoti ra-
miai ir nekelti panikos. Anykščių 
rajono kapinėse laidojimo vietų 
pakanka, tuo labiau, kad populia-
rėja kremavimo paslaugos, pla-
nuojama įrengti kolumbariumą. 
Susidarius blogiausiai situacijai, 
šie klausimai bus išspręsti”, - išgir-
dęs tokį pastebėjimą, ramino UAB 
Anykščių komunalinis ūkis direk-
torius K.Šapoka.

Laidojimo namuose gali tekti 
padirbėti ir kitų padalinių 
darbuotojams

Šiuo metu UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis laidojimo namuose 
dirba septyni darbuotojai. Pasi-
teiravus, ar koronavirusui šienau-
jant gyventojų gyvybes laidojimo 
namai nepritrūktų darbo rankų, 
K.Šapoka apie naujai į darbą prii-
mamus darbuotojus nekalbėjo.

„Esant poreikiui, bus pasitelkta 
papildomų žmonių iš kitų įmonės 
padalinių”, - teigė K.Šapoka.

Taigi, susidarius kritinei situaci-
jai, laidojimo namuose dirbtų tiek 
atsakingi už daugiabučių adminis-
travimą, tiek šiukšlių vežėjai.

Per laidotuves rekomenduojama 
laikytis naujų taisyklių

Sveikatos apsaugos ministerija 
taip pat yra paskelbusi rekomenda-
cijas, kaip organizuoti laidotuves 
karantino metu.

Šarvojimo salėje sėdėjimo vietos 
turėtų būti išdėstytos bent 1 metro 
atstumu. Laidotuvių dalyviai turi 
laikytis kosėjimo, čiaudėjimo eti-
keto (kosėti ar čiaudėti prisidengus 
vienkartine servetėle arba į sulenk-
tos alkūnės vidinę pusę), asmens hi-
gienos (išlaikyti saugų atstumą nuo 
kitų asmenų, nedalyvauti ceremo-
nijoje, jei pasireiškia ūmios kvėpa-
vimo takų infekcijos simptomai ir 
pan.), rankų higienos (plauti rankas 
su šiltu vandeniu ir muilu, jei nėra 
galimybės nusiplauti rankų, – nau-
doti antiseptikus (dezinfekavimo 
priemones).

Žmonės, kurie privalo būti izo-
liuoti, nes 14 dienų laikotarpiu 
keliavo į užsienio šalis ar turėjo  
sąlytį su sergančiuoju COVID-19, 
šarvojimo ir laidojimo ceremonijo-
se nedalyvauja. Išimtinais atvejais, 
mirus ypač artimam žmogui, tokie 
asmenys šarvojimo ceremonijoje 
dalyvauti gali, užtikrinant šias są-
lygas:

- asmeniui nepasireiškia ūmios 
kvėpavimo takų infekcijos simpto-
mai (karščiavimas, kosulys, apsun-
kintas kvėpavimas);

- dalyvavimas ceremonijoje sude-
rinamas su Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos specialistais;

- izoliuoti asmenys į šarvojimo 
salę gali atvykti nuosavu transportu 
ir suderinus su laidojimo paslaugas 
teikiančia įmone;

- tokie asmenys į šarvojimo salę 
gali įeiti per atskirą įėjimą ir būti 
vieni be kitų, sąlytyje nebuvusių, 
asmenų prieš pat išnešant mirusiojo 
palaikus laidojimo ceremonijai. 

Gedulingi pietūs negali būti or-

ganizuojami viešojo maitinimo 
įmonėse. Organizuojant gedulingus 
pietus namuose, svarbu kiek įma-
noma labiau apriboti dalyvių skai-
čių. Gedulinguose pietuose taip pat 
negali dalyvauti žmonės, kurie yra 
privalomoje izoliacijoje dėl buvusio 
sąlyčio su sergančiuoju koronaviru-
so infekcija ar 14 dienų laikotarpiu 
keliavę į užsienio šalis.

Susidūrė su koronaviruso 
šešėliu

Kovo viduryje Anykščių ko-
munalininkai, panašu, jog turėjo 
progos teorinius dalykus patikrinti 
praktikoje.

,,Anykštos“ redakcija sulaukė 
skaitytojo skambučio apie neva 
pirmąją koronaviruso auką Anykš-
čiuose. Sunerimęs skaitytojas prašė 
redakciją išsiaiškinti, ar po miestą 
sklandanti informacija yra tikra.

Anykščių rajono vicemeras, ra-
jono Ekstremalių situacijų komisi-
jos operacijų vadovas Dainius Žio-
gelis „Anykštai“ sakė, jog į UAB 
Anykščių komunalinis ūkis krei-
pėsi moteris, prašydama mirusio 
sūnaus kūną atgabenti į Anykščius, 
o vėliau nuvežti į Kėdainių kre-
matoriumą. Skambinusioji neva 
nurodžiusi, kad sūnus mirė nuo 
koronaviruso.

Tačiau, pasak D.Žiogelio, ne-
aišku, ar vyriškis tikrai mirė nuo 
koronaviruso. Galbūt tai tik jo mo-
tinos spėjimas, nes viešoje erdvėje 
nebuvo informacijos apie naują 
mirtį nuo koronaviruso.  Jaunas 
vyras mirė Santaros klinikose. Pa-
sak D.Žiogelio, jis - ukmergiškis. 
Vicemero žiniomis ir mirusiojo 
asmens motina negyvena Anykš-
čiuose. Kodėl ji kreipėsi į Anykš-
čių komunalininkus - neaišku. Gali 
būti, jog moteris skambinėjo ir kitų 
aplinkinių rajonų laidojimo paslau-
gas teikiančioms įstaigoms. 

„Anykšta“ susisiekė su UAB 
Anykščių komunalinis ūkis direkto-
riumi K.Šapoka, tačiau direktorius 
sakė, kad jis informacijos apie tai, 
jog komunalininkai gavo prašymą 
iš Santaros klinikų parvežti miru-
siojo palaikus, neturi.

Tačiau „Anykštos“ šaltinio tei-
gimu (kad toks prašymas buvo, 
patvirtina operacijų vadovo D. 
Žiogelio redakcijai pateikta infor-
macija), UAB Anykščių komunali-
nis ūkis atsisakė iš Santaros klinikų 
paimti mirusio žmogaus kūną.

Komunalininkai tikina, kad šiuo metu Anykščių rajono kapinė-
se laidojimo vietų yra užtektinai.

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktorius Kazys Šapo-
ka Lietuvoje plintant koro-
navirusui ragina gyventojus 
reaguoti ramiai ir nekelti 
panikos.
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Už rūpestingą gydymą, malonų bendravimą, atidumą 
dėkoju gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai 
BARTULIENEI. 

Linkiu sveikatos ir stiprybės atsakingame darbe.

Su pagarba O. PIPYNIENĖ

Nuoširdžiai dėkojam Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI už rū-
pestingą ir atidų gydymą, už švelnų ir malonų bendravimą. 
Sveikatos, stiprybės ir kantrybės Jūsų nelengvame darbe.

Violeta DŪDIENĖ ir Jūratė KAŠINSKIENĖ

Su artėjančia Mediko diena norim pasveikinti medikes Dalią 
KAZLAUSKIENĘ ir Rūtą PACIŪNIENĘ.

E. ir V. VIDZIKAUSKAI

Ačiū Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI 
ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI už profesionalumą, nuo-
širdumą, kantrybę. Nuoširdžiai Jums ačiū.

J.J.L. KAMARAUSKIENĖ, Kurkliai

Karantinas sodų žydėjimo nesustabdys
Dėl koronaviruso epidemijos šį pavasarį paskelbtas karantinas 

gerokai sujaukė sodininkų planus. Prekybą sodinukais, daigais 
kurį laiką paralyžiavo griežti prekybos suvaržymai.

„Anykšta“ domėjosi, kokiomis nuotaikomis šiuo metu gyvena 
sodo bei daržo prekių pardavėjai sodininkai bei ūkininkai.

Svarbu, kad 
neprasidėtų 
sausra

Virginija MULEVIČIENĖ, 
sodo bei daržo prekių parduotu-
vės „SAVA“ savininkė:

- Mūsų parduotuvė vėl pradėjo 
dirbti praeitą savaitę. Dėl karan-
tino buvome priversti užsidaryti, 
todėl buvo labai liūdna. Juk visos 
prekės supirktos – ir svogūninės 
gėlės, kurios vysta, džiūna, ir sė-
klinės bulvės. Yra tokių prekių, 
kurių negali laikyti, jas svarbu kuo 
greičiau parduoti.

Man atrodo, kad sodininkai ir dar-
žininkai dar suspės atlikti būtiniau-
sius darbus. Jeigu gamta leis, spės. 
Svarbu, kad neprasidėtų sausra – tai 
aktualu sėjant, pavyzdžiui, vejas. O 
pranašauja, kad bus sausa.

Žmonės ateina į parduotuvę. 
Nesijaučia, kad po priverstinio 
užsidarymo būtų didesnis pirkėjų 
srautas. Bijo žmonės, karantinas. 
Saugosi.

Gaila smulkiųjų 
ūkininkų ir 
močiučių

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, Traupio 
botanikos sodo įkūrėjas ir puose-
lėtojas:

- Karantinas Traupio botanikos 
sodą paveikė teigiamai, nes darbams 
atsilaisvino mano paprastai rengi-
niuose praleidžiami savaitgaliai. 

Kol kas stabdo tik uždarytos 
sienos, nes kasmet susiplanuoju 
po vieną kitą kelionę į Lenkiją ar 
Latviją atsivežti naujų augalų ko-
lekcijoms.  
Tačiau gaila smulkiųjų ūkininkų, 
močiučių, kurie turguose pre-
kiauja daigais, prisidurdami prie 
pensijos. Tikiuosi, kad trečia-
dienį neprotingas draudimas bus 
atšauktas. 

Tuščias miestas – 
nėra pirkėjų

Eugenija SUDEIKIENĖ, UAB 
„Gėlių lanka“ savininkė:

- Nuo praėjusios savaitės at-
sidarėme vėl, tačiau prekyba 
aktyviau vyksta tik internetu. In-
ternetu daugiau apsiperka užsie-
nyje gyvenantys pirkėjai, vietiniai 
tokia galimybe naudojasi retai. 
Šiomis dienomis į parduotuvę už-
suka labai mažai žmonių – tuščias 
Anykščių miestas.

Situacija sudėtinga – reikia dar-
buotojams mokėti atlyginimus, 
patalpų nuomos mokesčius. O pi-
nigus dar reikia uždirbti.

Pavasarį gėlių pardavėjams 
visuomet prekyba vykdavo sė-
kmingai. Artėja Motinos diena, 
per kurią ypač suaktyvėdavo pre-
kyba gėlėmis, tačiau dabar žada 
uždrausti judėjimą tarp miestų – 
lengva nebus.

Sėklomis ir 
trąšomis 
pasirūpino iš 
anksto

Jonas ALEKNAVIČIUS, Ka-
varsko seniūnijos Svirnų seniū-
naitijos seniūnaitis, ūkininkas:

- Visomis sėklomis, trąšomis 
pasirūpinome dar prieš karanti-
ną, todėl problemų ūkininkaujant 

nekyla ir tokiu metu. Pesticidus 
užsakau nuotoliniu būdu ir juos 
atveža į namus. Taip buvo ir anks-
čiau.

Pavyzdžiui, trąšas užsisakau 
dar rudenį, nes tada jos būna pi-
gesnės. Sėja baigiasi, jos tuo metu 
atpinga, nes mažai kas jas tada 
perka.

Užsiimu augalininkyste, todėl 
viskas metai iš metų vyksta sklan-
džiai. Tiesa, dar nesusidūriau, ar 
nekiltų problemų dėl žemės ūkio 
technikai reikalingų atsarginių 
dalių. Anksčiau, jei prekybininkai 
reikalingų dalių neturėdavo san-
dėlyje, atskraidindavo lėktuvu. O 
dabar lėktuvai juk neskraido…

Sunku pasakyti, ar realizuojant 
užaugintą produkciją dėl korona-
viruso epidemijos kils problemų. 
Mano produkcija užaugs tik rude-
nį. Prognozuoti tokius dalykus nei 
vienas nesiryžta.

-ANYKŠTA

Pirmojo populiariausių medikų rinkimų etapo nugalėtojos - 
Dalia Kazlauskienė ir Rūta Paciūnienė

„Anykštos“ laikraštyje 
daugiausiai kartų padėkota 
Anykščių Pirminės sveikatos 
priežiūros centro šeimos gy-
dytojai Daliai Kazlauskienei. 
Ji gavo 46 pacientų padėkas. 
Antroje vietoje Populiariausių 
medikų rinkimuose vėl pir-
mauja Anykščių PSPC šeimos 
gydytoja Dalia Kazlauskienė, 
surinkusi 46 pacientų padėkas. 
Antroje vietoje – šeimos gydy-
tojas Valdas Macijauskas, ka-
riam padėkota 39 kartus.

15 pacientų padėkų sulaukė gy-
dytoja R. Juodiškienė. 11 kartų 
padėkota gydytojai N. Kišonaitei. 
Kitų gydytojų surinktų padėkų 
skaičius: D.Irician - 9, V.Pažėrienė 
- 7, G.Šinkūnaitė - 5, R. Bukelis, 
R. Jurkėnas ir A.Tarvydas - po 4, 
A. Morkūnienė ir V. Giriūnienė 
- po 2, Z. Neniškienė, V. Žiogė, 
G.Klimkevičius, L.Prabišienė ir 
A.Gustas - po 1 padėką.

Tarp slaugytojų lydere tapo R. 
Paciūnienė, kuriai padėkota 27 kar-
tus. J.Abraškevičienė, gavusi 20 
padėkų, lieka antroje vietoje. Slau-
gytoja R. Srazdienė gavo 18 padė-
kų, slaugytojoms A. Bartulienei ir 
L.Slapšienei padėkota - 15 kartų. 
Slaugytoja S. Strazdienė gavo 10 
padėkų, K. Liutkienė - 9, R. Viršy-
lienė ir D.Rudokienė - po 5, R. Bur-
neikienė ir R. Bagočiūnienė - po 4, 
A. Valaitienė ir R. Jankienė - po 2, 
L. Staniūnienė, V. Kvasauskienė, L. 
Kiaušienė ir B. Gaiževskienė - po 1.

Šiandien prasideda populia-
riausių medikų rinkimų antrasis 

etapas internetiniame naujienų 
portale www.anyksta.lt. Balsavi-
mas internete lems 25 proc. įtaką 
galutiniams populiariausių medi-
kų rinkimų rezultatams. Už slau-
gytoją www.anyksta.lt savo balsą 
galite atiduoti nuo antradienio 8 
valandos iki trečiadienio 24 valan-
dos, o po to, iki penktadienio 12 

valandos – galėsite rinkti populia-
riausią gydytoją.

Šiuos rinkimus „Anykšta“ organi-
zuoja kartu su Anykščių PSPC. Po-
puliariausiems medikams bus įteikti 
sertifikatai ir dovanos.

Populiariausių medikų rinkimų 
nugalėtojus paskelbsime balandžio 
25 dienos „Anykštos“ numeryje.

Pirmajame populiariausių medikų rinkimo etape, vykusieme lai-
kraštyje „Anykšta“, tarp gydytojų daugiausiai laikraščio skaity-
tojų padėkų sulaukė Dalia Kazlauskienė.

Nuoširdžiai dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slau-
gytojai Laimutei SLAPŠIENEI už rūpestingą gydymą, malo-
nų aptarnavimą, nuoširdumą, patarimus. 

Linkiu ištvermės Jūsų sunkiame ir kilniame darbe .

Juozas LEŠčINSKAS
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Užbraukus keturis kampus 1.00€ 14842 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0204422 100 EUR piniginis prizas 0239407 100 EUR piniginis prizas 
0204791 1200 Eur piniginis prizas 007*858 227 Eur piniginis prizas 008*648 227 Eur piniginis prizas 0010499 227 Eur piniginis prizas 0157786 
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prizas 0196251 575 Eur piniginis prizas 0218869 700 Eur piniginis prizas 0119382 7200 Eur piniginis prizas 0207411 7300 Eur piniginis prizas 
0111912 900 Eur piniginis prizas 0049534 Automobilis Ford Fiesta

AVINAS. Savaitės pradžioje 
būsite jautresnis ir jausmingesnis 
nei paprastai, labiau pasitikėkite 
intuicija. Gali tekti ginti savo te-
ritorijas iki pat savaitės vidurio. 
Savaitgalis, ypač šeštadienis, bus 
tingus ir ramus.

JAUTIS. Šią savaitę jums at-
rodys, kad visi žmonės, su kuriais 
jūs kažkur ir kažkada turėjote rei-
kalų, staiga panorės su jumis susi-
siekti ir pasidalyti savo naujieno-
mis. Nuobodžiauti, matyt, neteks. 
Dalykinių pasiūlymų nepriimkite 
iš karto - galite išsiderėti palan-
kesnes sąlygas.

DVYNIAI. Šią savaitę jausi-

tės pakankamai pasitikįs savimi. 
kad tikėtumėte ir kitais. Kelionė 
savaitės pradžioje bus sėkminga. 
Antroje savaitės pusėje nesitikė-
kite per daug iš giminaičių - jie 
nežino realios jūsų padėties ir po-
reikių.

VĖŽYS. Savaitės pradžioje 
ypač jautriai reaguosite į agresyvų 
aplinkinių elgesį. Savaitės vidury-
je neturėsite daug laiko apmąsty-
mams - sprendimus turėsite priim-
ti greitai. Gali tekti ir paspėlioti, 
pasikliauti intuicija.

LIŪTAS. Jums atrodo, kad jūsų 
gyvenimas šiek tiek susipainiojo? 
Nesibaiminkite, viskas labai greitai 
pasikeis. Šiomis dienomis nutiks 
kažkas tokio, kas atneš į jūsų kas-

dienybę daugiau polėkio, nei tikėjo-
tės. Taigi, ruoškitės siurprizams!

MERGELĖ. Pirmadienį dėl 
anksčiau patirto streso gali pablo-
gėti savijauta. Trečiadienį ir ke-
tvirtadienį pažadai nereiškia nie-
ko, kol pinigai nepadėti ant stalo. 
Savaitgalį į galvą gali šauti gera 
mintis, vėliau atnešianti nemažą 
pelną.

SVARSTYKLĖS. Kai kuriems 
reikalams tiesiog dar neatėjo lai-
kas tvarkyti, todėl nesukite dėl 
jų jau dabar sau galvos. Kodėl? 
Todėl, kad jūs negalite to nei pa-
skubinti, nei nuo savęs nustumti. 
Palikite viską ramybėje ir, pama-
tysite, atėjus laikui viskas susi-
tvarkys.

SKORPIONAS. Savaitės pra-
džioje seksis įtikimai kalbėti ir 
daryti įtaką kitiems. Nesivaržykite 
priimti pagalbą savaitės viduryje 
- tai nesuvaržys nei jūsų savaran-
kiškumo, nei nepriklausomybės. 
Nesistenkite būti visų galų meis-
tras - įsiklausykite į profesionalų 
žodžius.

ŠAULYS. Pirmoje savaitės pu-
sėje sugebėsite kontroliuoti bent 
kelis procesus iš karto. Antradienį 
turėtumėte ištaikyti trumpą, bet 
intensyvią atokvėpio valandėlę. 
Patys svarbieji sprendimai laukia 
darbo savaitės pabaigoje.

OŽIARAGIS. Šią savaitę tu-
rėtų išsispręsti bendrus interesus 
liečiančios problemos. Ir, jei dis-

kusijos metu kalbėsite atvirai, ne-
susipratimų turėtumėte išvengti. 
Galimi gana žymūs pokyčiai tar-
nyboje ar versle.

VANDENIS. Pagaliau galite 
atsikvėpti! Netrukus turėtumėte 
gauti informacijos, kurios seniai 
laukėte ir kuri paspartins jūsų 
problemų sprendimą. Ir jeigu jūs 
viską, turėdamas laiko, gerai ap-
mąstysite, reikalai turėtų eitis 
sklandžiai.

ŽUVYS. Šią savaitę jūsų laukia 
netikėta pažintis. Mėgaukitės gra-
žiomis vienybės valandomis, tačiau 
nedarykite bent jau didelių klaidų 
ir nepuoselėkite ypatingų lūkesčių. 
Jūsų partneris ar senas bičiulis gali 
turėti finansinių problemų.

Atlaisvinama Troškūnų ligoninė
(Atkelta iš 1 psl.)

Sukliudyti suvežti visus palaiko-
mojo gydymo ir slaugos skyriaus 
ligonius į vienas patalpas gali ne-
bent tiriamųjų pacientų ar medikų 
teigiami koronaviruso testai.

Atlaisvinus Troškūnų ligoninės 
patalpas, jos liktų rezervinėmis. 
Patalpos būtų naudojamos, jeigu 
Anykščių rajone prasidėtų su-
sirgimų koronavirusu protrūkis. 

Pasak D.Vaigino, tokiu atveju į 
Troškūnų ligoninę keliautų ne-
sunkiai koronavirusu sergantys 
ligoniai.

Koronaviruso mėginiai imami 
iš visų į Anykščių ligoninę pa-
tenkančių pacientų. Mėginiai ty-
rimams vežami į didmiesčiuose 
esančias laboratorijas.

Priminsime, jog prieš porą sa-
vaičių savivaldybes pasiekė Vy-
riausybės rekomendacija ieškoti 

patalpų, kuriose būtų galima ap-
gyvendinti visus apskrities palai-
komojo gydymo ir slaugos ligo-
nius. Tačiau, panašu, kad ši idėja 
liks neįgyvendinta: vienas daly-
kas – reikia didžiulio pastato, ku-
riame galėtų gydytis keli šimtai 
senukų, o kitas dalykas - rajonų 
ligoninės nepageidauja prarasti 
savo pacientų, kurių gydymas yra 
finansuojamas per Valstybines li-
gonių kasas. 

Naujų susirgimų koronavirusu 
pastaruoju laiku Anykščių rajone 
fiksuota nebuvo. Iki šiol Anykš-
čių rajone registruoti keturi susir-
gimo koronavirusu atvejai. Trys 
iš susirgusiųjų jau yra sveiki. 
Pasak Anykščių rajono viceme-
ro, Ekstremalių situacijų valdy-
mo komisijos Operacijų vadovo 
Dainiaus Žiogelio, gauti trijų iš 
keturių sirgusių anykštėnų pakar-
totinio tyrimo rezultatai ir jie yra 

neigiami. 
Balandžio 15-ąją Anykščių 

ligoninės patalpose pradėjusi 
veikti Karščiavimo klinika iki 
pirmadienio, balandžio 20-osios, 
pacientų nesulaukė. 

Iki vakar popietės Lietuvoje 
buvo fiksuota per 1300 susirgimų 
koronavirusu, 37 žmonės mirė, 
242 pasveiko. 

-ANYKŠTA

Italija ketina karantino 
poveikį vertinti psichologiniais 
testais

Italų mokslininkai nori, kad 
vyriausybė atliktų psichologinius 
testus daliai gyventojų ir nustaty-
tų, kiek žmonės gali būti užsidarę 
savo namuose, pirmadienį pranešė 
laikraštis „Corriere della Sera“.

Mokslininkai nori išsiaiškinti, 
kiek ilgai italai „gali ištverti užda-
rymą“ dėl koronaviruso pandemi-
jos, rašoma straipsnyje.

Premjeras Giuseppe Conte šią 
savaitę paskelbs naujas socialines 
gaires; jos galėtų apimti ir tokius 
testus, nurodo laikraštis.

Italijoje nuo pirmos kovo pusės 
galioja vis labiau griežtinamas 
karantinas. Šios priemonės buvo 
atkartotos ir daugumoje kitų Euro-
pos šalių.

60 mln. Italijos piliečių drau-
džiama be reikšmingos priežasties 
nueiti toliau nei 200 m nuo savo 
namų.

Padaugėjo pranešimų apie 
smurtą namuose ir mokslininkai 
nuogąstauja dėl tokios izoliacijos 
poveikio pagyvenusiems ir pažei-
džiamesniems žmonėms.

G. Conte vyriausybė šiuo metu 
tariasi, kaip galėtų atšaukti nuro-
dymą neiti iš namų ir atnaujinti 
verslą, kol dar nėra jokių vaistų ar 

skiepų nuo koronaviruso.
Oficialiai virusas Italijoje pražu-

dė 23 660 žmonių; pagal korona-
virusinės infekcijos aukų skaičių 
šalis nusileidžia tik Jungtinėms 
Valstijoms. Vis dėlto tikrasis aukų 
skaičius gali būti daug didesnis, 
nes į oficialius skaičius neįtrau-
kiama dauguma mirties senelių ar 
slaugos namuose atvejų.

Tikimasi, kad G. Conte išplės 
priežasčių, dėl kurių žmonėms lei-
džiama išeiti iš namų, sąrašą, kai 
dabartinės karantino taisyklės ge-
gužės 4 dieną baigs galioti.

Mirė iškilus Austrijos 
antinacių aktyvistas R. Wadani

Austrijos pilietis, dezertyravęs iš 
nacių pajėgų ir vėliau dešimtme-
čius raginęs reabilituoti atsisakiu-
sius kautis už Adolfą Hitlerį, mirė 
būdamas 97 metų, sekmadienį pra-
nešė jo įkurta grupė.

Į Sąjungininkų pusę perėjęs ir 
Britanijos kariuomenėje tarnavęs 
Richardas Wadani, po grįžimo į 
savo šalį dar ilgai vadintas išdavi-
ku ir bailiu, mirė šį savaitgalį, sa-
koma grupės „Teisingumas nacių 
karo teismų aukoms“ pranešime.

Grupė išreiškė pagarbą R. 
Wadani, gimusiam 1922 metais 
Prahoje, bet 1938-aisiais persi-
kėlusiam į savo motinos gimtąjį 

miestą Vieną.
„Dėl jo dešimtmečius trukusių 

nenuilstamų pastangų nacių gin-
kluotųjų pajėgų dezertyrai ir visos 
kitos nacių karinio teisingumo au-
kos yra teisiškai reabilituojamos“, 
– sakoma grupės pirmininko Tho-
mas Geldmacherio pareiškime.

„Jam mirus šalis neteko didžio 
austro, – savo žinutėje parašė Aus-
trijos prezidentas Alexander'as Van 
der Bellenas. – Richardas Wadani 
buvo drąsos, moralinės tvirtybės ir 
nepalaužiamo teisingumo jausmo 
simbolis.“

R. Wadani nesėkmingai mėgino 
dezertyruoti 1942 metais, o 1944-
aisiais jam galiausiai pavyko prisi-
dėti prie Sajungininkų pajėgų ne-
toli Acheno miesto Vokietijoje.

Po karo jis 1946 metais grįžo į 
Vieną ir daugiausiai dirbo tinklinio 
treneriu.

„Kai atvykau į įdarbinimo agen-
tūrą vilkėdamas britų kariuomenės 
uniformą, mane išvarė, pareiškę: 
„Kaip drįsai tarnauti užsienio ar-
mijoje?“ – anksčiau pasakojo R. 
Wadani.

2002 metais jis kartu su kitais 
įkūrė organizaciją, siekiančią tei-
singumo asmenims, dezertyravu-
siems iš nacių pajėgų arba atsisa-
kiusiems kautis.

Tačiau tik 2009 metais Austrija, 
kaip ir Vokietija, panaikino visas 
tebegaliojusias apkaltinamąsias 
nutartis šiems žmonėms.

2014 metais Vienos centre buvo 
atidengtas paminklas, skirtas pa-
gerbti apie 1,5 tūkst. žmonių iš 
Austrijos, kuriems naciai įvykdė 

mirties bausmes už dezertyravimą 
arba atsisakymą kautis Antrajame 
pasauliniame kare.

Tais metais duodamas interviu 
naujienų agentūrai AFP R. Wadani 
sakė, kad Trečiasis reichas, anek-
savęs Austriją 1938 metais, buvo 
„režimas, už kurį morališkai nebu-
vo galima kovoti“.

„Tačiau po karo buvo lengviau 
badyti pirštais dezertyrus negu 
paaiškinti didžiajai daugumai ka-
riavusių žmonių, kad jie buvo ap-
kvailinti“, – pridūrė jis.

„Daugybė dezertyrų mirė krims-
damiesi, kad jie laikomi „kiaulė-
mis“, nes rizikavo savo gyvybė-
mis, kad pasipriešintų naciams“, 
– pabrėžė R. Wadani.

Per 1939–1945 metais vykusį 
konfliktą A. Hitlerio ginkluotosio-
se pajėgose tarnavo šimtai tūkstan-
čių austrų.

Apie 30 tūkst. žmonių, atsisa-
kiusių kautis arba sučiuptų de-
zertyravus, buvo nuteisti myriop, 
o apie 20 tūkst. jų nuosprendžiai 
buvo įvykdyti. Apie 1,5 tūkst. šių 
žmonių buvo kilę iš Austrijos.

Nors daugelis aukšto rango na-
cių, įskaitant patį A. Hitlerį, buvo 
austrų kilmės, daugelis šioje Alpių 
valstybėje vengė pripažinti bendrą 
atsakomybę už Holokaustą ir kitus 
nacių nusikaltimus, sako istorikai.

Epidemijos apimtoje 
Kanadoje atskleista siaubinga 
padėtis  senelių namuose

Pagyvenę gyventojai, pabėgusių 
slaugytojų palikti nešvarūs ir alka-

ni, 31 auka per kelias savaites: vie-
ni slaugos namai Monrealyje tapo 
koronaviruso poveikio Kanados 
priežiūros įstaigoms simboliu. 

Monrealio priemiestyje Dorva-
lyje esančioje įstaigoje „Residen-
ce Herron“ išaiškinta liūdna pa-
dėtis paskatino pradėti tyrimą dėl 
aplaidumo ir nacionalinį dialogą 
apie sąlygas ilgalaikės priežiūros 
įstaigose, kuriose buvo užfiksuota 
beveik pusė visų 1 250 mirties nuo 
COVID-19 atvejų šalyje.

„Buvau pasibjaurėjusi, buvau 
tikrai pasibjaurėjusi“, – duodama 
interviu naujienų agentūrai AFP 
piktinosi Moira Davis (Moira Dei-
vis), kurios tėvas Stanley Pinnellas 
(Stenlis Pinelas) mirė „Residence 
Herron“ balandžio 8 dieną.

„Staiga man galvoje ėmė suktis 
klausimai: ką galėjome padaryti 
kitaip? Kodėl niekas mums prane-
šė?... Kodėl, kodėl, kodėl?“ – sakė 
M. Davis.

Daugumai darbuotojų palikus 
įstaigą likimo valiai, iškviestos į 
pagalbą sveikatos apsaugos tarny-
bos nustatė, kad gyventojai buvo 
netekę daug skysčių ir nemaitinti 
kelias dienas. Žmonės vangiai gu-
lėjo lovose, dalis jų – savo išmato-
se. Kiti buvo nukritę ant grindų, o 
keli mirties atvejai buvo pastebėti 
tik praėjus kelioms dienoms.

Oficialiai nustatyta, kad mažiau-
siai penki iš 31 slaugos namuose 
neseniai mirusio žmogaus mirė 
nuo koronaviruso. Likusius mirties 
atvejus dar tiria koroneris.

-BNS
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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. 

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

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

Tel. (8-671) 08059.

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

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-620) 66662.

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.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

r.liužino įmonė superka 
karves, bulius, telyčias. 

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

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

IŠSINUOMOTŲ ŽEMĘ
Kurklių, Puntuko 

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

įvairūs
VYTAUTO  PAMINKLAI
Gaminame paminklus, antkapius, 

tvoreles, kalame raides, tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius užsakymus.

Tel. (8-627) 01727.

ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI!
2020 m. balandžio 28 d., 10 val. Anykščių kredito unijos patalpose šaukiamas Anykščių kredito unijos, 

buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, pakartotinis 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.
Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti www.anyksciukreditounija.lt., taip pat krei-

piantis el. paštu anyksciai@lku.lt, tel. +37038159290 arba klientų aptarnavimo vietose. 
Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2020 m. 

balandžio 28 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 Simanonienė, tel. Nr. 861511413, el. p. r.simanoniene@lku.lt. 

VALDYBA

parduoda
VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS

BALANDŽIO 23 d. (ketvirtadienį) pre-
kiausime "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuo-
tais, sparčiai augančiais ROSS-309 veislės 
vienadieniais mėsinias broileriais, 1-2-3-4 
savaičių paaugintais mėsiniais broileriais, 
vienadienėmis vištytėmis (Olandiškos). 
2-3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dės-
liosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius pra-
dėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 4 
Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt.-1 Eur. Spec. lesalai. Jei 
vėluosime, prašome palaukti. Priimami iš-
ankstiniai užsakymai tel. (8-608) 69189.

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

kuras

Lapuočių malkas, turi sauses-
nių. Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

Beržines, alksnines malkas. 
Medienos atraižas pakais, su-
pjautas. 

Tel. (8-609) 91007.

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

Tel. (8-684) 81890.

elevatorius ruošia: 
beicuoja, taruoja 

vasarinių kviečių sėklą.
Galima pateikti ir savo 

sėklą išvalymui ir 
paruošimui, arba grūdų 

keitimui į mūsų Tercia C3 sėklą, 
geromis Jums sąlygomis. 

Tel. (8-686) 73067.

Paslaugos

Geni sodus, smulkina šakas, 
karpo gyvatvores. Pjauna pavojin-
gai augančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

Automobiliai

Įmonė - legaliai automobilius. 
Gali būti su defektais, be TA, išre-
gistruoti. Išrašo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“  veršelius au-
ginimui. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502.

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.

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

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

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462

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

Tel. (8-630) 57490.

Ąžuoliniai briketai. Atveža ir iš-
krauna.

Tel. (8-642) 21122.

kita

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

Polietileno plėvelė šiltnamiams, 
agrodanga.

Tel. (8-601)16753.

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

Tel. (8-605) 49513.

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

Tel. (8-680) 37227.]

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas,kaladėmis, 3 metrų rąs-
teliais.

Tel. (8-656) 01913.
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oras
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anekdotas

balandžio 21 - 22 d. - delčia, 
balandžio 23 - 24 d. - jaunatis.

mėnulis

šiandien

balandžio 23 d.

balandžio 24 d.

balandžio 22 d.

vardadieniai

Anzelmas, Konradas, Milgedas, 
Skalvė, Amalija, Arijus.

Kajus, Visgailas, Norvaidė, 
Leonidas, Leonas, Vadimas.

Adalbertas, Jurgis, Daugaudas, 
Vygailė, Jurgita, Jurga.

Fidelis, Kantrimas, Gražvyda, 
Ervina.

+1

- Kodėl merginos vis rečiau tiki 
meile iš pirmo žvilgsnio?

- Todėl, kad po to dažnai tenka nu-
sivilti: iš pirmo žvilgsnio labai sunku 
nuspręsti, kas kiek uždirba.

***
Indėnas moko savo sūnų: - Jei tau 

blyškiaodė moteris pasakys „daryk 
su manim viską, ką nori“, neskubėk 
nuimti jai skalpo!

***
- Man labai nepatinka jūsų kosu-

lys, - sako gydytojas.
- Atleiskite, daktare, gražiau neiš-

eina.

***
Mergina klausia:
- Brangusis, ko tu dabar labiau no-

rėtum: manęs ar alaus?
Vaikinas:
- O kiek alaus?

***
Vyras su žmona susitarė: jeigu 

kuris nors bus neištikimas, mėnesio 
pabaigoje ant stalo turės padėti žirnį. 
Mėnesiui baigiantis vyras ant sta-
lo padeda du žirnius, o žmona - nė 
vieno.

- Nejaugi tu man visą laiką buvai 
ištikima? - klausia vyras.

- Na, kaip čia pasakius, - bando 
aiškinti žmona. - Aš tave jau trečią 
dieną žirnių sriuba maitinu...

***
Norite sutikti pavasarį su nauja 

ir visada madinga apranga? Armija 
laukia jūsų!

***
Sustabdo policininkas automobilį.
Girtas vairuotojas išlipa iš maši-

nos:
– Na, viskas, pakliuvau.
– Lažinamės iš tūkstančio, kad ne-

pakliuvai.

***
- Aš tave myliu!
- Šaunuolė!
- O tu?
- Aš irgi šaunuolis!

„Ačiū, Mokytoja, Tau, kad aš dainuoju 
ir skaitau...“

(Atkelta iš 1 psl.)

Kitokia tvarka – kitokie 
mokiniai 

R. Avižienė turi didžiulę peda-
goginio darbo patirtį. Pasiteiravus, 
kokius prisimena savo mokinius, 
pašnekovė pabrėžė buvusius gra-
žius santykius: „Geri tie vaikai 
būdavo. Susitinka, apkabina, pri-
siglaudžia. Reiškia, nebuvom prie-
šai. Buvo organizacinis darbas, 
popamokinis darbas, ir visa tai su-
artindavo. Kartu eidavom į kolūkį, 
į talkas. Šalia mokyklos – daržas. 
Pagal sudarytą grafiką reikėdavo 
tą daržą ravėt. Daug su mokinių 
tėvais bendraudavom, vykdavo 
mokinių lankymai namuose. Maž-
daug iki 1989 m. dirbau dalykinėj 
sistemoj, dėsčiau biologiją, pusę 
etato dirbau pionierių vadove“, 
– prisiminimais dalijosi ilgametę 
mokytojavimo patirtį turinti Re-
gina. 

Pašnekovė atvertė mažą albu-
mėlį, kurį jai yra padovanoję ke-
tvirtokai 1999 metais. „Brangi 
dovana vien dėl šito įrašo: „Ačiū, 
Mokytoja, Tau, kad aš dainuoju 
ir skaitau...“ Taip ranka užrašyta 
antroje viršelio pusėje, surašyti ir 
mokinukų vardai – ir jau vien dėl 
to mažytis, eilinis albumėlis su 
nuotraukomis yra tapęs brangia 
ir saugotina dovana garbaus am-
žiaus pedagogei, o visa tai atsklei-
dė pašnekovės gerąsias savybes, 

inteligentišką požiūrį ir vertybių 
sistemą. 

Dabužių mokyklai pirmajai ša-
lyje tarp devynmečių mokyklų 
prieš beveik 30 metų buvo su-
teiktas lietuvių raštijos pradininko 
Konstantino Sirvydo vardas. Ten 
mokėsi iki pusantro šimto vaikų. 
2010 m. šis skyrius buvo uždary-
tas. Kelerius metus pastatas buvo 
niekieno neprižiūrimas, irstantis. 
Dabar pastato savininkas – vietinis 
ūkininkas.

Pasak pašnekovės, dabartiniai 
mokiniai – jau kita karta. Pasikeitė 
tvarka, pasikeitė ir požiūris į pe-
dagogą. Regina su šypsena veide 
prisimena tai, kaip viena iš dabar 
mokytojaujančių pažįstamų sakė: 
„Džiaukitės, kad laiku išėjot į pen-
siją, nes dabar nebepadirbtumėt 
mokykloj“. 

Sujungia bendruomenės 
namai ir bažnyčia 

Kavarsko seniūnijos duomeni-
mis, Dabužių II kaime gyvena 34 
asmenys, Dabužių I kaime – 203 
asmenys, deklaravę gyvenamą-
ją vietą. Regina puikiai atsimena 
metus, kai Dabužiuose gyveno 
kur kas daugiau gyventojų, buvo 
medicinos punktas, kuriame dir-
bo felčerė, veikė biblioteka, pašto 
skyrius: „Prisimenu, pyko biblio-
tekininkė, kai buvo nutarta bibli-
oteką uždaryti. Džiaugiamės tuo, 
kad 2012 m. Dabužiuose atidaryti 

restauruoti bendruomenės namai. 
Sueinam, šventes švenčiam. Jei 
ne šie bendruomenės namai ir ne 
bažnyčia, viskas, kaimo nebeliktų, 
nes nebebūtų jokio židinio. Tenka 
apgailestauti, kad į sekmadienio 
mišias mažai susirenka žmonių – 
gal tik aštuonios moterėlės“. 

Aktyvumas ir veiklumas 
iki šiol

2009 metais lituanistai buvo 
surengę ekspediciją Dabužiuose 
– buvo kalbinami senieji Dabužių 
gyventojai, surinkti leksikos duo-
menys saugomi Tarmių archyve. 
„Tai buvo Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos finansuojamas 
projektas. Kartu su bibliotekininke 
Vida Adomoniene priėmėme, glo-
bojome atvykusias viešnias – eks-
pedicijos dalyves. Tarp jų buvo ir 
Jolanta Zabarskaitė, kurią lydėjau 
į Devenius, kalbinom, pamenu, 
Dylį. Be abejo, pirmiausia litua-
nistai susipažino su tuo, kuo mes 
didžiuojamės – kad šalia Dabužių 
esančiame Sirvydų kaime gimė 
pirmojo lietuvių kalbos žodyno 
autorius Konstantinas Sirvydas, 
kad Dabužių bažnyčios švento-
riuje pastatytas skulptoriaus Jono 
Žuko sukurtas paminklas. Tiesa, ta 
K. Sirvydo gimimo vieta yra me-
nama, bet tuo klausimu domėjosi, 
tyrinėjo Sirvydo žodynų tyrėjas 
Kazimieras Pakalka ir kalbininkas 
Zigmas Zinkevičius. Pastarasis 

dalyvavo ir atidengiant paminklą 
Sirvydų kaime“, – pasakojo R. 
Avižienė.

R. Avižienė aktyviai dalyvau-
davo rinkimų į Seimą kampanijos 
metu. „Pagelbėdavau, nes darbas 
su žmonėmis, su dokumentais 
man yra įprastas“, – šypsojosi pa-
šnekovė.  Nuo 2006 metų Regina 
su mokslo draugėmis organizuoja 
susitikimus. „Planuojam iš anksto, 
o liepos mėnesį būtinai kur nors 
kartu visos važiuojam: į Panevėžį, 
Bistrampolio dvarą, Taujėnus, Del-
tuvą ir kitur. O iš bendrakursių ko-
lektyvo dar tokios dvi yra, kurios 
ilgai mokytojavo: Karosienė Jani-
na ir Stepukienė Irena. Beje, Ste-
pukienės dukra irgi, kaip mama, 
tapo mokytoja, dirba Anykščiuo-
se“, – kalbėjo moteris. 

Vartant ir žiūrint senus nuotrau-
kų albumus, išsiskiria Dabužių 
mokyklos fone darytos nuotraukos, 
nes buvo dideli langai, o visi iki 
vieno mokiniai – su tvarkingomis 
uniformomis, mergaitės – baltomis 
apykaklėmis. Yra ir kitokių Regi-
nos saugomų nuotraukų, kurios 
sukelia pluoštą atsiminimų, kurios 
byloja apie reikšmingiausius dabu-
žiečiams įvykius: „Štai K. Sirvydo 
vardo suteikimas mokyklai. Čia 
Dabužiuose asfalto atidarymas. 
Sirvydų kaimo vyrai 1937 me-
tais“.  

Šalia nuotraukų pašnekovė sau-
go 1937 metų laikraščio „Panevė-
žio garsas“ kopiją. Pasirodo, kai 
bibliotekoje ji buvo apsilankiusi 
per savo aštuoniasdešimtmetį, šią 
kopiją yra padovanojusi viena iš 
bibliotekos darbuotojų. Pirmame 
puslapyje netikėtai žvilgterėjus į 
skyrelį „Mintys mokslo metų pra-
džiai“, dėmesį patraukė puikiai 
pagal pokalbio tematiką deranti 
Lietuvos Prezidento Antano Sme-
tonos citata: „Kiekvienas darbas 
yra prakilnus, kai sąžiningai dir-
bamas, tačiau visų prakilniausias 
mokytojo darbas, nes jis, lavinda-
mas mokinio protą ir jo valią, ugdo 
jauno žmogaus asmenybę“. 

Pasiteiravus, kaip gyvenanti 
šiandien, pašnekovė tvirtino, kad 
visko pakanka, nes „nebe tokie 
poreikiai, nebereikia nieko iš-
laikyti“. Moteris džiaugėsi, kad 
Dabužiuose įvesta vandentiekio 
sistema, kad pagaliau turinti na-
mie visus patogumus. „Tiesa, yra 
šiokių tokių nesklandumų, nes 
vandentiekį įvedė, o kas dėl nuo-
tekų sistemų, tai pinigų tam reika-
lui nebepakako. Bet randam mes, 
gyventojai, išeitį, nesiskundžiam. 
Gyvenimas sava vaga eina“, – 
kalbėjo senjorė.

Pedagoginio darbo metus prisiminus...

Konstantino Sirvydo vardo suteikimas Dabužių mokyklai. Sirvydų kaimo vyrai 1937 metais.


