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Tiberiados broliai karantino metu: „Visuomet 
yra viltis“ Karolina Bagdonė 

Brolis Ivanas Demeure – Tiberiados bendruomenės, įsikūrusios 
Baltriškių kaime (Zarasų rajonas), vyresnysis. Jis pasakoja apie 
vienuolyno gyvenimą karantino metu ir krikščionišką viltį šiuo 
sudėtingu laikotarpiu. 

Bendruomenė gerai žinoma Anykščių mokyklų mokiniams, ku-
rie lanko tikybos pamokas ir apsilanko pas Tiberiados vienuolius.

Plačiau apie Tiberiados bendruomenės gyvenimą yra pasakojęs 
žurnalas „Aukštaitiškas formatas“.

Brolis Ivanas Demeure – Tiberiados bendruomenės vyresnysis.

- Kaip atrodo brolių gyveni-
mas šiomis dienomis? Ar labai 
pasikeitė dienotvarkė?

- Gyvenant bendruomenėje še-
šiese ir dar kaime, reikia pripa-
žinti, kad mums sekasi ir mūsų 
karantino sąlygos tikrai geros. 
Nė vienas iš brolių koronavirusu 
neserga. Tad mūsų dienotvarkė 
nelabai pasikeitė, gal tik būdas 

jos laikytis pakito. Išoriniai pasi-
keitimai nedideli. Vėl pradėjome 
po pietų melstis rožinį, o prieš 
Gailestingumo sekmadienį (ba-
landžio 19 d.) visą naktį budėjo-
me ir meldėmės už visą pasaulį. 
Bet pasikeitimas yra pirmiausia 
vidinis.

Gesindamas gaisrą nukentėjo ugniagesys
Šeštadienį, gegužės 16 dieną, Anykščiuose, kitapus baseino 

,,Bangenis“, per gaisrą sudegė ūkinis pastatas. Malšindamas įsi-
siautėjusias liepnas, gaisravietėje nukentėjo ugniagesys - jam ap-
degė rankos.

Pranešimas apie gaisrą  privačioje 
namų valdoje gautas šeštadienio va-
karą, 20.21 val. Degė pusiau  mūri-
nis, pusiau medinis ūkinis pastatas. 
Per gaisrą pastatas sudegė, taip pat  
sudegė keturratis, namų apyvokos 
daiktai, apdegė malkos.  

Vėjuotą šeštadienio vakarą kito 
ūkinio pastato patikrinimui nuardy-

ta apie 4 kv. m stogo. Iš jo dėl sau-
gumo išnešta apie 3 kub.m šieno. 

Vienas ugniagesys gelbėtojas 
gesindamas gaisrą nudegė rankas. 
Jam įvykio vietoje buvo suteikta 
medicininė pagalba.Vėliau jis buvo 
išvežtas į ligoninę.

Į ,,Anykštos“ redakciją kreipė-
si ne vienas žmogus, pasipiktinęs, 

jog ugniagesiai gelbėtojai į gaisro 
vietą vyko labai ilgai. Pasak Anykš-
čių priešgaisrinės gelbėjimo tarny-
bos viršininko Sauliaus Slavinsko, 
ugniagesiai gelbėtojai į įvykio vietą 
nuvyko per 3 minutes nuo skambu-
čio gavimo. ,,Dažnai tenka išgirsti 
komentarų apie ugniagesių gelbėto-
jų darbą - tai jie į įvykio vietą vyksta 

labai ilgai, tai atvyksta nepasiruošę 
arba iš viso... girti“, - komentavo S. 
Slavinskas. 

Miesto pašonėje įsiplieskęs gais-
ras sulaukė ir gyventojų dėmesio. 
Nuotraukas iš įvykio vietos atsiuntė 
„Anykštos“ skaitytojas. 

Gaisro priežastys tiriamos.
-ANYKŠTA

Ūkinio pastato ugniagesiams išgelbėti nebepavyko - pastatas su-
pleškėjo iki pat pamatų.

Rankas nudegusiam ugniagesiui gelbėtojui medikai pirminę pa-
galbą suteikė gaisro vietoje.

Koronavirusas: 
rajonas švarus, 
daugėja 
grįžtančiųjų 
iš užsienio

Vienintelėje 
miesto naminių 
gyvūnų 
kirpykloje 
klientų 
netrūksta

Kodėl valdantieji tokie geri?
Prima PETRYLIENĖ, 

Anykščių rajono garbės pilietė:
„...Pagal mane, tie 200 Eur 

pensininkams mokami prieš 
Seimo rinkimus, kad pensinin-
kai žinotų už ką balsuoti...“ 

Finansinius 
ligoninės 
lūkesčius 
pakoreguos 
koronaviruso 
epidemija

Detektoriai. Anykščių rajono 
savivaldybėje autonominiai dūmų 
detektoriai yra instaliuoti 55,73% 
būstuose, - skelbia įmonė ,,JUNG 
Vilnius“.

Stotis. Anykščių autobusų stoties 
pastatas jau prašosi remonto darbų, 
tačiau stotį nuomojanti UAB ,,Au-
tovelda“ bent jau kosmetiškai pare-
montuoti yrančias sienas neskuba. 
UAB ,,Autovelda“ vadovas Egidi-
jus Preidys prisipažino matęs, kad 
irsta autobusų stoties rampa nuo 
Žvejų gatvės pusės. ,,Aptvarkysime 
šitą reikalą, bet, be abejo, kapitali-
nio autobusų stoties remonto neda-
rysime. Ji nėra griūvanti, buvo at-
naujinta“, - kalbėjo E.Preidys. UAB 
,,Autovelda“ vadovas E.Preidys 
sakė, kad tvarkant autobusų stotį 
kažkokie įsipareigojimai turėtų būti 
ir iš Anykščių rajono savivaldybės 
valdžios.,,Mes savų lėšų į savival-
dybės objektą negalime investuo-
ti“, - aiškino E.Preidys. Bendrovei 
,,Autovelda“ autobusų stotis yra 
išnuomota iki 2039 metų. 

Rūpestis. VšĮ ,,Pūkuota svajo-
nė“ pranešė, kad Anykščiuose, ve-
terinarijos klinikoje, ,,Fitoveta“ ir 
vaistinėje ,,Vet – 1“, nuo šiol galima 
rasti maisto dėžes, į kurias galima 
įdėti maisto beglobiams gyvūnams. 
Maisto beglobiams gyvūnams rei-
kia nupirkti  minėtose vaistinėse.

Realybė. Panašu, kad Svėdasų 
miestelio šaligatviai ir toliau liks vie-
ni baisiausių ne tik visame Anykščių 
rajone, bet ir visoje Lietuvoje. Kol 
kas rajono valdininkai nemato būdų, 
kaip juos būtų galima suremontuoti. 
,,Šaligatvių remontas visiškai nerea-
lus reikalas, kadangi čia viskas turi 
būti daroma kartu su pagrindinio 
kelio per Svėdasų miestelį remontu.
Kelias priklauso Lietuvos automobi-
lių kelių direkcijai, o ne savivaldy-
bei. Gerai žinau, kad jo kol kas re-
montuoti nežadama“, - sakė Svėdasų 
seniūnijos seniūnas Saulius Rasalas.

Aptarnavimas. Savivaldybei pa-
valdžios įstaigos grįžta prie fizinio 
klientų aptarnavimo.Viena pirmųjų 
prie įprastinio klientų aptarnavimo 
nuo šio pirmadienio skelbia grįžtan-
ti UAB Anykščių komunalinis ūkis.
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spektras

temidės svarstyklės
Vagystė. Gegužės 16 dieną,  

apie 09.00 val., pranešta, kad dvie-
jų mėnesių laikotarpiu įsibrauta 
į šiuo metu negyvenamą sodybą 
Anykščių seniūnijos Naujųjų El-
mininkų kaime ir pavogta benzi-
ninis pjūklas, elektrinis kampinis 
šlifuoklis, kirvis. Padaryta 340 

eurų turtinė žala.  Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. 

,,Turistas“. Gegužės 16 dieną,  
apie 16.10 val., Utenos rajono Le-
liūnų miestelyje  patikrinimui su-
stabdyta motorinė transporto prie-
monė – mopedas, kurio vairuotojui 
(g. 1975 m.), gyvenančiam Anykš-
čių rajono Smulkio kaime, nustaty-

tas 2,40 prom. girtumas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

Paieška. Šių metų sausio 2 die-
ną  vyras (g. 1974 m.), gyvenna-
tis  Svėdasų seniūnijoje, išvyko 
į Olandiją darbo reikalais. Nuo 
gegužės 6 dienos su juo nepavysta 
niekaip susisiekti. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. 

Smurtas. Gegužės 17 dieną,  
apie 16.00 val., Svėdasų se-
niūnijoje neblaivus (nustatytas 
3,11 prom. girtumas) vyras (g. 
1999 m.) smurtavo prieš ne-
blaivią (nustatytas 2,57 prom. 
girtumas) moterį (g. 1979 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Švelninami karantino reikalavimai 
Atsižvelgama į epidemiologinę situaciją Lietuvoje, Vyriausybė 

kas savaitę švelnina karantino sąlygas. Nuo vakar, gegužės 18 die-
nos, atsirado dar daugiau veiklų, kurias leista vykdyti, žinoma, 
laikantis visų saugumo reikalavimų.

Nuo balandžio pabaigos šalies 
maitinimo įstaigoms leista maistą 
ir gėrimus tiekti lauke. O jau nuo 
vakar restoranai, kavinės, naktiniai 
klubai lankytojus galės priimti ir 
viduje. Tiesa, reglamentuotas jų 
darbo laikas - minėtos įstaigos pas-
laugas galės teikti nuo 8 val. iki 22 
val.

Taip pat leista atsidaryti kazino 
ir lošimų automatų salonams, ly-
giai taip pat - veiklą vykdant nuo 8 
val. iki 22 val.

Leista vykdyti ne tik ikimokykli-
nį ir priešmokyklinį ugdymą, bet ir 
neformalųjį vaikų švietimą. Nuo 
gegužės 18 dienos nutarta švelninti 

ribojimus reikalaujant, kad vyk-
dant individualias sporto veiklas 
bei fizinio aktyvumo pratybas būtų 
užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 
kvadratinių metrų plotas vienam 
asmeniui. Anksčiau reikalauta vie-
nam žmogui suteikti ne mažesnį 
kaip 10 kvadratinių metrų plotą.

Sušvelninti reikalavimai ir lais-
valaikio užsiėmimams atviroje 
erdvėje: turėtų būti užtikrinamas 
ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas, 
tenkantis vienam asmeniui (vietoje 
buvusių 10 kvadratinių metrų), ir 
ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp 
asmenų (vietoje buvusių 10 metrų). 
Tokiuose renginiuose leidžiama 

dalyvauti ne daugiau kaip 30 žmo-
nių. Patikslinta, kad organizatoriai 
į šį skaičių nepatenka. Leidžiama 5 
žmonių grupelėms lankytis pažin-
tiniuose ir mokomuosiuose takuo-
se, apžvalgos bokštuose, parkuose, 
zoologijos, botanikos soduose, 
ekskursijose.

Ko gero, skaudžiausiai žmo-
nės priėmė karantino pradžioje 
paskelbtą nutarimą, ribojantį pla-
nines medicinos paslaugas šalies 
gydymo įstaigose. Pamažu, bent 
jau formaliai, švelnėja ir šis drau-
dimas. Nuo gegužės 18 dienos 
leista vykdyti visuomenės sveika-
tos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių 
ligų prevencijos priemones, visuo-
menės sveikatos saugos kontrolės 
planinius patikrinimus ir kitas vi-
suomenės sveikatos priemones.

Švelnesni reikalavimai ir archy-

vų, bibliotekų bei muziejų lan-
kymui, ekskursijoms: turės būti 
užtikrintas ne mažesnis kaip 5 
kvadratinių metrų plotas, tenkantis 
vienam lankytojui, ir ne mažesnis 
nei 2 metrų atstumas tarp žmonių. 

Švelninami reikalavimai plau-
kiojant mažaisiais, pramoginiais, 
sportiniais, asmeniniais, tradici-
niais laivais ir kitais plūduriuojan-
čiais įrenginiais ar priemonėmis 
– kai plukdomos didesnės nei 5 
žmonių grupės (vietoje buvusių 2 
asmenų), tarp keleivių turi būti iš-
laikomas ne mažesnis nei 1 metro 
atstumas.

Karantinas Lietuvoje įvestas 
kovo 16 dieną ir buvo kelis kartus 
tęsiamas. Šiuo metu jį numatyta 
tęsti iki gegužės 31 dienos. 

- ANYKŠTA

Koronavirusas: rajonas švarus, 
daugėja grįžtančiųjų iš užsienio

Robertas aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajone naujų užsikrėtusiųjų koronavirusu atvejų 
pastarosiomis dienomis nenustatyta. ,,Turime švarų Anykščių ra-
joną“, - informavo Anykščių rajono mero pavaduotojas, rajono 
Ekstremalių situacijų komisijos operacijų vadovas Dainius Žio-
gelis.

Pasak D.Žiogelio, Anykščių 
rajone taip pat nebeliko nė vieno 
,,reaguojančio“ su koronavirusu 
asmens.

,,Išgydyti ir išleisti visi“, - infor-
mavo D.Žiogelis.

Tiesa, saviizoliacijos vietos 
viešbutyje ,,Puntukas“, pasak rajo-
no Ekstremalių situacijų komisijos 
operacijų vadovo D. Žiogelio, in-
tensyviai vėl užsipildo.

,,Dabar viešbutyje gyvena keturi 
iš užsienio grįžę ir 14 dienų lai-
kotarpiui saviizoliavęsi asmenys. 

Kaip suprantu, kai kuriuos grįžu-
siuosius savivaldybės automobiliu 
teks pasiimti vos ne iš Rygos, nes 
jie norėtų, kad taip būtų. Dabar 
vyksta aiškinimasis, ar mes turime  
tai padaryti, nes sveikatos apsau-
gos ministro įsakymuose apie tai 
parašyta ,,įdomiai“. Žmonės grįž-
ta iš Skandinavijos šalių“, - sakė 
D.Žiogelis.

Paskutiniais Anykščių rajono 
savivaldybės duomenimis, šiemet 
koronavirusu užsikrėtė 6 asmenys, 
4 susirgusieji pasveiko.

Anykščių rajono mero pavaduotojas, rajono Ekstremalių situa-
cijų komisijos operacijų vadovas Dainius Žiogelis sakė, kad par-
sivežti grįžtančiųjų iš užsienio savivaldybei gali tekti vykti net į 
Latviją.

Rajono valdžia kurorto statuso siekia 
jau 13 metų Robertas aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Šį pavasarį po ilgos pertraukos Anykščių rajono savivaldybėje 
įvyko  darbo grupės posėdis dėl kurorto statuso Anykščiams ga-
vimo. Paskutinį kartą Anykščių rajono savivaldybė ,,kurortinius 
reikalus“ sprendė prieš dvejus metus. 

2018 metais tuometinis Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis kartu 
su Ignalinos rajono, Kauno rajono, 
Trakų rajono ir Zarasų rajono me-
rais kreipėsi į ūkio ministrą Virginijų 
Sinkevičių, Lietuvos kurortų asocia-
cijos prezidentą Darių Jasaitį ir Lie-
tuvos kurortų asociacijos vykdančią-
ją direktorę Gretą Jonkutę prašydami 
imtis konkrečių veiksmų priimant 
sprendimus dėl Lietuvos kurortų ir 
kurortinių teritorijų teisinio statuso.

Pirmieji tikslingi veiksmai sie-
kiant Anykščiams kurorto statuso 
buvo pradėti prieš 13 metų.

Anykščių rajono savivaldybė 
priminė,  kad  nuo 2007 metų buvo 

įgyvendinta daug projektų, atitin-
kančių Vyriausybės nutarime nusta-
tytus reikalavimus kurorto statusui 
gauti. 

Pirmą kartą į Valstybinį turizmo 
departamentą savivaldybė kreipėsi 
2016 metais su pasiūlymu Anykš-
čiams suteikti kurorto statusą.

2017 metais Ūkio ministerija iš-
siuntė raštą Valstybiniam turizmo 
departamentui, kuriame buvo pa-
siūlyta  parengti atsakymą Anykš-
čių rajono savivaldybei dėl pateiktų 
dokumentų atitikties nustatytiems 
reikalavimams ir pagal galimybes 
pateikti rekomendacijas, kurias įgy-
vendinus Anykščių rajono savival-

dybė galėtų pakartotinai kreiptis dėl 
siūlymo Anykščių miestui suteikti 
kurorto statusą. 

2017 metais Anykščių rajono 
savivaldybė  pakartotinai kreipėsi 
į Valstybinį turizmo departamentą  
dėl neįgyvendinamo punkto - tu-
rėti moksliškai ištirtų ir pripažintų 
gydomaisiais gamtinių resursų - ir 
prašė šį punktą pakeisti.

Tais pačiais metais Vyriausybė 
priėmė nutarimą, kuriuo buvo iškel-
ti nauji, dar griežtesni reikalavimai 
kurortams (pvz., 50 proc. teritorijos 
turi užimti miškai).

Anykščių rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus potvarkiu, darbo gru-
pėje, kuri siekia Anykščiams kuror-
to statuso, darbuojasi Bendrojo ir 
ūkio skyriaus vyr. specialistas Si-
mas Aštrauskas, Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro vy-

riausioji specialistė, laikinai atlie-
kanti direktorės funkcijas, Kristina 
Beinorytė, Anykščių rajono savival-
dybės gydytoja Vaiva Daugelavi-
čienė, Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė, 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus specialistė Kristina Kiau-
šaitė, Anykščių rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro direk-
torė Lina Pagalienė, Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vyr. specia-
listė Daiva Stankevičienė, Anykščių 
regioninio parko direkcijos direkto-
rius Kęstutis Šerepka, Bendrojo ir 
ūkio skyriaus vyr. specialistas Linas 
Šulskus ir Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vyr. specialistė Kris-
tina Vaizgėlienė.

Šių metų rajono biudžete Anykš-
čių siekiams tapti kurortu yra numa-
tyta skirti 5 tūkst. Eur.

Priemonės. Paskutinės valsty-
bės užsakytos medikams skirtos 
apsaugos priemonės iš Kinijos 
turėtų būti pargabentos iki gegu-
žės pabaigos, teigia Lietuvos ka-
riuomenės atstovas Ekstremalių 
situacijų operacijų centre Aurimas 
Guščius. Jo teigimu, iš viso į šalį 
iš Kinijos jau atgabenta beveik 32 
mln. apsaugos priemonių. „Šiuo 
metu iš Kinijos yra atvykę daugiau 
nei 32 mln. pozicijų įvairių apsau-
gos priemonių iš 35 mln. Sutartis 
dar buvo pasirašyta kovo mėnesį. 
Planuojame, kad paskutinės ap-
saugos priemonių pozicijos atvyks 
iki šio mėnesio galo“, – pirmadie-
nį spaudos konferencijoje sakė A. 
Guščius. Lietuvos kariuomenės 
atstovas taip pat priminė, kad nuo 
birželio mėnesio šalies gydymo 
įstaigos apsaugos priemones me-
dikams pirkti, laikyti ir paskirstyti 
turės pačios.

Skrydžiai. Lietuva su kaimyni-
nėmis šalimis tariasi, kaip atnau-
jinti skrydžius, sako sveikatos ap-
saugos ministras Aurelijus Veryga. 
„Lietuva yra sutarusi su kaimyni-
nėmis valstybėmis, šiandien kaip 
tik vyks toks pokalbis, kuris yra 
kaip antras žingsnis po sausumos 
sienų atidarymo tarp Baltijos šalių, 
šiandien bus kalbamasi, koks turėtų 
būti kriterijus apsisprendžiant dėl 
žemos, vidutinės ir didelės rizikos 
šalių, ir tą kriterijų taikyti dėl skry-
džių atnaujinimo“, – per spaudos 
konferenciją pirmadienį sakė A. 
Veryga. Ministras taip pat ragino 
gyventojus „elgtis apdairiai, kad 
nekiltų tokių situacijų, kurios susi-
klostė praėjusį savaitgalį, kuomet 
bilietus nusipirkę žmonės niekur 
negalėjo išskristi“. Lietuvoje oro 
erdvė keleiviniams skrydžiams ir 
keltams dėl koronaviruso buvo už-
daryta balandžio 4-ąją. Palaipsniui 
švelninant karantino sąlygas, Vo-
kietijos oro bendrovei „Lufthansa“ 
nuo praėjusios savaitės leista atlikti 
reguliarius skrydžius į Frankfurtą.  
Užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius savaitgalį pareiškė, 
kad trečiadienį Vyriausybei teiks 
pasiūlymą atkurti reguliarų oro su-
sisiekimą su Oslu.

Degtinė. Hagos apeliacinis 
teismas areštavo degtinės prekės 
ženklus „Stolichnaya“ ir „Mos-
kovskaya“, kurių išskirtinės teisės 
Beniliukso valstybėse neseniai ati-
teko Rusijos valstybės įmonei „So-
juzplodoimport“. Tokį sprendimą 
teismas priėmė buvusių bankruta-
vusios naftos bendrovės „Jukos“ 
akcininkų pretenzijoms Rusijos 
valstybei tenkinti. Šie prekės žen-
klai gali būti parduodami viešame 
aukcione rugsėjį, o pajamos atitek-
tų buvusiems „Jukos“ akcininkams. 
„Sojuzplodoimport“ pranešė tokią 
nutartį laikanti neteisėta ir ketinan-
ti ją skųsti. Vasario pradžioje Ny-
derlandų Aukščiausiasis Teismas 
paskelbė, kad išskirtinės teisės į 
„Stolichnaya“ ir „Moskovskaya“ 
degtinės prekės ženklus, kuriais 
naudojasi Latvijos alkoholio ga-
mintoja „Latvijas balzams“, Beni-
liukso valstybėse (Nyderlanduose, 
Belgijoje ir Liuksemburge) priklau-
so šiai Rusijos valstybinei įmonei. 
Vasario viduryje Hagos apeliacinis 
teismas įpareigojo Rusiją sužlugdy-
to „Jukos“ buvusiems akcininkams 
sumokėti 50 mlrd. JAV dolerių 
kompensaciją. Rusija šį sprendimą 
apskundė Nyderlandų Aukščiausia-
jam Teismui.

-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.

Vienintelėje miesto  naminių gyvūnų 
kirpykloje klientų netrūksta Robertas aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Kai kurie Anykščiuose, A.Baranausko a.15 a., veikiančios kir-
pyklos klientai - ypač  aikštingi ir kartais net nusiteikę nedraugiš-
kai. Kirpėjai jie nevengia parodyti ir savo dantų. Nepgalvokite, 
kad tie klientai - koronaviruso pandemijos išvarginti anykštėnai. 
Šis straipsnis kiek apie kitokią kirpyklą - joje grožio paslaugos 
teikiamos naminiams gyvūnams.

,,Gilės kirpykla“ Anykščiuo-
se buvo atidaryta prieš penkerius 
metus ir sėkmingai gyvuoja iki 
šiol. Kirpyklos savininkė, kirpėja 
Ernesta Bagdžiūnienė ,,Anykštai“ 
prisipažino, kad jos verslas griež-
tus karantino apribojimus šį pava-
sarį išgyveno gana nesunkiai.

,,Naminių gyvūnų kirpykloms 
karantino taisyklės nebuvo tokios 
griežtos kaip žmonių kirpykloms.
Mano kirpykla veiklą atnaujino 
anksčiau nei įprastos kirpyklos. 
Buvo leista dirbti bekontakčiu 
būdu - šeimininkai man savo au-
gintinius palikdavo lauke stovin-

čiame narve, o vėliau iš to narvo 
pasiimdavo juos jau nukirptus“, - 
pasakojo E.Bagdžiūnienė.

Pašnekovė prisiminė, kad pati 
pradžia, kai Anykščiuose buvo 
atidaryta ,,Gilės kirpykla“, buvo 
sunki.

,,Kirpyklos atidarymas vyko 
ekspromtu, apie jos atidarymą aš 
net ir nesvajojau.Tiesiog įsigijo-
me jorkšyrų terjerų veislės šunelį 
vardu Gilė. Tuo metu namuose au-
ginau mažą vaiką ir galvojau apie 
tai, kad noriu užsiimti kažkuo kitu, 
nebenoriu dirbti socialine darbuo-
toja. Išėjau iš darbo, tapau bedar-

be. Darbo birža išsiuntė į naminių 
gyvūnų kirpimo  kursus ir juos 
baigusi pradėjau dirbti. Ir šiandien 
negaliu pasakyti, kad esu labai jau 
patyrusi naminių gyvūnų kirpėja, 
tačiau nuolat  semiuosi patirties iš 
profesionalių meistrų, lankau se-
minarus“, - sakė E.Bagdžiūnienė.

Pasiteiravus, ar kerpant šunis bei 
kates taip pat egzistuoja kažkokios 
kirpimo mados, E.Bagdžiūnienė 
pasakojo, kad jų yra tikrai nema-
žai.

Gyvūnų kailį galima ir dažyti, ir 
iškarpyti, ir išskutinėti. Bet ne vi-
siems tai patinka ir ne visi to pra-
šo. Tokių prašymų sulaukiu labai 
retai. Klientai labiau vertina stan-
dartinį gyvūnų kirpimą. Nežinau, 
gal taip yra dėl to, kad Anykščiai 
- mažas miestas, didmiesčiuose 
galbūt viskas kiek kitaip“, - svarstė 
E.Bagdžiūnienė.

Naminių gyvūnų kirpėja pasako-
jo, kad kerpant šunis ar kates tenka 
susidurti ir su tokiomis situacijo-
mis, kai gyvūnai visai nepageidau-
ja būti gražūs ir stengiasi iš kirpy-
klos sprukti.

,,Pavyzdžiui, kates kerpu tik 
tada, kai šalia jų yra šeimininkas. 
Jis kerpamą katę laiko, nes nerealu 
būtų tikėtis, kad kerpamas gyvūnas 
ramiai tupės, laukdamas, kol bus 
apkirptas. Su šunimis taip pat išky-
la įvairiausių situacijų. Jei, pavyz-
džiui, šuo visą gyvenimą yra augęs 
kaime prie ,,būdos“ ar voljere, jis 
dažniausiai bijo bet kokio garso - jį 
gąsdina viskas: ir kirpimo mašinė-
lės burzgimas, ir net vanduo. Tada 
šunys tampa pikti. Jeigu nepavyks-

ta susitarti draugiškai, kirpimo 
metu gyvūnui tenka uždėti ants-
nukį, o kartais prireikia net narko-
zės“, - pasakojo E.Bagdžiūnienė.

,,Gilės kirpykla“ daugiausia kli-
entų sulaukia vasarą. Kitais metų 
laikais, anot E.Bagdžiūnienės, gy-
vūnų kirpimui žmonės skiria ma-
žiau dėmesio.

,,Daugelis galvoja, kad žiemą 
nukirptas šuo sušals“, - pastebėjo 
gyvūnų kirpėja.

E.Bagdžiūnienė naminių gyvūnų 
kirpykloje dirba viena. Paprastai 
per dieną ji suspėja nukirpti maž-
daug penkis gyvūnus. Prie vieno 
šuns ar katino kirpimo sugaištama 
nuo pusantros valandos.

,,Būna, kad gyvūną tenka 
kirpti ir tris valandas“, - sakė 
E.Bagdžiūnienė.

,,Gilės kirpykla“ įsikūrusi pačia-
me Anykščių miesto centre, vadina-
mojo ,,buitinio“ vidiniame kieme.

Įdomu tai, kad ten, kur dabar įsi-
kūrusi naminių gyvūnų kirpykla, 
anksčiau taip pat veikė kirpykla, ta-
čiau joje buvo kerpami žmonės...

,,Kirpykla veikia lyg ir miesto 
centre, tačiau kaip ir užkampyje. 
Dar ir dabar atsiranda žmonių, ku-
rie net po penkerių metų prispažįs-
ta apie ją sužinoję tik dabar“, - pa-
sakojo E.Bagdžiūnienė.

Mitas, kad naminių gyvūnų kir-

pyklos lankytojai - tik kilmingi šu-
nys ar katės. E.Bagdžiūnienė sakė, 
kad tarp jos klientų yra ir tokių gy-
vūnų, kurie anksčiau gyveno gy-
vūnų prieglaudose, tačiau sulaukę 
naujų šeimininkų dabar mėgaujasi 
visai kitokiu gyvenimu ir grožio 
procedūromis.

Pasiteiravus, ar Anykščiuose rei-
kėtų atidaryti gyvūnų prieglaudą, 
E.Bagdžiūnienė svarstė: ,,Galbūt 
reikalinga. Vienu metu kažkas ban-
dė ją įsteigti. Svarbu, kad prieglau-
doje būtų labai gera gyvūnų prie-
žiūra. O jei ne...Ar verta tada?“

,,Gilės kirpyklos“ savininkė 
E.Bagdžiūnienė taip pat turėjo 
savo nuomonę ir apie Anykščiuose 
planuojamas įkurti gyvūnų kapi-
nes.

,,Daug žmonių gyvena daugia-
bučiuose ir iš tikrųjų, nutikus ne-
laimei, jie neturi kur padėti mylimo 
augintinio kūno.Tada laidoja bet 
kur - miškelyje, kažkur po medžiu.
Manau, kad tai reikalinga“, - sakė 
E.Bagdžiūnienė.

Grįžtant prie ,,Gilės kirpyklos“ 
veiklos, svarbu žinoti, kad  pa-
tekti į ją ne taip jau ir paprasta. 
E.Bagdžiūnienė sakė, kad šiuo 
metu šunų ir kačių kirpimai rezer-
vuoti jau dviem savaitėms į priekį 
- juk artėja vasara, gražiai atrodyti 
turi ir gyvūnai.

,,Gilės kirpyklos“ savininkė  Ernesta Bagdžiūnienė sakė, kad 
vesti savo naminius gyvūnus į kirpyklą tampa ypač madinga.

Naminių gyvūnų kirpyklos klientai. Kai kurie jų ne tik mėgaujasi grožio procedūromis, bet ir mielai 
pozuoja fotografui.

,,Verslinyku būt už valdžias darmavus pinigus kiekvienas 
razumnas“

Anykščių rajono savivaldybėje sudaryta darbo grupė smulkiajam ir vidutiniam verslui skatinti, o 
jos pirmininke paskirta Anykščių rajono mero patarėja Donata Sabaliauskaitė. 

Internetiniame naujienų portale anyksta.lt skaitytojus savaitgalį kvietėme išsakyti nuomonę apie 
pagalbą Anykščių rajono verslui.

Parama2019: „Puslapyje www.
anyksciai.lt susiradus nuoro-
da ,,Smulkiojo ir vidutinio verslo 
skatinimas“randama informacija apie 
parama verslui 2019 metais (2019-
04-15 d. isakymas). Verslas ir savi-
valdybes administracijos darbuotojai 
gyvena skirtingose epochose?“

Jarunda: „Tas visas Lietuvos ( ir 
Anykščių krašto) verslas tebuvo tik 
pokazucha, tik visiški niekai. Koks 
ten verslas, jeigu jau pirmom karan-

tino savaitėm pradėjo visi dejuoti, 
kaip sunku išgyventi, kaip blogai, 
kaip viskas žlunga. Galima pagalvoti, 
kd karantinas tęsės kelis metus, o ne 
du mėnesius. Tuoj prašoma valstybės 
paramos, tuoj atleidinėjami iš darbo 
žmonės ir visiškas krachas gavosi. 
Tai ne verslas, o tik plonytis, bet kada 
galintis lūžti ledelis.“

Jadze iš Svedasu: „Rajkia dau-
giau dirbt, stengtis, a ne ajmanuot ir 
valstybes kišenes žiurėt. Turiu dvi 

ožkelas, daržų, sodų, abu su senioku 
prižiūrim sava ukelį ir nebadaujam, 
nedejuojam. Verslinyku būt už val-
džias darmavus pinigus kiekvienas 
razumnas.“

KDL: „Paramos, paramos, para-
mos, o kas nors mokesčių mokėtojų 
nuomones klausia, ar nori remti. Per 
metus valstybei dirbdamas sumoku 
5800euru, bet niekas neremia? Tai 
kodel turiu remti verslininkus,  jai 
neišgyvenate, važiuokite i žuvies fa-

brikus, o ne paramas dalinkinte, be to 
200e darmai kekvienam nesdirban-
ciam? Tai smūgis, mokesčių mokėto-
jui dar vienam.“

.: „Ponaičiai valdininkai tikriausiai 
nežino, kad geriausia parama verslui 
- jam netrukdyti ir jo nežlugdyti... Už-
rašykite didžiosiomis raidėmis jiems 
ant durų, kad kiekvieną rytą, atėję į 
darbą, galėtų kaip maldelę perskaityti 
ir pagalvoti už kieno pinigėlius kabi-
netuke patogią kėdę niurko..."

Barbosas:„Jeigu kinas didžiau-
sias menas, tai Anykščiuose di-
džiausias verslas yra turizmas. Kol 
bus toks mąstymas ir nebus ieškomi 
normalūs investuotojai, tol ekono-
mikos neišjudinsite. O smulkaus ir 
vidutinio verslo rėmimo programa, 
kur padalinama keliems verslinin-
kams po kelis tūkstančius eurų,(ypač 
dirbant turizmo srityse)nieko neiš-
sprendžia.“
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komentarai Kodėl valdantieji tokie geri?
Šalies valdžia nusprendė skirti papildomas 200 Eur dydžio  išmokas visiems senatvės pensijų 

gavėjams. Šios išmokos pensininkai greičiausiai sulauks rugpjūtį.
,,Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip jie sutiko žinią apie tokią valdžios ,,dovaną“, domėjosi, ko-

kioms reikmėms pensininkai žada panaudoti šiuos pinigus.

Pensininkai 
pinigus atiduos 
savo vaikams ir 
anūkams

Prima PETRYLIENĖ, Anykš-
čių rajono garbės pilietė:

- Pagal mane, tie 200 Eur pensi-
ninkams mokami prieš Seimo rin-
kimus, kad pensininkai žinotų už 
ką balsuoti. Yra šeimų, kurios per 
karantiną negavo atlyginimų, augi-
na mažus vaikus. Mano nuomone, 
šiuos pinigus reikėjo skirti jiems. O 
mums, pensininkams, kokio dydžio 

buvo pensijos, tokios jos ir liko ka-
rantino metu. Čia yra tiesiog prieš-
rinkiminis šou.

Vis tiek tuos 200 Eur pensininkai 
atiduos savo vaikams ir anūkams.

Žmonės prašo 
nupirkti 
nukainoto 
maisto

Regina BUTRIMAVIČIENĖ, 
Skiemonių seniūnijos Katlėrių 
seniūnaitijos seniūnaitė:

- Kaime pensininkai labai laukia 

tos 200 Eur išmokos. Kažkur, sako, 
žmonės gauna didesnes pensijas, 
bet pas mus, kaime, kiek klausinė-
ju, jos tikrai labai nedidelės - gau-
na iki 300 Eur.

Esu seniūnaitė, padedu žmo-
nėms nusipirkti vaistų. Jeigu prašo 
atvežti maisto, pageidauja nukai-
noto. Kiti kalba, kad už 200 Eur 
malkų kitai žiemai būtų galima 
nusipirkti.

Duos tuos 200 Eur, ačiū, čia toks 
žmoniškumas. O kodėl po to mes 
turėtume balsuoti už ,,valstiečius“? 
Palaikėme juos jau visą kadenciją. 
Turime savo nuomonę.

Dėl šios išmokos pensininkams 
aš priskirčiau nuopelnus Preziden-
tui, juk galėjo tokį pasiūlymą ve-
tuoti, nesutikti.

Už ką tie 
pinigai?

Ona REPEČKIENĖ, Anykš-
čių rajono tarybos narė, konser-
vatorė:

- Pinigai visada gerai, bet labai 

keistas padalijimas. Kodėl? Arba 
kitas klausimas - už ką? Už artėjan-
čius rinkimus?Aš galvoju, kad šios 
išmokos pensininkams susijusios 
su artėjančiais Seimo rinkimais.

Kai pensijos tokios ,,didelės“, tai 
kur dabar reiks padėti tokius pini-
gus? Tikrai reikia apie tai galvoti.

Tos išmokos pensininkams iš 
skolintų valstybės pinigų, kuriuos 
kažkada teks atiduoti jums, dirban-
tiesiems. Tikrai verta pagalvoti, 
kodėl tie pinigai dalijami, kodėl 
valdantieji tokie geri.

Reikėjo tuos pinigus geriau skir-
ti tiems, kurie darbo neturi, tiems, 
kurie augina vaikus, kurie dėl ka-
rantino negalėjo dirbti ir užsidirbti. 
Reikia galvoti apie tai.

Lazda turi du 
galus

Pranas MAIŠELIS, Svėdasų 

seniūnijos Kunigiškių seniūnai-
tijos seniūnaitis:

- Aš neturiu nieko prieš dėl šios 
išmokos. Jeigu duoda - imsime. Yra 
dabar visokių pensininkų. Tie, kurie 
gauna didesnes pensijas, dar verčia-
si, o tie, kurie gauna porą šimtelių, 
žmonėms sunkoka. Nusiperka vaistų, 
maisto, dar žolę paprašo nupjauti ir 
kas iš tos pensijos lieka.

Lazda turi du galus. Visko gali 
būti, kad jei pensininkai gaus tą 200 
Eur išmoką, padidės kai kurių prekių 
kainos, išaugs komunalinių paslaugų 
įkainiai ir jie net nepajus tos išmokos 
naudos.

Visų šalių gyventojams per karan-
tiną yra skiriama finansinė parama, 
tik pas mus pavėluota su jos skyrimu. 
Jeigu pensijas moka, tai žino, kiek 
moka, kam dar kalba apie kažkokius 
skaičiavimus ir apie tai, kad išmokos 
reiks laukti iki vasaros pabaigos. Ta 
išmoka gali turėti įtakos per rinkimus 
- žmonės balsuos už ,,valstiečius“.

Nauja anykštėnės knyga
Gegužės 16 d. (šeštadienį) iš Vilniaus į Anykščius su dovanomis 

atvyko kraštietė mokslininkė - teisininkė, literatė, kraštotyrinin-
kė - Irma Randakevičienė. Ji Anykščių  L. ir S. Didžiulių viešajai  
bibliotekai atvežė dovanų savo naujausią  poezijos knygą „Šiau-
rės eilės” (2020 m.). 

Meniškai iliustruotą knygą kietu 
viršeliu išleido spaustuvė „Petro 
ofsetas“, dizainerė Inga Petraus-
kienė, redaktorė  Rasa Bražėnaitė. 
Paklausta, kodėl savo knygą pava-
dino „Šiaurės eilės“, autorė atsakė, 
kad knygoje juntamas  tarsi su-
stingęs laikas... Tačiau reikia pri-
pažinti, kad ir tame sustingusiame 

laike yra vietos meilei. Nors autorė 
sako, kad niekada nesukurs soneto 
meilei, bet meilė yra Irmos širdyje 
ir iš jos sklinda...

niekada nesukursiu soneto meilei
nes laukiniai lindo iš urvų
bėgo sviesdami ietis
užsidegdavo akys kaip salvės
švietė žibintais naktyje

keliavo į saremą
rinkti akmenų Valhalai
tarsi rieduliai iš paskos
riedėtų
kaip uolūs pėdsekiai (p. 45)

Eilėraštis „Meilė –  ne nuorūka“
 
jos ieškojau visur
akiduobių slėniuose
vijos mane tiktai tuštuma
pridaviau ją į taros supirktuvę
skambėjo tušti buteliai
judriomis miesto gatvėmis bėgau
įaugau lyg aš, lyg praeivė
šnabždėjo balsai per saulėlydžio 

stiklą
<...>
meilė ne apanglėjusi krosnyje nuo-

rūka
ne atkabintas vagonas, ne kūriko 

žarsteklis
ir ne šachta, kurioje bėga
skrudintos nuotekos

meilė mano ilgesio nuotrauka
iš albumo, kuris dingęs
tik per kalkę matau
lyg ir įspaudą iš kažkurios gudobe-

lių vasaros ( p. 69.)

Priminsime, kad tai ne pirmoji 
I. Randakevičienės knyga. 2010 
m. kraštietė išleido romaną „Rea-
nimacijos palata”. Minėtą knygą ji 
paskyrė savo mamos 40-ies metų 
darbui medicinos sesele Anykš-
čių ligoninėje atminti. Irma yra 
Anykščių rajono literatų klubo 
„Marčiupys“ narė. Jos poezija jau 
yra publikuota Anykščių literatų 
klubo „Marčiupys“ narių kūrybos 
sutelktinėse „Marčiupys. 2010“ 
(red. A Ražinskas ir R. Tulušienė) 
ir „Marčiupys. 2016“ (2016 m.). 

Knygos autorė yra mokslinin-
kė, teisės mokslų daktarė, dirbanti 
Vilniaus miesto apylinkės teismo 
teisėja. Taip pat I. Randakevičienė 

dėsto Mykolo Romerio universi-
teto Teisės fakultete, yra Baudžia-
mojo proceso katedros lektorė. Jos 
mokslinių tyrimų sritis – baudžia-
mosios bylos atnaujinimas. Šia 
tema ji paskelbė keletą publikacijų 
moksliniuose leidiniuose. Už savo 
veiklą  I. Randakevičienė apdova-
nota Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininko (2000 m.), Teisingu-
mo ministro (2000 m.) ir Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo pirmininko 
(2003 m.), Anykščių rajono mero 
(2014 m.) padėkos raštais. Ji yra 
Anykščių Antano Baranausko 
vidurinės mokyklos Garbės ga-
lerijos narė (nuo 2007 m.), Vil-
niaus universiteto Teisės fakulteto 
Alumni draugijos narė.

Nors ir labai būdama užimta, 
Irma suranda laiko ir literatūrai, 
ir kraštotyrai, ir genealogijai.  Ji 
archyvuose ieško savo  giminės 
šaknų, rašo straipsnius ir skelbia 
juos interneto laisvojoje enci-
klopedijoje Vikipedija. https://

lt.wikipedia.org/wiki/. Nuo 2017 
m. Irma yra Anykščių Teresės Mi-
keliūnaitės kraštotyros draugijos 
narė, aktyviai dalyvauja anykštė-
nų kraštotyrininkų sambūriuose, 
skaito pranešimus, dalijasi krašto-
tyros darbo patirtimi. 2013–2014 
m. I. Randakevičienė savo inici-
atyva nuskenavo anykštėno fo-
tografo Izidoriaus Girčio išlikusį 
nuotraukų negatyvų archyvą, kurį 
vėliau perdavė saugoti Anykščių 
viešajai bibliotekai. 2013–2015 
m. periodu kraštotyrininkė sura-
do ir išsaugojo bei suskaitmenino 
Anykščių kraštui apie 100 tūks-
tančių senųjų fotografijų, t. y. dalį 
fotografo Povilo Jurkšto archyvo, 
dalį žymaus fotografo Algiman-
to Žižiūno  archyvo, susijusio su 
Anykščiais, ir Vlado Žvirblio ar-
chyvą.

Dėkojame kraštietei už darbus 
Anykščių kraštui ir linkime jos 
naujai knygai gero kelio pas skai-
tytojus.

audronė BeReZaUskienė

Teisininkė, literatė, kraštotyrininkė Irma Randakevičienė 
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai atvežė dovanų 
savo naujausią poezijos knygą „Šiaurės eilės”.

Poezijos knygoje, dovanotoje Anykščių bibliotekai, pasirašė pati 
autorė Irma Randakavičienė.
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Finansinius ligoninės lūkesčius pakoreguos 
koronaviruso epidemija

Anykščių rajono tarybai balandį buvo pateikta Anykščių ligoninės 2019 metų veiklos ataskaita. Tuo 
metu laikinai nuo pareigų nušalintas ligoninės direktorius dr. Audrius Vasiliauskas ataskaitoje akcen-
tavo, kad pernai įstaiga dirbo nenuostolingai, gerus medikų darbo rezultatus įvertino pats Anykščių 
rajono meras bei perspėjo, kad COVID - 19 epidemija pakoreguos ligoninės finansinius rodiklius.

Anykščių rajono taryba ataskaitai nepritarė.

Iššūkis – senyvo amžiaus 
pacientai

,,Šiuo metu pacientų gydymas 
tampa sudėtingas ir brangus, tai 
iškyla svarbi dilema kokybiškai 
ir racionaliai panaudoti turimus 
materialinius ir žmogiškuosius 
išteklius, kurie leistų ir ateityje 
laiku ir sėkmingai spręsti išky-
lančias visuomenėje sveikatos 
apsaugos problemas. Tai kartu ir 
iššūkis ligoninei, nes Anykščių 
rajone demografinė problema yra 
viena opiausių respublikoje – pa-
gyvenę ir senyvo amžiaus žmonės 
sudaro didžiausią dalį rajono gy-
ventojų“, - įžanginėje ataskaitos 
dalyje rašo dr.A.Vasiliauskas.

Ataskaitos svarstymo metu dr. 
A.Vasiliauskas buvo laikinai nu-
šalintas nuo Anykščių ligoninės 
direktoriaus pareigų.

Dr. A.Vasiliauskas ataskaito-
je teigia, kad ligoninės tikslai ir 
uždaviniai nesikeičia jau keletą 
metų iš eilės.

,,2018 m., 2019 m. įstaigos 
veiklos tikslas ir uždaviniai nesi-
keitė, tai nesikeis ir 2020 m., nes 
nesikeičia ir pati medicinos sis-
temos priedermė tautos ir vals-
tybės gyvenime”, - konstatavo 
dr.A.Vasiliauskas.

Ligoninės personalui dėkoja 
meras

Anykščių ligoninės direktorius 
A.Vasiliauskas pasidžiaugė, kad 
ligoninėje nėra korupcijos, o joje 
dirbančius medikus džiugina pa-
dėkos.

,,2019 m. balandžio 15 d. 
pradėta vykdyti ir tebevykdo-
ma SAM inicijuota informacinė 
kampanija „Nekišk kyšio. Padė-
kok gydytojui“, kurios metu jau 
surinkta 104 padėkos. Taip pat 
įstaigoje vykdyta pacientų ap-
klausa apie sveikatos paslaugų 
kokybę, efektyvumą, korupcijos 
tikimybę. Per šį laikotarpį ligo-
ninėje nenustatyta korupcijos 
apraiškų, taip pat negauta signa-
lų apie korupcijos tikimybės ap-
raiškas. Įstaigos vertinimas buvo 
teigiamas. 6 darbuotojams įteik-

tos Anykščių rajono Mero padė-
kos už gerus darbo rezultatus ir 
gerą sveikatos darbuotojo vardo 
puoselėjimą”, - ataskaitoje rašo 
dr.A.Vasiliauskas.

Iki šiol nesupranta Anykščių 
rajono tarybos motyvų

Jau įžanginėje ataskaitos daly-
je Anykščių ligoninės direktorius 
dr.A.Vasiliauskas prisiminė ir 
vieną nuoskaudą, kurią teko pa-
tirti viename iš Anykščių rajono 
tarybos posėdžių.

,,2019 m. gruodžio 30 d. 
Anykščių rajono savivaldybės 
Tarybai pristatytas įstaigos Stra-
teginis 2020–2022m. veiklos 
planas Tarybos posėdyje nepa-
tvirtintas, nepateiktos atmetimo 
priežastys, nors svarstymo eigoje 
planui pritarė Ligoninės Stebė-
tojų taryba, Gydymo taryba, sa-
vivaldybės komitetai. Paruoštos 
gairės Ligoninės valdymo struk-
tūros informaciniuose šaltiniuose 
suvienodinimo gairės, atsižvel-
giant į 2018 m. Anykščių savi-
valdybės audito grupės atlikto 
patikrinimo metu pateiktą  antrą-
ją rekomendaciją. Tai bus pateik-
ta Savivaldybės tarybai vertinti 
ir tvirtinti 2020 metais”, - teigia 
dr.A.Vasiliauskas.

Prognozuoja, kad šiemet 
ligoninė dirbs nuostolingai

Pasak dr.A.Vasiliausko, šiemet 
Anykščių ligoninės laukia iššū-
kiai. Viena iš to priežasčių - pa-
saulyje ir Lietuvoje kilusi koro-
naviruso pandemija.

,,Proporcingai mažėjant rajono 
gyventojų skaičiui, mažėja PSDF 
skiriama sutartinė lėšų suma 
sveikatos paslaugų apmokėjimui, 
trūkstant specialistų antrinio ly-
gio ambulatorinėje grandyje, ne-
suteikiant sveikatinimo paslaugų 
pacientams, tai įtakoja sekančių 
metų PSDF skiriamoms lėšoms. 
Šiuo metu esanti koronaviruso 
(COVID-19) epidemija taip pat 
pakoreguos įstaigos finansinius 
lūkesčius bei neplanuotas išlai-
das. Istaigos 2020 m pirkimų pla-

nuose numatoma skirti nemažą 
lėšų kiekį medicininės technikos 
atnaujinimui, darbo priemonių 
įsigijimui, atlikti statybos-remon-
to darbus, kad pagerinti skyriuose 
pacientų gydymosi ir darbuotojų 
darbo sąlygas. Esant šios dienos 
sunkiai prognozuojamai situa-
cijai respublikos ekonomikos, 
socialiniame ir sveikatos apsau-
gos sektoriuje, 2020 metais gali 
tekti panaudoti įstaigos rezervo 
lėšas, todėl bus sunku tikėtis li-
goninės nenuostolingos finansi-
nės veiklos”, - atkreipė dėmesį 
Anykščių ligoninės direktorius 
dr.A.Vasiliauskas.

Trūksta gydytojų

2019 metų pradžioje Anykščių 
ligoninėje dirbo 239 darbuotojai, 
metų pabaigoje jų skaičius išau-
go iki 248. Ligoninėje darbavosi 
64 gydytojai (2 mokslų daktarai), 
94 slaugytojos, 21 medicinos 
darbuotojas (radiologijos techno-
logai, klinikos laborantai, masa-
žuotojai,  kineziterapeutai, ergo-
terapeutas, sveikatos statistikas, 
dietistas), 69 kitų specialybių 
darbuotojai. Nepagrindinėse par-
eigose dirbo 38 gydytojai.

Pernai Anykščių ligoninėje 
dėl senatvės pensijos ir neįgalu-
mo darbą paliko 3 darbuotojai. 
Iš viso per 2019 metus iš darbo 
atleista 11 darbuotojų. Iš jų 2 gy-
dytojai, 2 slaugytojai, 4 slaugos 
darbuotojai ir 3 kitų specialybių 
darbuotojai.

2019 metų pradžioje Anykščių 
ligoninėje iš viso buvo patvirtin-
ti 251,6 etato. Gydytojų – 61,5 
etatas, slaugytojų ir medicinos 
darbuotojų – 119,75 etatai, kitų 
darbuotojų – 70,35 etato.  

Laisvi Anykščių ligoninėje 
2019 metais buvo 7 etatai. Iš jų 
1 etatas socialinio darbuotojo, 
0,75 bendrosios praktikos slau-
gytojo  ir  5,25 etato gydytojų  (1 
palaikomojo gydymo ir slaugos 
sektoriaus vedėjas; 1,5  palaiko-
mojo gydymo ir slaugos sekto-
riaus gydytojas; 0,75 neurologas; 
0,5 chirurgas; 0,5  kardiologas; 1  
vidaus ligų gydytojas). 

2019 metais Anykščių ligoni-
nės darbuotojų darbo užmokes-
čio  vidurkis siekė 1215,58 Eur. 
Vadovaujančių ligoninės darbuo-
tojų darbo užmokesčio vidurkis 
buvo 1744,14 Eur.

Trūksta specialistų – 
nesuteikiamos tam tikros 
paslaugos

2019 metais, palyginus su 2018 
metais, Anykščių ligoninėje ben-
dras lovų skaičius siekė 204-ias 
ir  nepakito. 

Anykščių ligoninėje 2019 me-
tais stacionare gydyta 322 paci-
entais mažiau negu 2018 metais. 

,,Tai atitinka valstybės sveika-
tos politikos kryptį, stengiantis 
plėsti ambulatorines paslaugas 
ir mažinti aktyvaus stacionarinio 
gydymo apimtis. Tačiau 2019 m. 
specializuotos ambulatorinės pa-
slaugos sumažėjo 2,1 proc. Tai 
įtakojo kai kurių sričių specialis-
tų nebuvimas dėl nedarbingumo, 
taip pat paslaugų teikimo riboji-
mas, už jas neapmokant PSDF, 
nors įstaiga ir neišnaudojo su-
tartinių metinių ambulatoriniam 
gydymui skirtų sutartinių sumų. 
Dėl rajone esančių daugumos 
gyventojų  senyvo amžiaus po-
reikis stacionarinėms bei slaugos 
ir palaikomojo gydymo paslau-
goms nemažėja. Tai ypač stebi-
ma žiemos ir ankstyvo pavasario 
laikotarpiu”, - ataskaitoje rašo 
laikinai ligoninės direktorius 
dr.A.Vasiliauskas.

Pernai Anykščių ligoninėje  
suteiktos 41 tūkst. 545 ambula-
torinės ir stacionarinės speciali-
zuotos asmens sveikatos priežiū-
ros paslaugos (2018 metais -  42 
tūkst. 842).

Finansiniai rodikliai teigiami

Anot Anykščių ligoninės di-
rektoriaus dr. A.Vasiliausko, li-
goninės veikla 2019 metais buvo 
nenuostolinga, teigiamas 173 
tūkst.69 Eur finansinis rezultatas. 
Ilgalaikių įsiskolinimų įstaiga 
neturi. Ligoninė per 2019 metus 
gavo 4 mln. 388n tūkst. 623 Eur 

Anykščių ligoninės direktorius dr.Audrius Vasiliauskas progno-
zuoja, kad šie metai ligoninei bus finansiškai nuostolingi.

pajamų. Ligoninės 2019 metų  
bendros išlaidos siekė  4 mln.222 
tūkst.284 Eur.

Nepritarė Karščiavimo 
klinikos įsteigimui

Priminsime, kad balandį 
Anykščių ligoninės direktorius 
dr. A.Vasiliauskas vieno mėnesio 
laikotarpiui buvo nušalintas nuo 
pareigų, kai nesutapo jo ir Anykš-
čių rajono savivaldybės požiūriai 
dėl Karščiavimo klinikos įstei-
gimo. Dr. A.Vasiliauskas tikino, 
kad Karščiavimo klinikos, kurio-
je tiriami įtariami koronavirusu 
užsikrėtę pacientai, atidarymas 
ligoninės patalpose taps ,,tiksin-
čia bomba”. Tokia pozicija nepa-
tiko rajono valdžiai ir vietoje dr. 
A.Vasiliausko Anykščių ligoninei 
laikinai vadovauti buvo paskirtas 
Anykščių rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus patarėjo pareigas 
ėjęs Dalis Vaiginas.

Kaip skelbė ,,Anykšta”, dr. 
A.Vasiliauskas po laikino nu-
šalinimo nuo pareigų, atsisakė 
Anykščių ligoninėje turėto gydy-
tojo darbo.

Nuoširdžiai užjaučiame 
Joną ŠIAUČIULĮ staiga 
netekus mylimo sūnaus 
Mariaus.

Virginija, Elida ir Ramutė

užjaučia

Anykščių ligoninėje, pasak ataskaitos, trūksta septynių gydytojų, todėl pacientai nesulaukia reika-
lingos medicininės pagalbos.
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MOZAIKA

AVINAS. Šią savaitę tėvai ar su-
tuoktinis gali taip ir nesuprasti jūsų 
gyvybiško laisvės ir nepriklauso-
mybės poreikio. Gerai apgalvo-
kite kiekvieną žingsnį. Klaidingi 
sprendimai gali turėti ilgalaikių ir 
labai nemalonių padarinių. Didelė 
šeimos šventė (o gal nelaimė?) vėl 
suartins jus su giminėmis. Pasta-
ruoju metu beveik visiškai su jais 
nebendraujate.

JAUTIS. Sprendimai, priimti 
vardan karjeros pirmoje savaitės 
pusėje, gali turėti didelę įtaką as-
meniniam gyvenimui. Gali kilti 
rimtų konfliktų su šeimos nariais. 
Ketvirtadienį ar penktadienį sku-
bios jūsų pagalbos ar net finansi-
nės paramos gali prireikti tolimam 
giminaičiui ar verslo partneriui.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
priimsite klaidingą sprendimą ir 
kurį laiką eisite klaidinga krypti-
mi. Tačiau dar ne viskas prarasta. 
Jei kategoriškai apsisuksite atgal, 
tikrai rasite išeitį. Antroje savaitės 
pusėje galima nauja intriguojanti 
pažintis.

VĖŽYS. Pirmoje savaitės pu-
sėje jums bus rodomi viliojantys 
ir intriguojantys, bet pakankamai 
painūs simpatijos ar net meilės 
ženklai. Apskritai tiek asmeniniai, 
tiek profesiniai reikalai seksis pui-
kiai. Beje, kitiems tai ne itin patiks. 
Kai kam galite sukelti pavydą.

LIŪTAS. Būsite linkęs kištis į 
reikalus, kurie jums turėtų mažiau-
siai rūpėti. Perdėtas aktyvumas ne-
suteiks siekiamo saugumo jausmo. 
Palikite visa tai ir ieškokite naujų 

vietų, kur galėtumėte realizuoti 
save. Apskritai įdirbis neblogas, 
bet vaisių dar teks luktelėti.

MERGELĖ. Pirmoje savaitės 
pusėje niekaip negalėsite atsikra-
tyti nepasitenkinimo savimi jaus-
mo. Tiesą sakant, nieko tokio, kad 
kai kada išsiskiria nuomonės kad 
ir su artimiausiu žmogumi. Būkite 
protingas ir pirmas ištieskite ranką 
susitaikyti. Norite išties nemažai, 
tad turite pasisemti kantrybės.

SVARSTYKLĖS. Asmuo iš 
jūsų praeities privers dar kartą pri-
siminti ir permąstyti senas klaidas. 
Nemalonūs prisiminimai neišven-
giamai išmuš iš vėžių, ir pusiaus-
vyrą atgausite tik į savaitės pabai-
gą. Venkite brangių pirkinių - dėl 
jų galite turėti teisinių arba finansi-
nių problemų.

SKORPIONAS. Kiek daug 
gali truputis optimizmo! Jau pir-
moje savaitės pusėje įsitikinsi-
te, kad kartais įmanoma iššokti 
aukščiau bambos. Savaitės vidu-
ryje galimas konfliktas šeimoje, 
tikriausiai dėl pinigų. Savaitgalį 
saugokitės perdegti saulėje ir ne-
persivalgykite.

ŠAULYS. Savaitės pradžioje 
gausite sunkią užduotį. Netruksite 
suprasti, kad tik darni komanda 
gali ją įveikti. Belieka ir kitus tuo 
įtikinti. Pastangos, patikėkite, ne-
nueis veltui. Karjerai labai didelės 
įtakos gali turėti moteris.

OŽIARAGIS. Dėl naujo darbo 
ar pasikeitimų senajame gali tekti 
nemažai pakeliauti, gal net pa-
keisti gyvenamąją vietą. Sutiksite 
žmonių, kurie sužavės iš pat pirmo 

žvilgsnio. Būkite atsargus! Pirmas 
įspūdis gali būti apgaulingas. Pasi-
stenkite įžvelgti esminius dalykus.

VANDENIS. Pagaliau baigiate 
išspręsti užsitęsusias problemas. 
Taigi, buvote privėlęs nemaža klai-
dų. Ketvirtadienį imkitės tik to, kas 
jums išties yra svarbu. Sąžiningas 
pasikeitimas idėjomis stiprina so-
lidarumą. Tikėtina, kad savaitgalį 
susipažinsite su dvasiškai labai sau 
artimu žmogumi.

  Pakaks jau linksmintis, imki-
tės neatidėliotinų darbų. Praleidote 
ir taip nemažai laiko savo malonu-
mams. Deja, kasdienybė niekur ne-
dingsta. Moralinės paramos turėtu-
mėte sulaukti iš namiškių. Savaitės 
viduryje galite sulaukti netikėtų 
simpatijos ženklų iš priešingos ly-
ties asmens.

Vatikano Šv. Petro bazilika vėl 
atveria duris lankytojams

Šv. Petro bazilika pirmadienį 
vėl atveria duris lankytojams, o šis 
žingsnis simbolizuoja sąlyginį su-
grįžimą prie įprasto gyvenimo Va-
tikane ir Italijoje, kur veiklą ketina 
atnaujinti didžioji dalis verslo.      

Katalikiškoje Italijoje po dviejų 
mėnesių pertraukos vėl bus auko-
jamos viešos mišios. Taip pat turė-
tų atsidaryti restoranai, barai, kavi-
nės, parduotuvės, grožio salonai ir 
daugelis kitų įstaigų.  

Italijos vyriausybei kovo pra-
džioje dėl koronaviruso epidemi-
jos paskelbus nepaprastąją padėtį, 
buvo uždarytos Romos bažnyčios, 
nors tam būta didelio pasipriešini-
mo. Tokiam žingsniui nepritarė ir 
popiežius Pranciškus.  

Visgi daugelis bažnyčių netrukus 
atsidarė, tačiau turistai į jas nebuvo 
įleidžiami.  

„Džiaugiuosi kartu su bendruo-
menėmis, kurių nariai pagaliau vėl 
gali drauge dalyvauti liturgijoje. 
Tai vilties ženklas visai visuo-
menei“, – sakė pontifikas per se-
kmadienio mišių transliaciją iš Šv. 
Mortos namų koplyčios. 

Karantinas Italijoje ne tik paraly-
žiavo šalies verslą, bet ir smarkiai 
sutrikdė italų asmeninį gyvenimą, 
įskaitant dalyvavimą mišiose.  

Šv. Mortos namų koplyčioje po-
piežiaus aukojamos mišios buvo 
tiesiogiai transliuojamos internetu.     

Argentinietis pontifikas kol kas 
neturėtų vadovauti jokioms vie-
šoms ceremonijoms nei bazilikoje, 
kur telpa iki 60 tūkst. žmonių, nei 
Šv. Petro aikštėje, kadangi Vatika-
nas siekia išvengti didelių žmonių 
susibūrimų.

Prieš numatytą atidarymą Šv. 
Petro bazilikoje, kuri yra didžiau-
sia katalikų bažnyčia pasaulyje, 
penktadienį buvo atlikta dezinfek-
cija. Apsauginius kombinezonus ir 
kaukes dėvėję valytojai dezinfek-
cine priemone išpurškė visas šios 
23 tūkst. kv. metrų ploto šventovės 
kerteles.

Vatikanas, nepriklausomas an-
klavas Romos centre, taikė tokias 
pačias kovos su virusu priemones, 
kaip ir Italija, kur oficialus CO-
VID-19 aukų skaičius jau priartėjo 
prie 32 tūkstančių.

Šv. Petro bazilika, kaip ir kitos 
trys popiežiškosios bazilikos, lai-
kysis Vidaus reikalų ministerijos 

rekomendacijų riboti religinėse ce-
remonijose dalyvaujančių tikinčių-
jų skaičių. Rekomenduojama, kad 
vienu metu maldos namuose būtų 
ne daugiau kaip 200 žmonių. 

Tikinčiųjų srautus Šv. Petro ba-
zilikoje valdys Vatikano šveicarų 
gvardija; jai padės Maltos ordino 
savanoriai.

Visoje Italijoje katalikai nuo 
pirmadienio bažnyčiose galės da-
lyvauti ne tik mišiose, bet ir krikš-
tynų, vestuvių bei laidotuvių cere-
monijose – su sąlyga, kad paisys 
įvairių saugumo priemonių, įskai-
tant reikalavimą dėvėti kaukes ir 
laikytis atstumo.

Pirmadienį darbą turėtų atnau-
jinti ir daugiau kaip 800 tūkst. ko-
mercinę veiklą vykdančių įstaigų, 
kurioms teko laikytis kovo 9 die-
ną ministro pirmininko Giuseppe 
Conte paskelbto karantino. 

Japonija dėl koronaviruso 
pandemijos Fudžio kalną paliks 
uždarytą alpinistams

Japonijos populiarusis Fudžio 
kalnas bus uždarytas šių metų va-
saros laipiojimo sezonu, siekiant 
užkristi kelią naujojo koronaviruso 
plitimui, pirmadienį informavo pa-
reigūnai.

Šidzuokos prefektūra, kur yra šis 
šalies aukščiausias žemės pakili-
mas, paskelbė, kad uždaromi trys 
iš keturių pagrindinių maršrutų, 
vedančių į viršukalnę.

„Maršrutai atidaromi vasarą, ta-
čiau šiemet juos uždarysime nuo 
liepos 10 dienos iki rugsėjo 10-o-
sios“, naujienų agentūrai AFP pa-
reiškė vienas Šidzuokos pareigū-
nas, turėjęs omenyje visą Fudžio 
kalno laipiojimo sezoną.

„Imamės šios priemonės, kad 
neplistų koronavirusas“, – pabrėžė 
valdininkas.

Jis pridūrė, jog maršrutai į 3 776 
m aukščio ugnikalnį bus uždaryti 
pirmą kartą mažiausiai nuo 1960 
metų, kai prefektūra ėmė valdyti 
šias trasas.

Toks sprendimas priimtas neto-
liese esančiai Jamanašio prefek-
tūrai pranešus, kad bus uždarytas 
Jošidos trasa – populiariausias pės-
čiųjų takas tarp visų keturių.

Palei keturis maršrutus įsikūrę 
kalnų nameliai taip pat liks užda-
ryti.

Į UNESCO pasaulio kultūros 
paveldo sąrašą įtrauktas kalnas yra 

vos už 100 kilometrų nuo Tokijo ir 
aiškiai matomas iš Japonijos sosti-
nės.

Remiantis oficialia Fudžio kalno 
svetaine, praėjusiais metais ten ap-
silankė 236 tūkst. alpinistų.

Nepaisant šio kalno didybės, 
daugelis skundžiasi kopimo į jį pa-
tirtimi dėl perpildytų pėsčiųjų takų 
ir sudėtingo reljefo.

Galbūt dėl šios priežasties japo-
nai turi tokią patarlę: „Kvaila ne-
kopti į Fudžio kalną kartą, tačiau 
kvaila kopti į jį dukart“.

Japonijoje koronaviruso protrū-
kis lieka nedidelio masto, palyginti 
su epidemija tam tikrose Europos 
ir JAV dalyse. Rytų Azijos vals-
tybėje patvirtinta daugiau nei 16 
tūkst. užsikrėtimo ir 749 mirties 
atvejai.

Daugumoje Japonijos regionų 
praėjusią savaitę buvo atšaukta 
dėl COVID-19 įvesta nepaprastoji 
padėtis, tačiau ši priemonė tebetai-
koma Tokijo ir Osakos didmies-
čiuose.

Michaelo Jordano avėti 
sportbačiai parduoti aukcione už 
rekordinius 560 tūkst. dolerių

NBA legendos Michaelo Jor-
dano rungtynių metu avėti sport-
bačiai „Air Jordan“ sekmadienį 
buvo parduoti aukciono namuose 
„Sotheby's“ už 560 tūkst. JAV do-
lerių – tai yra visų laikų rekordas, 
kalbant apie krepšinio batelius.

Baltos, juodos ir raudonos spal-
vos sportinių batų pora, pagaminta 
M. Jordanui 1985 metais ir pa-
puošta paties krepšininko autogra-
fu, nuvainikavo ankstesnius rekor-
dininkus „Moon Shoe“ – vienus 
pirmųjų bendrovės „Nike“ sport-
bačių, kurių pora pernai liepą taip 
pat „Sotherby's“ aukcione buvo 
parduota už 437 tūkst. dolerių (400 
tūkst. eurų).

Vėliausias aukcionas liudija apie 
daiktų, susijusių su karjerą baigu-
sia krepšinio superžvaigžde, stai-
giai išaugusią vertę, išleidus doku-
mentinį filmą „Paskutinis šokis“, 
pasakojantį apie M. Jordano ir jo 
klubo „Chicago Bulls“ karjerą.

Taip pat galima teigti, kad ku-
klus sportbatis dabar išdidžiai už-
ima vietą turtingų kolekcininkų 
pasaulyje, šalia tradiciškesnių ko-
lekcionuojamų daiktų.

„Chicago Bulls“ spalvų „Air 
Jordan 1“ – įsimintiniausio savo 
kartos modelio – pora lengvai pra-
noko „Sotherby's“ prognozuotą 
pardavimo sumą – 100–150 tūkst. 
dolerių (92–138 tūkst. eurų).

Bateliai „Air Jordan 1“ yra pir-
masis modelis, kurį „Nike“ specia-
liai sukūrė M. Jordanui, avėjusiam 

juos per savo pirmąjį NBA sezoną.
„Manau, kad varžybų metu avėti 

„Air Jordan 1“ yra visų laikų įsi-
mintiniausi sportbačiai“, – aukci-
ono pradžioje naujienų agentūrai 
AFP sakė pardavėjas, kolekcinin-
kas Jordanas Gelleris.

„Jie yra tokie atpažįstami ir su-
kelia tiek daug nostalgijos, kad, 
manau, tai suteikia jiems ypatingo 
patrauklumo. Faktas, kad šiuos ba-
tus rungtynių metu avėjo Michae-
las Jordanas, iškelia juos į visiškai 
kitą lygį“, – pridūrė J. Gelleris.

Kitaip nei „Air Jordan 1“, pra-
ėjusiais metais parduoti „Moon 
Shoes“ niekada nebuvo avimi.

Iki sekmadienį surengto aukci-
ono už rekordinę kainą parduotų 
atleto avėtų sportbačių titulą turė-
jo bėgimo bateliai su odiniu padu, 
1954 metais padėję britui Rogerui 
Bannisterui tapti pirmuoju žmogu-
mi, nubėgusiu mylią greičiau nei 
per keturias minutes.

Šiuo batelius už 409 tūkst. dole-
rių (380 tūkst. eurų) 2015-aisiais 
Londone surengtame „Christie's“ 
aukcione įsigijo anonimas likęs 
kolekcionierius.

Karantino metu santuokų 
sumažėjo perpus, jaunieji šven-
tes nukelia vasarai ir rudeniui

 Karantino metu didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose santuokų su-
mažėjo beveik du kartus, tačiau 
didelė dalis vestuves nukėlusių 
sužadėtinių tikisi, kad sušvelnėjus 
apribojimams galės susituokti va-
sarą arba ankstyvą rudenį.

Vilniaus miesto civilinės metri-
kacijos skyriuje šių metų balandį 
buvo sutuoktos 99 poros, o gegu-
žę planuojama sutuokti 122. Per-
nai  balandį buvo sutuoktos 167, 
gegužę – 247 poros.

„50 proc. pateiktų prašymų 
buvo perkelta vėlesniam laikui – 
vasaros viduriui, rudens pradžiai“, 
– BNS sakė Vilniaus miesto Civi-
linės metrikacijos skyriaus vedėja 
Jolanta Kuzmienė.

Švenčių organizatoriai sako, 
kad vestuves, krikštynas ar jubi-
liejus kai kurie žmonės jau nukėlė 
į kitus metus, bet kiti dar ieško 
galimybių šventę su apribojimais 
surengti šiemet.

„Bendraujame su klientais tik 
nuotoliniu būdu. Klientai yra išsi-
ilgę gyvo bendravimo, nori švęsti, 
tad perkėlimas didžiųjų švenčių į 
2021-uosius yra geriausias spren-
dimas šiai dienai“, – BNS sakė 
„Ashkela events“ švenčių organi-
zatorius Vykintas Slapikas.

„Kai kurias šventes perkėlinėjo-
me net po du kartus, nes vis tikėjo-
mės optimistinio scenarijaus. Da-

bar labai džiaugiamės, kad galime 
grįžti prie darbų. Nors ir yra tam 
tikri apribojimai, bet jau nebėra 
kategoriško draudimo, taigi gali-
ma ieškoti variantų ir sprendimų”, 
– BNS sakė „Artišokas“ švenčių 
rengėja Elena Survilienė.

Siekiant užkirsti kelią koro-
naviruso infekcijos COVID-19 
plitimui, Sveikatos apsaugos mi-
nisterija rekomenduoja, esant ga-
limybei, visas asmenines šventes 
– tokias kaip krikštynos, vestuvės, 
jubiliejai – nukelti vėlesniam lai-
ku.

Jei nėra galimybės, šventės or-
ganizatoriai raginami užtikrinti, 
jog šventėje būtų ribojamas daly-
vių skaičius – dalyvautų tik arti-
miausi svečiai.

Anot ministerijos, šventėje ne-
gali dalyvauti žmonės, kuriems 
privaloma izoliacija, nerekomen-
duojama dalyvauti ir svečiams, 
kurie priklauso rizikos grupėms 
– yra vyresni nei 60 metų amžiaus 
arba serga lėtinėmis ligomis.

Katare pradeda galioti griež-
čiausia pasaulyje bausmė už 
kaukės nedėvėjimą viešumoje

Katare sekmadienį įsigalio-
jo griežčiausia pasaulyje galima 
bausmė už kaukės nedėvėjimą 
viešumoje: šalyje, kurioje serga-
mumas koronavirusu yra vienas 
didžiausių pasaulyje, už tai grės iki 
trejų metų kalėjimo.

Mažytėje Persijos įlankos vals-
tybėje koronavirusas patvirtintas 
daugiau nei 30 tūkst. žmonių, o 
tai sudaro 1,1 proc. visų šalies 
gyventojų, kurių yra 2,75 milijo-
no. Tačiau nuo viruso mirė tik 15 
žmonių.

Didesnis sergamumas fiksuo-
jamas tik kitose mikrovalstybėse 
– San Marine ir Vatikane, rodo Eu-
ropos ligų kontrolės ir prevencijos 
centro duomenys.

Katare nesilaikantiesiems naujų 
taisyklių grės laisvės atėmimo iki 
trejų metų bausmė ir iki 55 tūkst. 
JAV dolerių siekiančios baudos.

Reikalavimas negalios tik vai-
ruotojams, kurie automobilyje va-
žiuoja vieni. Katare gyvenantys už-
sieniečiai agentūrai AFP pasakojo, 
jog dar prieš taisyklių įsigaliojimą 
policininkai stabdė automobilius 
prie patikros punktų ir perspėjo 
vairuotojus apie naujas taisykles.

Šiuo metu dėvėti veido kaukę 
privaloma maždaug penkiasde-
šimtyje pasaulio šalių, nors moks-
lininkų nuomonės dėl kaukių 
veiksmingumo yra nevienodos.
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įvairūs

parduoda

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Kultūrų sankryža“ remia 3000 eurų.

Teleloto. Žaidimas nr. 1258 Žaidimo data: 2020-05-17 Skaičiai: 49 38 06 
31 20 74 53 23 12 52 13 35 56  69 01 72 10 05 66 04 62 28 48 33 59 55 39 40 58 
75 50 30 42 08 16 60 22 11 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 24 17 07 54 45 03 
36 21 70 37 67 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Už-
braukus visą lentelę 18710.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 22.00€ 503 Užbraukus 
eilutę 2.00€ 11206 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 18372 Papildomi prizai 
Bilietas Prizas 01**775 100 Eur AP dalybų prizas 01**160 100 Eur AP dalybų 
prizas 02**406 100 Eur AP dalybų prizas 00**621 100 Eur AP dalybų prizas 
01**849 100 Eur AP dalybų prizas 0388566 100 EUR piniginis prizas 0422041 
1000 Eur AP dalybų prizas 0411137 1000 Eur AP dalybų prizas 0184299 1000 
Eur AP dalybų prizas 0205603 1000 Eur AP dalybų prizas 0097848 1000 Eur AP 
dalybų prizas 0367851 1000 Eur AP dalybų prizas 0318361 1000 EUR piniginis 
prizas 0284311  1150 Eur piniginis prizas 0141073  1800 Eur piniginis prizas 
00**149 200 Eur AP dalybų prizas 04**952 200 Eur AP dalybų prizas 02**954 
200 Eur AP dalybų prizas 01**510 200 Eur AP dalybų prizas 0217924 2000 
Eur AP dalybų prizas 0217270 2000 Eur AP dalybų prizas 0284260 2000 EUR 
piniginis prizas 0432723 3000 Eur piniginis prizas 0247936 3100 Eur piniginis 
prizas 0106361 3600 Eur piniginis prizas 0315604 50 000 Eur AP dalybų prizas 
04**292 500 Eur AP dalybų prizas 0052200 5000 Eur AP dalybų prizas 0193534 
5000 Eur AP dalybų prizas 0290989 550 Eur piniginis prizas 018*557 67 Eur 
piniginis prizas 009*601 67 Eur piniginis prizas 028*022 67 Eur piniginis prizas 
033*411 67 Eur piniginis prizas 021*501 67 Eur piniginis prizas 021*958 67 Eur 
piniginis prizas 002*057 67 Eur piniginis prizas 0076571 67 Eur piniginis prizas 
0017354 67 Eur piniginis prizas 0211582 67 Eur piniginis prizas 0322675 67 
Eur piniginis prizas 0159940 67 Eur piniginis prizas 0447110 700 Eur piniginis 
prizas 0204093 750 EUR piniginis prizas 0163941 Automobilis Nissan Qashqai

2020 m. gegužės 28 d. 10 val. šaukiamas anykščių rajono 
savivaldybės tarybos 15-asis posėdis.

tarybos posėdis vyks  nuotoliniu bŪdu realiuoju 
laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

komitetų posėdžiai vyks 2020 m. gegužės 26 d. (antradienį) nuotoliniu 
bŪdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13.00 val.,
socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15.00 val.
posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti anykščių rajono savival-

dybės internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt nuo 2020 m. gegužės 22 d.

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.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

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

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

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

VYTAUTO  PAMINKLAI
Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles, kalame 

raides, tvarkome kapavietes. Atliekame individualius 
užsakymus.

Kviečiame į  naujai atidarytą paminklų 
parduotuvę, adresu Vilniaus g. 50, Anykščiuose.

Tel. (8-627) 01727.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
GEGUŽĖS 21 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime "Kaišiadorių" paukštyno vak-
cinuotais, 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, dėsliosiomis vištai-
tėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištomis (kaina nuo 4 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 
vnt.-1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, 
prašome palaukti. Priimami išankstiniai 
užsakymai tel. (8-608) 69189.   

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

kuras

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-630) 57490.

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462

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

Tel. (8-600) 63820.

Malkas už gerą kainą! Skaldytas, 
kaladėmis, 3 metrų rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

2020 m. gegužės 27 d. 10:00 val. bus ženklinamos žemės 
sklypo ribos esančios Anykščių r. sav., Anykščių sen., Rubikių 
k., Didžioji g. 4 (kad. Nr. 3424/0005:120). Gretimo žemės skly-
po (kad. Nr. 3424/0005:451), priklausančio mirusiam J. B. turti-
nių teisių paveldėtojus prašau atvykti prie ženklinamo sklypo. 

Matininkas Šarūnas Šimonėlis, tel. (8-600) 22490; 
Aušros g. 47-201, Utena; www.zemesinzinerija.lt

Paslaugos

Buhalterė su aukštuoju išsilavi-
nimu, vyr. buhalterės darbo patir-
timi, asmenine kompiuterine įran-
ga ir buhalterine programa, teiktų 
buhalterinės apskaitos paslaugas 
įmonėms ir ūkininkams. 

Tel. (8-620) 73530. 

Nebrangiai mūrija, remontuo-
ja įvairias krosnis, židinius. Valo 
krosnis, kaminus. 

Tel. (8-676) 01382.

Vandens šuliniai. Valymas, re-
montas. Vandentiekio į namą 
pajungimas. Kanalizacijos įrengi-
mas. Meistrų patarimai. 

Tel. (8-644) 46794.

Atveža kompostinės, gruntinės 
žemės, įvairaus žvyro po 2,5 to-
nos. Skaldytos malkos, supjausty-
tos atraižos.

Tel. (8-621) 30354.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-600) 22488.

automobiliai

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.

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

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

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

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

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

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

kita

Ieško pirkti veikiančią  įmonę 
registruotą Anykščių rajone, kuri 
veiktų ne trumpiau kaip 1 metus.

Tel. (8-624) 94062.

Ąžuoliniai briketai. Atveža ir iš-
krauna.

Tel. (8-642) 21122.

Skaldytas malkas bei pjuvenas. 
Pristato ir mažais kiekiais. 

Tel. (8-675) 63191.

kita

LS veislės kumelaitę.
Tel. (8-693) 40547.

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

Tel. (8-611) 47343.

asmeninis skelbimas, jeigu 
jame tik vienas žodis ir te-

lefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 5 eu-
rus, šeštadienio – 6 eurus.

Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, 

Anykščiai. 
Tel. (8-686) 33036.

Pranešimas dėl sklypų ribų derinimo
Informuojame, kad 2020 m. gegužės mėn. 27 d. nuo 12:00 iki 13:00 

val., bus atliekamas žemės sklypo (kadastro Nr. 3444/0001:0049), esančio 
Anykščių r.  Debeikių seniūnija  Medinų k. 3 ribų ženklinimas. Kviečiami 
gretimo sklypo (kadastro. Nr. 3444/0001:125) savininkės V.L. paveldėtojai.

Kontaktinė informacija: mob. tel. +37065350750, 
geopletra.info@gmail.com

Informuojame, kad 2020-06-01 d. 10 val. Bus atliekami kadastriniai 
matavimai UaB „euroforest 2“ priklausančio žemės sklypo (Kad.skl. 
Nr. 3476/0003:67) esančio Nevėžininkų k., Traupio sen. Kviečiame  at-
vykti gretimo  sklypo (Kad.skl. Nr. 3476/0003:47) mirusios savininkės  
J.a. turto paveldėtojus.

Matavimus atliks uab „Geodala“ matininkas Povilas Kilikevičius
Tel. (8-685) 08308. Kęstučio g. 73-1, 44300 Kaunas. 
El.p. info@geodala.lt
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anekdotas

gegužės 19 - 21 d. - delčia, 
gegužės 22 d. - jaunatis.

mėnulis

šiandien

gegužės 21 d.

gegužės 22 d.

gegužės 20 d.

vardadieniai

Gilvinas, Tauras, Celestinas.

Bernardinas, Eidvilas, Vygintė, 
Akvilas, Alfreda.

Teobaldas, Vaidivutis, Vydmina, 
Valentas, Aldas, Vaidevutis.

Elena, Julija, Rita, Eimantas, 
Aldona, Julė

+6

Policininkas žiūri „Tour de 
France“ lenktynes ir galvoja: 
„Oho, kiek pinigų čia būtų gali-
ma pasidaryti. Visi dviratininkai 
važiuoja be šviesų ir atšvaitų!“

***
Jauna moteris prie bankomato 

laukia eilėje. Prie jos prieina po-
licininkas ir teiraujasi: 

- Ar šitas raudonas automobi-
lis jūsų? 

- Taip. O ką? 
- Tada paimkite 30 eurų dau-

giau.

***
Feno funkcijos pagal moteris:
1. Džiovinti plaukus.
2. Dainuoti į jį, įsivaizduojant, 

kad tai mikrofonas.
3. Nupūsti dulkes.
Feno funkcijos pagal vyrus:
1. Džiovinti kojines.
2. Gąsdinti katiną.

***
Blondinė, raudonplaukė ir 

brunetė pasiklydo dykumoje, 
tačiau surado stebuklingą lem-
pą. Pirmoji lempą patrynė rau-
donplaukė ir pasirodžiusio Dži-
no paprašė, kad šis ją perkeltų 
namo. Brunetė taip pat panoro 
kuo greičiau atsidurti namuose 
ir būti su savo šeima. Blondinė 
Džinui pasiskundė, kad jai vie-
nai dykumoje liūdna, ir paprašė 
grąžinti drauges...

***
Vaistinėje:
- Man prašyčiau raminamųjų.
- Jums tabletėmis, lašeliais ar 

ampulėmis?
- Blemba, tu manęs nener-

vuok!

***
Žmona priekaištauja paryčiais 

grįžusiam girtam vyrui:
- Ir kur tik tave velniai nešio-

jo!
- Tai ir tu juos matei?

Tiberiados broliai karantino metu: 
„Visuomet yra viltis“

(Atkelta iš 1 psl.)

Stengiamės užjausti kenčiančius 
įvairiais būdais, pasidomėti ir su-
sisiekti su jais: pvz., ėmėme trans-
liuoti liturgiją internetu, dažniau 
paskambiname prašančiam mūsų 
patarimo ar pagalbos. Pasaulio ne-
laimė neverčia mūsų sielvartauti. 
Sakyčiau, kad pasauliui reikia ir 
džiaugsmo, vilties, tad verkiame 
su verkiančiais, bet ir paguodžia-
me juos šypsena, stebėdami mažus 
vilties ženklus. Pagaliau, sakyčiau, 
kai pas mus atvyksta mažiau žmo-
nių ir nebereikia organizuoti jų pri-
ėmimo, turiu daugiau laiko dirbti 
lauke. Šis darbas man suteikia pa-
kilią nuotaiką ir jėgų. 

- Ką jums reiškia šis karanti-
nas ir koronaviruso pandemija? 
Kaip šią situaciją gali priimti ir 
suprasti krikščionys?

- Koronavirusas ir visos jo pase-
kmės, pvz., karantinas, ekonominis 
smūgis ir t. t., yra tam tikras išban-
dymas. Itin aiškiai suvokiame savo 
trapumą ir silpnumą. Ne viskas 
kontroliuojama, ir recepto, kaip šį 
laiką išgyventi, nėra. Išmokstame 

paklusti Vyriausybės ir vyskupų 
įsakymams tikėdamiesi, kad šis pa-
klusnumas reiškia solidarumą, pa-
garbą trapiausiems. Tikintiesiems 
irgi svarbu suvokti, kad tai nėra 
laikas kaltinti kinus, užsieniečius 
arba patį Dievą. Kiekvienas dabar 
gali prisidėti kurdamas geresnę 
visuomenę. Kančia dažnai reiškia 
smurtą, egoizmą ir pan. Su tokia 
kančia reikia kovoti. Bet kovoda-
mi galbūt neišvengsime ir kitokios 
kančios – tai meilės, atsidavimo, 
drąsos kančios, kurią Jėzus parodė 
ant Kryžiaus. Tokia kančia ir liks 
didelis slėpinys, apie kurį nenorė-
čiau tik paprastai pakalbėti. 

- Ar galima pas jus atvykti ap-
sistoti ir paviešėti?

- Šiuo metu, deja, apsistoti pas 
mus negalima. Įstatymais nusta-
tyta aiški tvarka, kurios ir mes lai-
komės. Kadangi buvo paskelbtas 
karantino sąlygų palengvinimas, 
mes juo pasinaudosime ir priim-
sime tikinčiuosius šiokiadieniais 
dalyvauti šv. Mišiose (daugiau in-
formacijos mūsų svetainėje: www.
tiberiade.lt). Reikia rūpintis ilgai 
šv. Mišiose gyvai negalėjusiais 

dalyvauti krikščionimis. Tad šv. 
Mišios vyks mūsų Bažnyčioje, 
visi norintieji turės būti su kaukė-
mis. Truputį keista, bet priprasime. 
Nuolat klausomės naujos informa-
cijos, kad esant galimybei ir Vy-
riausybei leidus galėtume priimti 
pas mus norinčius atvykti žmones. 

- Dabar kiekvieną vakarą, iš-
skyrus sekmadienius, galime 
tiesiogiai stebėti Naktinės mal-
dos transliaciją www.tiberiade.
lt ir melstis kartu. Tikrai tikiu, 
kad galima skaityti Tiberiados 
neseniai išleistą knygą „Pašau-
kimo žemė. Žiedeliai“ („Magni-
ficat leidiniai“, 2020)! Kaip dar 
kuriate bendrystę su tais, kurie 
negali jūsų aplankyti? 

- Man asmeniškai patinka skai-
tyti. Esu pastebėjęs, kad net mirę 
autoriai man yra brangūs it arti-
mieji. Knygos man yra ir priemonė 
keliauti. Žinoma, galima be galo 
naršyti internete, bet labai dažnai 
kyla jausmas, kad niekur neke-
liavome, o tik iššvaistėm laiką. O 
skaitydamas gerą knygą pastebiu, 
kad autorius patraukia, personažai 
apsigyvena manyje, plečiasi pa-
saulio suvokimas… Pastebiu, kad 
kažką perskaitęs knygoje geriau 
atsimenu, negu naršydamas inter-
nete. 

Tiberiados broliai nėra dideli 
rašytojai. Tačiau Lietuvoje išleido-
me net keturias knygas. Naujausia 
– „Pašaukimo žemė. Žiedeliai“. 
Knygą išleidome kartu su „Magni-
ficat leidiniais“ 40 metų bendruo-
menės įkūrimo proga. Joje galite 
susipažinti su kiekvienu broliu ir 
seserimi, atrasti Tiberiados ben-
druomenės įsikūrimo Lietuvoje, 
Zarasų rajone, istoriją, išgirsti Ti-
beriados brolių misijos vaizdus 
lietuvių širdyse. O dabar dar galite 
įsigyti knygų ir su išskirtinai jums 
parašytu brolių palinkėjimu. Atsa-
kydamas į šį klausimą, šypsausi, 
nes mano atsakymas skamba kaip 
reklama. Bet suprantu, kad tokią 
knygą skaityti šiuo metu gali būti 
labai sveika.

- Ko jums labiausiai trūksta 
šiuo karantino laikotarpiu? Gal 

reikia kokios nors pagalbos ar 
finansinės paramos?

- Tiberiada visuomet gyveno iš 
paramos. Jeigu žmonės nustotų au-
koti, mūsų gyvenimas taptų labai 
sunkus. Labiausiai reikia paramos 
mūsų veikloms ir, žinoma, staty-
boms. Kitaip broliai kukliai gy-
ventų tik iš rankų darbo. Šiuo metu 
nepriimame žmonių, nerengiame 
stovyklų, tad išlaidų laikinai su-
mažėjo. Prieš dvejus metus mums 
labai reikėjo pagalbos. Parašiau 
skirtingiems žmonėms ir mus labai 
paguodė tai, kad daugelis jų atsi-
liepė ir skyrė pinigų. Jeigu ir vėl 
mums ko nors trūktų, nuolankiai 
prašyčiau pagalbos. Bet gal šiuo 
metu organizacijoms, kurios pade-
da sergantiems, vargšams, alkanie-
siems, reikia būtent mūsų aukų. 

- Kokią svarbiausią pamoką 
turėtume išmokti iš šių suvar-
žymų? Ar mes, kaip visuomenė, 
mokame gyventi izoliacijoje? 
Ar po jos galime tapti geresniais 
žmonėmis ir krikščionimis?

- Jau minėjau, kad man nelabai 
patinka pamokslauti. Tačiau man 
patinka antra klausimo dalis. Turiu 
omeny, kad nelabai mokame gy-
venti izoliacijoje. Aišku, pirmiau-
sia kalbu apie save. Gal buvau 
suplanavęs skaityti daug knygų, 
tvarkyti daug reikalų, tikrai skir-
ti daugiau laiko artimiesiems ir 
Dievui. Bet kai žvelgiu atgal, ne-
atrodo, kad pasiekiau didžiulių re-
zultatų. Gal esu buvęs išsiblaškęs, 
tinginys ir pan. Gal net kilo ir kitų 
pagundų, sugrįžo senos priklau-
somybės. Gal namie yra skaudžių 
įtampų. Visa tai rodo, kad karanti-
nas nėra visuomenės idealas, kad 
žmogus nesukurtas vienatvei, užsi-
darymui. Bet gal šis laikotarpis ir 
mane moko būti kantrų ir gailestin-
gą sau. Jeigu šiandien žengiau bent 
mažą žingsnį į priekį, gal neverta 
savęs kaltinti dėl visokių trūkumų, 
bet nuolankiai džiaugtis tuo žings-
niu, pastiprinimu, kad kitą dieną 
žengčiau toliau. Aš tikiu, kad turi-
me daug galimybių žengti pirmyn. 
Jeigu žmogus tik norėtų atsikelti, 
tobulėti, tikrai būtų vilties, nes pra-
džia jau yra. Bet kantriai, žingsnis 
po žingsnio, kaip man mokantis 
lietuvių kalbos. Visos pastangos 
nebus veltui. Jos paslapčia suteikia 
vidinės jėgos, idant po karantino 
gyventume kitaip - dėmesingiau, 
atidžiau. 

Tiberiados broliai.

Brolis Jonas, brolis Gonzagas ir šuo Mozė.
Tiberiados bendruomenės nuotr.

Tiberiados broliai Lietuvoje 
išleido jau keturias knygas. 
Naujausia – „Pašaukimo 
žemė. Žiedeliai“. Knyga iš-
leista 40 metų bendruome-
nės įkūrimo proga. 


