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Prekes Anykščių 
mieste 

pristatome 
NEMOKAMAI

Sergančių koronavirusu kasdien 
vis daugiau Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Koronavirusas limpa, nesi-
aiškindamas „kliento“ amžiaus 
ir socialinio statuso. Jauniau-
siam pastarosiomis dienomis 
susirgusiam anykštėnui - 14 
metų, vyriausiam - 84-eri. 

Susirgimai koronavirusu fik-
suoti Anykščių seniūnijos bei 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės pa-
ramos skyriaus darbuotojams. 
Kontaktus su susirgusiais as-
menimis turėję seniūnijos bei 
Socialinės paramos skyriaus  
darbuotojai yra izoliuoti. 

Pirmadienį, lapkričio 16-
ąją, koronavirusu sirgo 39 
anykštėnai.

Į A.Baranausko aikštę sugrįžta sūpynės
Anykščiuose, A.Baranausko aikštėje, ant medžių šią savaitę bus pakabintos šviečiančios sūpynės. Ši 

atrakcija mažus ir didelius džiugins ne tik per kalėdinį laikotarpį, bet ir ištisus metus.

Tai nebus tik interaktyvi viešo-
sios erdvės instaliacija - sūpynė-
mis bus galima ir pasisupti.

Iš viso aikštėje bus pakabintos 
trejos sūpynės. Už jas Anykščių 
rajono savivaldybė sumokės 6 
tūkst. 497 Eur. Sūpynes įrengs 
UAB Josvainių gėlės“.

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja Daiva Gasiūnienė 
„Anykštai“ sakė, kad tai  savival-

dybės architektų sumanymas.
„Mes nuolat kalbame apie An-

tano Baranausko aikštės įvei-
klinimą, siekiame, kad ji nebūtų 
tik memorialinė vieta. Sūpynės 
yra laisvės simbolis. Jos ne tik 
atrodys gražiai, sukurs šventinę 
nuotaiką, bet ir, o tai labai svar-
bu, bus praktiškos“, - džiaugėsi 
D.Gasiūnienė.

Sūpynės aikštėje kabės ištisus 
metus. D.Gasiūnienė atkreipė dė-

mesį, kad visi Anykščiuose prieš 
šventes pakabinti papuošimai bus 
skirti ne tik kalėdiniam laikotar-
piui.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
pastebėjo, kad anykštėnai mėgsta 
suptis, savarankiškai įrengtų sū-
pynių ji sakė mačiusi Tilto gatvė-
je, prie Šventosios upės.

Tai - jau nebe pirmas kartas, 
kai šioje aikštėje įrenginėjamos 

sūpynės. Sergejui Jovaišai uži-
mant Anykščių rajono mero pata-
rėjo pareigas, prieš keletą metų jo 
iniciatyva aikštėje buvo pastatyta 
keletas sūpynių, tačiau jos ilgai 
netvėrė - anykštėnai greitai sūpy-
nes suniokojo.  

Savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja 
D.Gasiūnienė sakė pamenanti šią 
istoriją. 

Paklausta, ar nebijojusi, kad 
visuomenę vėl gali papiktinti ša-
lia paminklo Laisvei kabinamos 
sūpynės, ji kalbėjo: „Tikrai ne-
pabijojau, nes mes jau nuėjome 
į priekį. Tuo metu, kai garsiosios 
Jovaišos sūpynės buvo, žmonių 
galvose dar buvo gyva  nuostata, 
kad miesto aikštė skirta memori-
aliniams dalykams.Net jaunimui 
buvo įkalta, kad centrinė aikštė 
skirta tik statiškam paminklui ir 
gėlėms padėti, jokiu būdu ne vie-
šojo naudojimo paskirčiai“.

Priminsime, kad konservatoriaus 
S.Jovaišos sūpynės rajono biudže-
tui  kainavo apie 20 tūkst. litų. 

Jos jau po pirmojo sezono buvo 
vandalų suniokotos ir Anykščių 
rajono tarybos sprendimu nura-
šytos.

Prieš dešimtmetį Antano Baranausko aikštėje įrengtos sūpynės 
ilgai nelaikė…

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Vyriausioji rajono architektė 
Daiva Gasiūnienė mano, kad 
sūpynės šalia paminklo Lais-
vei yra tarsi laisvės simbolis.

Į Anykščių mobilųjį koronaviruso patikros punktą patenkama tik iš anksto užsiregistravus bendruo-
ju telefonu 1808.

Eglė. Šiemet Anykščių miesto 
kalėdinė eglė bus formuojama iš 
eglių šakų. Šalia kultūros centro bus 
pastatyta 12 metrų aukščio metalinė 
konstrukcija ir jos metalinis karka-
sas bus papuoštas gyvomis eglės ša-
komis. Kalėdų eglę sumontuoti nu-
matyta iki gruodžio 3 dienos. Eglę 
montuos ir puoš UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“darbininkai. 

Likimas. 2017 metų pabaigoje 
ant Anykščių viešosios bibliotekos 
pastato buvo pakabinta iškaba „BIB 
OIL TEKA“. 3 tūkst. Eur kainavu-
sią iškabą dėl didžiulės kritikos teko 
nukabinti. Jai planuota surasti kitą 
vietą, tačiau to nebeprireiks. Rajo-
no vyriausioji architektė Daiva Ga-
siūnienė „Anykštai“ sakė, kad kai 
iškabą buvo bandoma nuimti nuo 
bibliotekos pastato fasado, ji sudu-
žo. „Ir ačiū Dievui, nes buvo didelis 
galvos skausmas, kur ją dėti“, - sakė 
D.Gasiūnienė. 

Ryšys. Anykščių rajono tarybos 
narys, liberalas Mindaugas Sargū-
nas feisbuke paskelbė įrašą apie 
Lietuvoje jau pradėtą testuoti mobi-
lųjį 5G ryšį. „Nepasiduokite kai ku-
rių žmonių skleidžiamai dezinfor-
macijai, kad nuo 5G pradės gimti su 
keliomis galvomis gyvūnai, kad su 
skiepais žmonėms yra diegiami mi-
kročipai, o su 5G bus visus galima 
valdyti... Būkime protingi ir pasiti-
kėkime įvairių sričių mokslininkais, 
jau greitai ateityje džiaugsimės 5G 
suteiktomis galimybėmis”,- ra-
gina IĮ „Kompeksa” direktorius 
M.Sargūnas.

Pasiūlymas. Per karantiną 
Anykščiuose uždaryta daiktų dali-
jimosi stotelė „Dalinkimės”. Meno-
tyrininkė dr.Jolanta Zabulytė siūlo 
šiai stotelei alternatyvą ir ragina 
kažkam imtis ir mieste atidaryti 
daiktams dalytis skirtą butiką.

Įvertinimas. „MV Group“, ku-
riai priklauso „Anykščių vyno“ ga-
mykla, pranešė, kad sėkmė lydėjo 
didžiausiame Baltijos šalyse pakuo-
čių dizaino konkurse „NAPA Baltic 
Packaging Design Awards“. Riboto 
leidimo „Vorutos“ vynas „Win-
terspice“  konkurse pelnė bronzos 
apdovanojimą Riboto leidimo kate-
gorijoje.

Neįgaliųjų 
artimiesiems – 
atokvėpio 
paslauga

Dėl išpjautų 
avių gražiuoju 
nesusitarė

Pandemija šventėms Anykščiuose – 
ne kliūtis

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vedėja:

„Eglė bus įžiebta, bus švenčia-
mas Kalėdų rezidencijos atida-
rymas“. 

Miesto svečius 
stebina dėvėtų 
drabužių 
parduotuvės 
vidaus 
interjeras
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Kariai. Turkijos prezidentas 
Recepas Tayyipas Erdoganas pir-
madienį paprašė parlamento leis-
ti nusiųsti karių į Azerbaidžaną, 
siekiant įsteigti drauge su Rusija 
„taikos palaikymo centrą“, turintį 
stebėti, kaip laikomasi paliaubų 
ginčijame Kalnų Karabacho regio-
ne. Tokį prašymą R. T. Erdoganas 
pateikė po dvi dienas Ankaroje tru-
kusių derybų su rusų pareigūnais. 
Per tuos susitikimus buvo tariama-
si, kaip abi regioninės galybės ga-
lėtų kartu įgyvendinti taikos susi-
tarimą, pasirašytą tarpininkaujant 
Maskvai praėjusią savaitę. Turkija 
yra viena glaudžiausių Azerbai-
džano sąjungininkių. Minimu susi-
tarimu buvo užbaigtos daugiau nei 
šešias savaites trukusios kautynės, 
pareikalavusios daugiau nei 1 400 
žmonių gyvybių, o etniniai armė-
nai sutiko pasitraukti iš kelių rajo-
nų Azerbaidžanui pagal tarptautinę 
teisę priklausančiame anklave. R. 
T. Erdoganas pirmadienį paprašė 
parlamento nusiųsti misiją, siekiant 
„įsteigti bendrą centrą su Rusija ir 
vykdyti centro veiklą“. Remiantis 
prezidento prašymu, pajėgos būtų 
dislokuotos vieneriems metams, o 
karių skaičių nustatytų pats R. T. 
Erdoganas.

Baudos. Dėl karantino ir savii-
zoliacijos pažeidimų policija praė-
jusią savaitę nubaudė 111 žmonių. 
Kaip BNS informavo Policijos 
departamento atstovė Revita Ja-
navičiūtė, žmonės visoje šalyje 
bausti dėl saviizoliacijos tvarkos 
nesilaikymo, kaukių nedėvėjimo, 
būriavimosi ir atstumų nesilaiky-
mo. Sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga pirmadienį teigė, 
kad praėjusią savaitę šalyje buvo 
nustatyti 44 kaukių dėvėjimo pa-
žeidimai, 14 pažeidimų prekybos 
vietose, penki žmonės nubausti 
dėl viešajame transporte padarytų 
pažeidimų, trys – dėl būriavimosi. 
Anot ministro, pagal 58 iš 60 savi-
valdybių pateiktus duomenis gali-
ma teigti, kad tik labai maža dalis 
žmonių ir įmonių, nuo patikrintų iš 
viso, buvo baudžiami dėl pažeidi-
mų. „Bendrąją prasme galima sa-
kyti, kad didžioji dalis gyventojų 
ar įmonių, ar įstaigų laikosi karan-
tino reikalavimų“,– per spaudos 
konferenciją sakė A. Veryga. Pa-
sak R. Janavičiūtės, 96 žmones pa-
reigūnai nubaudė darbo dienomis, 
15 – savaitgalį. Prieš tai buvusius 
du savaitgalius iš eilės policijai 
teko skirti baudas 21 žmogui. 

Serga. Koronavirusu Lietuvo-
je tebeserga 1992 gydymo įstaigų 
darbuotojai, pirmadienį infor-
mavo Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras (NVSC). „Nuo 
pandemijos pradžios iš viso yra 
fiksuoti 2882 atvejai medikų tarpe, 
dabartiniu metu priskirti, kad yra 
gydomi – 1992 medikai“ , – spau-
dos konferencijoje sakė NVSC 
Užkrečiamųjų ligų valdymo sky-
riaus vyriausioji specialistė Daiva 
Razmuvienė. Jos teigimu, vien per 
rugsėjo, spalio ir lapkričio mėne-
sius patvirtinta apie 2,5 tūkst. nau-
jų ligos atvejų sveikatos priežiūros 
specialistams. Kaip anksčiau teigė 
D. Razmuvienė, tarp jų yra ne tik 
gydytojai, bet ir slaugytojai, slau-
gytojų padėjėjai. Šalies ligoninėse 
nuo koronaviruso šiuo metu gydo-
mi 1359 žmonės, 100 iš jų – reani-
macijoje. COVID-19 iš viso nusta-
tyta 35 tūkst. 911 asmenų, 27 tūkst. 
633 – tebeserga, 7882 – pasveiko, 
285 – mirė.

-Bns

Vagystė. Lapkričio 13 dieną 
gautas pranešimas, kad savai-
tės laikotarpiu iš namų Viešin-
tų seniūnijos Viešintėlių kaime 
pavogta 2300 eurų. Pradėtas iki-

teisminis tyrimas. 
Mirtis. Lapkričio 15 dieną 

apie 16.00 val. Kavarsko seniū-
nijos Svirnų II kaime rastas mi-
rusio vyro (g. 1968 m.) kūnas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti. 

Gaisras. Lapkričio 15 dieną, 
sekmadienį, Debeikių seniūni-
jos Čekonių kaime, Liepų g., iš 
vidaus degė tuščiaviduris me-
dis. Iškviesti  ugniagesiai, pa-
naudoję grandininį pjūklą, medį 
nupjovė ir užgesino.

Detektoriai. Anykščių prieš-
gaisrinės gelbėjimo tarnybos 
duomenimis, iki 2020-ųjų lap-
kričio 1-osios Anykščių rajo-
ne gaisruose  žuvo 3 asmenys, 
dūmų detektorių minėtų asmenų 
būstuose nebuvo.

pro memoria
Mirė Arklio muziejaus kūrėjas

2020 m. lapkričio 16-ąją, vos pradėjęs 98-uosius metus, mirė Arklio muziejaus kūrėjas ir pa-
grindinis steigimo darbų organizatorius, buvęs ilgametis Elmininkų bandymų stoties ir jos ekspe-
rimentinio ūkio direktorius Antanas PUODŽIUKAS (1923–2020). 

Anykščių kraštas neteko iš-
skirtinės asmenybės: principingo 
mokslininko, talentingo admi-
nistratoriaus, nuostabaus šeimos 
tėvo, drąsaus ir kartu labai ku-
klaus žmogaus. 

Kilęs iš Bebarzdžių kaimo ūki-
ninkų šeimos, savo pavyzdžiu A. 
Puodžiukas paneigė seną patarlę, 
bylojančią, kad pranašu savame 
krašte nebūsi. Po studijų į gimtinę 
grįžusį ir Elmininkuose pradėjusį 
dirbti jauną agronomą visi priėmė 
kaip savą, nes vietiniai žmonės ži-
nojo, kad direktoriaus tėvas buvo 
darbštus ir sąžiningas ūkininkas. 

A. Puodžiukas ne tik kūrė ir 
organizavo vienintelės Anykščių 
krašto mokslo įstaigos Elminin-
kų bandymų stoties veiklą, bet 
ir pats buvo vyriausiasis mokslo 
darbuotojas, nuo 1968 m. žemės 
ūkio mokslų kandidatas, 1993 
m. nostrifikuotas biomedicinos 
mokslų, agronomijos daktaras. Jis 
pirmasis Lietuvoje Elmininkų že-
mėse įdiegė specializuotą bulvių 
sėjomainą, kurią pradėjo plėtoti ir 
kiti Lietuvos ūkiai.

Išskirtinė A. Puodžiuko asme-
ninė savybė buvo neišsenkanti pa-
garba seniesiems darbuotojams ir 

nuolatinis gebėjimas iš jų moky-
tis. Jis pasižymėjo ypatingais su-
gebėjimais viską iki smulkmenų 
numatyti, suplanuoti, deramai pa-
skirstyti. Iki šiol dar prisimenama, 
kaip jis iš anksto atsižvelgdavo į 
galimas kliūtis, nesėkmes, parink-
davo kelis variantus. Todėl niekas 
jo nematė suraukta iš pykčio kakta 
– kaip nematė jo veide ir specia-
liai nutaisytos šypsenos.

Lemtingą įtaką A. Puodžiukas 
padarė profesoriui Petrui Vasi-
nauskui, kai šis, keliaudamas ar-
kliu po Lietuvą, ieškojo vietos, 
kur įkurti Arklio muziejų. Vėliau 
ir pats prof. P. Vasinauskas pripa-
žinęs: „Kai mane kas paklausia, 
kodėl Arklio muziejui pasirinkau 
Anykščius, jeigu neturiu noro 
dėstyti visų argumentų, atsakau 
trumpai: todėl, kad čia yra Anta-
nas Puodžiukas. Šis žmogus labai 
vertina kiekvieną gerą patarimą ar 
iniciatyvą. Jis moka atskirti grū-
dus nuo pelų“.

Priėmęs nelengvą organizaci-
nių darbų naštą bei atsakomybę 
atremti nepalankiai nusiteikusius 
oficialiosios valdžios atstovus, A. 
Puodžiukas 1977–1978 m. apgynė 
ir realizavo Arklio muziejaus idėją. 

1978-ųjų birželį savo sveikinimo 
kalba, atidarant naują muziejų, jis 
įkvėpė gyvasties šiuo metu popu-
liariausiam, gausiausiai lankomam 
Anykščių krašto muziejiniam 
objektui.

Arklio muziejaus kūrimo proto-
koluose išliko A. Puodžiuko pasiū-
lymas į muziejaus teritoriją perkelti 
aukštaitišką sodybą su visais ūkio 
pastatais ir ateities kartoms paro-
dyti, kaip ant savo žemės gyveno 
laisvi žmonės. Galime tik nujausti, 
kad muziejaus steigimo organi-
zatorius taip norėjęs pagerbti visų 
prieškario Lietuvos ūkininkų, kar-
tu ir savo tėvų, atminimą.

Ir senatvėje A. Puodžiukas ne-
apleido muziejaus, nuolat dalyvau-
davo respublikinėse žirgų sporto ir 
tradicinės kultūros šventėse „Bėk 
bėk, žirgeli!“, muziejininkų orga-
nizuojamų žygių su arkliais atida-
rymo iškilmėse, skaitė pranešimus 
Arklio muziejuje organizuotose 
mokslinėse konferencijose. 

Lietuvos nusipelnęs agronomas 
A. Puodžiukas buvo apdovanotas 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino medaliu, prieš 
porą metų dar žvaliai džiaugėsi 
jam įteiktu „Šimtmečio anykštė-

no“ atminimo ženklu. 
Su žmona, ką tik mirusia gydy-

toja Angele Žigaite-Puodžiukiene 
(1927–2020), užauginęs du sūnus 
ir dukterį,  jis džiaugėsi anūkais ir 
proanūkiais. 

Užjaučiame velionio artimuo-
sius, tikėdami, kad A. Puodžiuko 
palikti darbai ir ypač – jo asme-
niniu pavyzdžiu išugdyti žmonės 
bus prasmingas gyvenimo rezul-
tatas.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialinio muziejaus 
bei jo skyriaus Arklio muziejaus 
bendruomenė

Neįgaliųjų artimiesiems – atokvėpio paslauga Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Anykščių Viltis“ lap-
kritį pradėjo teikti Laikinojo atokvėpio paslaugą bendruomenėje. 

Šios paslaugos tikslas - suteik-
ti trumpalaikį poilsį šeimos na-
riams, tėvams ar globėjams, ku-
rie rūpinasi asmenimis su proto, 
psichikos negalia.

Šešerius metus sutrikusio in-
telekto žmonių globos bendri-
jai „Anykščių Viltis“ vadovau-
janti pirmininkė Asta Uselienė 
„Anykštai“ sakė, kad tokią pa-
slaugą bendrija jau teikė ir anks-
čiau, dalyvaudama Lietuvos su-
trikusio intelekto žmonių globos 
draugijos pilotiniame projekte, 
tačiau jos mastai buvo gan ku-
klūs. Per trejus metus Anykščių 
rajone tokia paslauga pasinaudo-
jo 14 žmonių.

„Supratome, kad poreikis tokiai 
paslaugai yra didelis, jis nuolat 

auga, todėl nusprendėme Anykš-
čių rajono savivaldybei teikti pa-
raišką ir gavome 16 tūkst.928 Eur 
paramą“, - pasakojo A.Uselienė.

Pašnekovė sakė, kad nuo lap-
kričio mėnesio pradžios laikinojo 
atokvėpio paslauga bendruome-
nėje jau pasinaudojo du asmenys, 
dar trys  pareiškė norą. Sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendri-
jos „Anykščių Viltis“ pirmininkė 
A. Uselienė  atkreipė dėmesį, kad 
iš viso tokią paslaugą bendrija 
gali suteikti 15- ai žmonių.

Su proto, psichikos negalia 
turinčiais asmenimis dirba trys 
darbuotojai. A.Uselienė pasako-
jo, kad Laikinojo atokvėpio pa-
slauga bendruomenėje gali trukti 
nuo kelių valandų iki kelių parų. 

Ji yra nemokama.
 A.Uselienė atkreipė dėmesį, 

kad į Laikinojo atokvėpio pa-
slaugą bendruomenėje neįeina 
transporto bei maitinimo paslau-
gos. Į specialistų rankas patekę 
neįgalieji mokosi kompiuterinio 
raštingumo,užsiima rankdarbiais 
ir kitomis veiklomis.

Norint pasinaudoti Laikinojo 
atokvėpio paslauga bendruome-
nėje, reikia pateikti neįgaliojo 
pažymėjimą, darbingumo lygio 
pažymą ir prašymą. Paslauga tei-
kiama tiek vaikams, tiek suaugu-
siems neįgaliems asmenims.

Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrija „Anykščių Viltis“ 
yra įsikūrusi pirmajame Anykščių 
ligoninės aukšte. Ji vienija 104 
narius. Bendrija neįgaliesiems 
teikia dar ir socialinės reabilitaci-
jos paslaugą.

Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Anykščių 
Viltis” pirmininkė Asta Use-
lienė sakė, kad laikinosios 
neįgaliųjų priežiūros paslau-
gos poreikis rajone didėja.

Dėl išpjautų avių gražiuoju nesusitarė Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Kurklių seniūnijos Užušilių kaime gyvenantys žmonės be poli-
cijos pagalbos nesusitaria. Lapkričio 5-ąją aptvare buvo sudras-
kytos avys. Teigiama, jog yra ir nuotraukos, kuriose matyti, kaip 
avį drasko šuo. 

Tačiau šuns savininkas aiškina, kad jo augintinis avių nepjovė, 
o tik atėjo pagraužti negyvo gyvulio mėsos. 

„Kaimynas matė ir nufotografa-
vo. Šuo graužia avies šlaunį, o jos 
galva dar kilnojasi“, - kitą dieną 

po to, kai aptvare buvo papjautos 
avys, „Anykštai“ sakė ūkio savi-
ninkas. Viena avis buvo sudrasky-

ta, viena rasta negyva tvenkinyje, 
dvi buvo sužeistos. 

Vakar, lapkričio 16-ąją, Kur-
klių seniūnas Algimantas Jurkus 
„Anykštai“ sakė, jog nuotrau-
koje užfiksuoto šuns savininkas 
teigia, kad jo šuo yra taikus, avių 
nepjovė. 

„Sako, ne mano šuo pjovė. 
Mano tik atėjo pagraužti. Kažkas 
kitas neva išpjovė. Įrodykit“,-  ką 

aiškina šuns savininkas, „Anykš-
tai“ perpasakojo Kurklių seniūnas 
A.Jurkus.

Nukentėjęs ūkininkas parašė 
pareiškimą policijai. Anykščių ra-
jono policijos komisariato Veiklos 
skyriaus viršininkė Aušra Staške-
vičienė „Anykštai“ sakė, jog dėl 
įvykio Užušilių kaime pradėtas 
administracinės teisenos procesas, 
vyksta tyrimas.
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DIRBU SAU

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

Miesto svečius stebina dėvėtų drabužių 
parduotuvės vidaus interjeras

Anykščiuose, A.Baranausko aikštėje, šalia kepyklėlės, yra įsikūrusi dėvėtų drabužių parduotuvė. 
Medinio namo rūsyje veikianti prekyvietė stebina ne tik plačiu asortimentu, paslaugiu aptarnavi-
mu, bet ir vidaus interjeru.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Nusileidus laiptais ir pravėrus 
dėvėtų drabužių parduotuvės duris, 
pirmiausia į akis krenta erdvi, maž-
daug 100 kv. metų patalpa, kurios 
atskiros erdvės atskirtos arkomis. 
Yra tekę girdėti, kad šioje vietoje 
prieš daugelį metų buvo minčių 
atidaryti restoraną, tačiau šis su-
manymas taip ir liko tik neįgyven-
dinta svajonė.

Sutapimas ar ne, tačiau šiandien 
čia dėvėtų drabužių parduotuvę yra 
atidariusi Inga Gurnikienė, kuri 
net 16 metų  kavinėje „Pušynas“ 
dirbo barmene-padavėja. Į dėvėtų 
drabužių verslą moteris nėrė prieš 
aštuonerius metus. Iš pradžių par-
duotuvę atidarė buvusio „buitinio“ 
kieme, kol galų įsikūrė pačioje 
Anykščių miesto „širdyje“.

„Visada norėjau, kad mano dar-
bas būtų susijęs su drabužiais. Be 
to, man labai patinka bendrauti su 
žmonėmis, jiems patarti, koks dra-
bužis jiems tiktų. Būna labai sma-
gu, kai klientai vėliau sugrįžta, pa-
sidžiaugia, pasirodo ir sako – „Štai, 
žiūrėkite, kaip jūs mane aprengė-
te“, - šypsojosi I.Gurnikienė.

Pašnekovė pasakojo, kad pra-
džioje Anykščiuose bandė parduoti 
naujus drabužius, tačiau pastebėjo, 
kad pirkėjai dažniau ieško pigesnių 
prekių. Dėvėtų vaikiškų drabužių 
čia galima įsigyti ir už simbolinį 
eurą, o paltą, odinius batus – ma-
žiau nei už 20 Eur.

„Aišku, savo kainomis negaliu 
konkuruoti su „Humanos“ parduo-
tuve. Anksčiau mieste veikė kur 

kas daugiau dėvėtų drabužių par-
duotuvių, šiandien jų liko tik dvi. 
Ne paslaptis, kodėl daugeliui teko 
užsidaryti“, - kalbėjo dėvėtų dra-
bužių parduotuvės savininkė.

Dėvėtus darbužius į Anykščius 
I.Gurnikienė atsiveža iš didžiųjų 
miestų tiekėjų. Pašnekovė sakė, 
kad labai svarbu iš jų pasirinkti 
tinkamus drabužius, nes pirkėjai jų 
paprasčiausiai nepirks.

„Teko kalbėtis su naujais dra-
bužiais turguje prekiaujančia pre-
kybininkė. Ji pastebėjo, kad neuž-
tenka tik gražios etiketės, svarbu, 
kad drabužiai būtų madingi, tada 
bus ir pirkėjų. Lygiai taip pat yra 
su dėvėtais drabužiais“, - dėstė 
I.Gurnikienė.

Dėvėtų drabužių pardavėja pa-

stebėjo, kad dažniau į jos parduo-
tuvę užsuka vyresnio amžiaus pir-
kėjai, gyvenantys kaime.

„Parduodu daugiau kasdieninės 
dėvėsenos drabužius. Ateina žmo-
nės ir sako – „Reikia striukės dar-
bui ūkyje ar pasivaikščiojimams 
su šuneliu“. Užsuka ir aukštesnes 
pajamas gaunantys anykštėnai. 
Anksčiau, kai dėvėtais drabužiais 
buvo pradėta prekiauti turguje, 
žmonės kalbėdavo, kad jiems gėda 
ten eiti, bet dabar, pastebėjau, to-
kio požiūrio jau nebeliko“, - sakė 
I.Gurnikienė.

Dėvėtų darbužių pardavėja paste-
bėjo, kad pavasarį paskelbtas karan-
tinas labai pakeitė pirkėjų elgesį.

„Prasėdėję keletą mėnesių na-
muose, žmonės suprato, kad jiems 
daug drabužių nereikia. Pasikalbu 
su pirkėjais, tai lygiai taip pat el-
giamasi su maistu - daugelis dabar 
perka tik tai, ko labiausiai reikia, 

nešluoja visko paeiliui iš lentynų“, 
- sakė I.Gurnikienė.

Pašnekovė sakė, kad anksčiau 
net ir žiemą pirkėjai domėdavosi 
vasariniais drabužiais, nes keliau-
davo po užsienio kurortus. Dabar, 
savaime suprantama, to nebeliko...

Su I.Gurnikiene bendravome 
vos pusvalandį, tačiau per tą laiką 
mūsų pokalbį vis nutraukdavo už-
sukantys pirkėjai. Dėvėtų drabužių 
parduotuvės savininkė pasirodė la-
bai paslaugi ir maloni, nelaukdavo, 
kol pirkėjai patys susiras norimų 
prekių - pati  nuvesdavo iki reikia-
mos drabužių lentynos, patardavo.

Pokalbio metu I.Gurnikienė pra-
sitarė, kad į dėvėtų drabužių par-
duotuvę užsuka ne tik anykštėnai, 
bet ir miesto svečiai.

„Vaikštinėdami po šią parduotu-
vę, apžiūrindėmi jos patalpas, jie 
stebisi, kaip čia gražu“, - džiaugėsi 
I.Gurnikienė.

Parduovės savininkė Inga Gurnikienė pastebėjo, kad pirkėjų elgseną labai pakeitė karantinas.

„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.)

savaitgalio diskusija

Dėvėtų drabužių parduotuvė veikia pačiame Anykščių miesto 
centre.

Medžius reikia ne tik pjauti, bet ir prižiūrėti
Socialiniuose tinkluose gyventojai aktyviai dalijasi Anykščių rajone kertamų medžių nuotrauko-

mis, piktinasi, kad nupjaunami iš pirmo žvilgsnio dar sveiki medžiai.
Kaip manote, ar Anykščių rajone medžių išsaugojimui skiriamas deramas dėmesys? O gal nuei-

nama lengviausiu keliu ir kažkam trukdantys medžiai nupjaunami? O gal dabar tampa madinga 
kovoti dėl medžių išsaugojimo?

Žaliasis: „Man skauda širdį, 
dėl žmonių kvailumo.”

Algis: „ne tik kvaili , bet ir su-
per buki , negi nesupranta, kad 
kertami tie medžiai , kurie kelia 
grėsmę arba kliūna.”

Ona: „Dažnai kliūna tik ties-
mukiškai galvojantiems apie 
kažkokią trumpalaikę naudą. Yra 
visada būdų ir priemonių sude-
rinti žmogaus veiklą, nenaikinant 
gamtos sukurto turto.”

Jadze iš Svedasu: „Prieš medį 
sodinant raikia visadu pamyslit, 
kad anas išaugs, bus didelis ir 
gali paskum būt visakių prable-

mų. Dabar gi matam kaip yr. Tai 
medžiai auga pa elektras laidais, 
tai unt nama stoga šakos gula, 
tai unt keliu virsta, pavojų ke-
lia, tadu puola žmones pjaut. Ne 
medis yra kaltas, a žmanių dur-
numas ir apsilaidimas. Gal ne vi-
sadu raikia medį sveikų pjaut, gal 
užtekt šakas apgenėt. Blagai, kad 
dauguma tik skuba kuo greičiau 
medžius nupjaut, je atsadint tai 
neskuba.”

Ogi: „Visada skauda, kai kas 
nors palieka šį pasaulį. Bet jau 
atėjome, tai turėsime ir išeiti. Tas 
pats ir su medžiais. Nereikia tirš-
tinti spalvų. Kai nutinka nelaimė, 
užgriūna medis ant pastatų ar 

dar kur, tada rėkiat -  kur žiūrėjo 
valdžia, kai pjauni medžius,  vel 
-  kur žiūri valdžia. Ar būna kas 
nors gerai, jei imiesi darbo.”

Kaimiečiai: „Įdomu, kas su-
drausmins elektrikus ir pareika-
laus iš jų atsakomybės. Genė-
dami medžių šakas prie elektros 
linijų jie nesaugo medžių, genėja 
kaip pakliūna, nupjauna net me-
džių viršūnes. Nupjautas šakas 
išmėto aplinkui ir palieka. O juk 
turėtų sutvarkyti, išsivežti. Dabar 
daug kur šakų krūvos prie elek-
tros stulpų riogso po kelerius me-
tus. Turi galioti tokios taisyklės: 
šakas nugenėjai ir būk malonus 
išsivežti.”

tokia realybė: „Anykščiuose 
per daug prisodinta medžių ir gan 
seno amžiaus. Ateina lapų kritimo 
laikas, o juos sutvarkyti ne taip ir 
paprasta. Apsivalai apie namus, o 
ryte vėl pripučia vėjas,o valyto-
jos juk negali tiek plotų įveikti. 
Reikia šakas apgenėti ir juos pra-
retinti. Jeigu norima turėti daug 
žalumos, tai reikia technikos la-
pams surinkti.”

Man: „Man Tai labai. Neduo-
čiau nukirsti nė vieno medžio. 
Nebent būtų supuvęs ir keltų 
grėsmę”.

Monika: „Medžius, ypač cen-
trinėje miestelio gatvėje, reikia ir 
prižiūrėti - genėti, lają formuoti, 
o ne palikti likimo valiai! Pasi-

mokyt galima iš kitų miestų, jei 
atrodo neįmanoma misija!”

Ponas Jonsered: „Reikia pjau-
ti kol dar ant žmonių neužkrito, 
jų vieton sodinti naujus. Visokių 
kirtimo variantų yra - vieniems 
šviesą užstoja į kabinetą, kitiems 
lapai nepatinka grėbti, tretiems 
malkų reikia, kiti pavėsiu nori 
pasidžiaugti.. O blogiausia, kad 
rajono savivaldybėje nėra pa-
tvirtintų medžių kirtimo mieste 
taisyklių ! Paskaitei, pamatavai 
- džirkšt ir nėra puveko ! Čia tik 
gėda "vyriausiajam miesto bota-
nikui" turi būti, kad tokių dalykų 
neišmano ? ....  O gal tokios tai-
syklės yra ? Bet tada šito straips-
nio ir diskusijos juk nebūtu ?”
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Vis daugiau ūkininkų suvokia bendros veiklos svarbą
Europoje madingi smul-

kiųjų ūkininkų susivienijimai 
aktualūs tampa ir Lietuvoje, 
nes išvien dirbantiems ūki-
ninkams lengviau konkuruoti 
su stambiais žemdirbiais, su-
sivienijus atsiranda daugiau 
galimybių integruotis į rinką. 
Visų svarbiausia, kad sutelkę 
jėgas smulkūs žemės ūkio su-
bjektai gali pasiekti geresnių 
finansinių rezultatų.

Smulkūs ūkininkai, kurį 
laiką į bendradarbiavimą 
žiūrėję nepatikliai, Lietuvo-
je jėgas vienija vis dažniau ir 
drąsiau. Priežastis – Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 m. 
programos priemonės „Ben-
dradarbiavimas“ veiklos sri-
tis „Parama smulkių subjektų 
bendradarbiavimui“, pagal 
kurią smulkūs ūkininkai gali 
pretenduoti į solidžią paramą 
tarpusavio projektams vyk-
dyti.

Bendradarbiaudami smulkūs ūkiai gali įsigyti modernios technikos ir įgyja 
teisę naudotis ja lygiomis dalimis. Ričardo PAsiliAUskO nuotrauka

DALIJOSI DAUGIAU 
NEI DU MILIJONUS

Į  KPP lėšomis remiamą vei-
klos sritį „Parama smulkių 
subjektų bendradarbiavimui“ 
Lietuvos ūkininkai pretenduo-
ja kasmet nuo 2016 m. Pirmai-
siais metais veiklos sritis gavo 
vos porą paraiškų, kitais, 2017 
metais, sulaukė jau 11 subjektų 
susidomėjimo, 2018-aisiais – 33, 
o 2019 metais gavo net 48 pa-
raiškas. Per trejus metus pareiš-
kėjams buvo išmokėta beveik 1 
mln. 790 tūkst. Eur. 

Šiemet į paramą pagal veiklos 
sritį pareiškėjai pretenduoti galė-
jo spalio 5–lapkričio 4 dienomis. 
Pastarąjį mėnesį paraiškas Na-
cionalinei mokėjimo agentūrai 

prie Žemės ūkio ministerijos teikę 
ir bendradarbiauti sutarę mažiau-
siai du pareiškėjai buvo kviečiami 
dalytis apie 2,3 mln. Eur paramos 
lėšų. Vienam projektui įgyvendinti 
numatyta skirti iki 90 tūkst. eurų 
siekiančią paramą. Už juos ben-
dradarbiauti sutarusiems ir kaimo 
vietovėje veikiantiems smulkie-
siems ūkininkams, smulkiesiems 
miško valdytojams, labai mažoms 
įmonėms ir fiziniams asmenims 
siūlyta įsigyti naują žemės ūkio 
techniką ir naują žemės ūkio įran-
gą, kroviniams vežti skirtas trans-
porto priemones, priekabas ir pus-
priekabes, naują kompiuterinę ir 
programinę įrangą, naudoti para-
mos pinigus buvo kviečiama ūkio 
paskirties pastatų naujos statybos, 
rekonstravimo ar kapitalinio re-
monto darbams, investuoti lėšas į 
projekto įgyvendinimo vietos inf-
rastruktūrą, naują miško kirtimo, 
apvaliosios medienos ir biokuro 
ruošos techniką ir įrangą, dirvos 
paruošimo miško želdiniams ar 
žėliniams mechanizmus ir kt.

ĮSIGIJO REIKIAMą 
TEchNIKą

Pernai paraiškų gauti finansa-
vimą pagal veiklos sritį „Parama 

smulkių subjektų bendradarbiavi-
mui“ daugiausia teikė bendradar-
biauti sutarę smulkieji ūkininkai 
ir  kaimo turizmu užsiimantys 
fiziniai asmenys. Tarp jų buvo ir 
Šventragio kaime (Marijampolės 
sav.) ūkininkaujantis Vigimantas 
Kazakevičius. Gyvulininkystės 
ūkio šeimininkas sakė, kad veiklos 
sritimi „Parama smulkių subjektų 
bendradarbiavimui“ susidomėjo 
dar 2016-aisiais, kai tik ji buvo 
pradėta vykdyti. Pasak Vigiman-
to, pirmiausia jį sužavėjo paramos 
idėja skatinti smulkių ūkio subjek-
tų bendradarbiavimą, nes, anot V. 
Kazakevičiaus, nedideliems ūki-
ninkams dirbant vieniems sun-
kiau ne tik atlikti kasdienius ūkio 
darbus, bet ir atsinaujinti, moder-
nizuoti infrastruktūrą. Pradėjęs 
domėtis parama labiau, V. Kaza-
kevičius gerąja prasme nustebo, 
kad „Paramos smulkių subjektų 
bendradarbiavimui“ intensyvu-
mas projekto bendrosioms išlai-
doms siekia 100 proc., projekto 
verslo planui įgyvendinti – 60 
proc., o kai bendradarbiauti nu-
mato smulkieji ūkininkai, dirban-
tys gyvulininkystės, sodininkys-
tės, uogininkystės, daržininkystės 
sektoriuose, – net 70 proc., ir ėmė 
austi mintį apie galimybę pasinau-

doti parama. 
– Naudojama žemės ūkio tech-

nika ir įvairūs padargai buvo seni, 
seniai galvojau apie jų atnauji-
nimą, bet tam reikalingų inves-
ticijų vis neatlikdavo. Savo ūkį 
turi ir dukra. Naujos technikos ir 
įrangos jos vystomai veiklai taip 
pat reikėjo. Pagalvojau, kodėl 
nesutelkus jėgų ir nepabandžius 
gauti paramą technikai, kuri būtų 
vertinga abiem ūkiams. Idėją pri-
stačiau sūnui, jis padėjo parengti 
paraišką. Netrukus sužinojome, 
kad projektas įvertintas teigiamai. 
Gavę paramą įsigijome šienai-
nio ritinių presą-vyniotuvą, šieno 
grėblį. Technika pasidalijame ir 
vienas kitam ją skoliname noriai, 
nes vienas kitu pasitikime. Para-
ma tikrai labai vertinga ir jei tik 
yra galimybė ar noras bandyti ja 
pasinaudoti, labai skatinu tai da-
ryti. Aišku, svarbiausia čia rasti 
patikimą partnerį, nes su juo rei-
kės dirbti ne vienus metus. Jei 
tai – giminaičiai ar šeimos nariai, 
manau, problemų negali ir netu-
ri kilti. Manau, kad sutarti gali 
ir kaimynai ar seni kolegos. Juk 
ir taip dažnai dalijamės įvairiais 
padargais, įrankiais ir patirtimi, – 
kalbėjo „Paramą smulkių subjek-
tų bendradarbiavimui“ sėkmingai 
įsisavinęs ūkininkas.

DAUGIAU PARTNERIų – 
DAUGIAU ŠANSų

Dažnu atveju, o tai yra būtinybė 
siekiant gauti paramą,  į „Para-
mą smulkių subjektų bendradar-
biavimui“ pretenduoja du ūkio 
subjektai, tačiau veiklos srities 

taisyklėse numatyta, kad bendra-
darbiauti gali ir keli ūkio subjek-
tai. Iš tiesų, kuo daugiau projek-
to dalyvių rengia paraišką, tuo 
daugiau balų projektas gauna, 
o kuo daugiau balų, tuo daugiau 
šansų gauti paramą. Pavyzdžiui, 
jei bendradarbiauti sutaria 5 ir 
daugiau projekto dalyvių, jiems 
skiriama 30 balų, jei nuo 3 iki 4 
dalyvių, – 20 balų. 

Balai skiriami ir atsižvelgiant 
į pareiškėjų ir jų partnerių ūkių 
ekonominį dydį. Jei ūkių ekono-
minio dydžio, išreikšto produk-
cijos standartine verte, vidurkis 
yra nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur, 
paraiškai skiriama 15 balų, nuo 5 
000 Eur iki 6 999 Eur, – 10 balų. 
Smulkiųjų miškų valdytojams 
balai skiriami atsižvelgiant į jų 
miško valdų dydžio vidurkį. Kai 
jis yra intervale nuo 1 iki 3 ha, 
galima gauti 15 balų, kai nuo 3 
iki 7 ha, – 10 balų. Labai mažos 
įmonės ar fiziniai asmenys verti-
namos pagal veiklos trukmę. Kai 
jų vykdomos veiklos trukmės vi-
durkis yra daugiau nei 5 metai, 
bendradarbiauti sutarę pareiš-
kėjai gali tikėtis gauti 15 balų, 
kai trukmės vidurkis nuo 3 iki 5 
metų įskaitytinai, – 10 balų. 

Balai taip pat skiriami atsi-
žvelgiant į ūkių veiklos kryptį, 
pareiškėjų ambicijas padidinti 
ūkio ekonominius dydžius, iš-
reikštas produkcijos standartine 
verte, planus padidinti įmonių 
pajamas. Papildomi balai skiria-
mi pareiškėjams, kurių projek-
tai susiję su klimato kaita ir su 
aplinkosaugos veikla. 

Užsak. nr. 1042

(Atkelta iš 1 psl.)

Pastarosiomis dienomis liga 
diagnozuota dviem Viešintų se-
niūnijoje veikiančios UAB „Gra-
nulita“ darbuotojams - įmonė lai-
kytina koronaviruso židiniu. 

Susirgimas koronavirusu nu-
statytas paaugliui, gyvenančiam 
Skiemonių seniūnijoje.

Susirgo dar viena Anykščių 
vaikų gerovės centro darbuotoja. 
Ši darbuotoja dirbo su Anykščių 
mieste įsikūrusios šeimynos vai-
kais. Praėjusią savaitę liga nusta-
tyta vaikų šeimynos, veikiančios 
Auleliuose, darbuotojai. Abiejų 
šeimynų vaikai izoliuoti.

Priminsime, jog praėjusią savai-
tę koronaviruso židiniu paskelbta 
Anykščių melioracijos įmonė 
UAB „Kargus“, kurioje nustyti 4 
susirgimo atvejai.

Anykščių vaikų gerovės cen-
tro direktorius Vaidas Niaura 
„Anykštai“ sakė, jog apie susirgi-
mus vaikų šeimynose informuotos 
mokyklos, kurias lanko šių šeimy-
nų vaikai - Svėdasų Juozo Tumo 
Vaižganto gimnazija ir Anykščių 
Antano Baranausko pagrindinė 
mokykla. 

Pasak V.Niauros, abiejų šeimy-
nų vaikai dabar bendruose kamba-

riuose dėvi veido kaukes, o su jais 
dirbantys asmenys įeidami į vidų 
„turi naudoti trečio lygio apsau-
gas“, t.y. veido ir rankų apsaugas 
bei vienkartinius chalatus. 

V.Niaura „Anykštai“ sakė, kad 
Aulelių sodybos vaikų izoliacijos 
terminas baigsis šią savaitę, visi 
vaikai yra sveiki. 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Ieva Gražytė 
„Anykštai“ aiškino, jog susirgusi 
jos skyriaus darbuotoja pas gyven-
tojus nėjo, beje, apskritai pagalbą 
namuose teikia ne savivaldybės 
administracijos, o socialinių pas-
laugų įmonių darbuotojai.  

„Jie laikosi visų saugumo rei-
kalavimų, periodiškai yra tikrina-
mi“, - apie gyventojams namuose 
teikiamų paslaugų saugumą kal-
bėjo I.Gražytė.

Pirmadienį Anykščiuose, Vai-
ruotojų gatvėje, pradėjo veikti 
mobilusis koronaviruso patikros 
punktas. Gyventojai į jį priimami, 
iš anksto užsiregistravę bendruoju 
1808 telefonu.

 Mėginius ima 4 skafandrais ap-
sirengę Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro darbuotojai.

Pavėžėjimo iki punkto paslaugą 
teikia ir Anykščių rajono savi-

valdybė. Pasak Anykščių rajono 
vicemero, Ekstremaliųjų situaci-
jų valdymo komisijos Operacijų 
vadovo Dainiaus Žiogelio, savi-
valdybė turi specialiai tam tiks-
lui paruoštą autobusiuką, kurio 
vairuotojas pertvara atskirtas nuo 
keleivių. Vairuotojas dėvi ir speci-
aliąją apranga. Tačiau vicemeras 
prašė anykštėnų nepiknaudžiauti 
prašant pagalbos nuvykti į pati-
kros punktą - po kiekvienos kelio-
nės autobusiuką privaloma dezin-
fekuoti, todėl juo derėtų naudotis 
tik tiems asmenims, kurie neturi 
alternatyvų.

Anykščių rajone sergamumas 
koronavirusu yra vienas mažiausių 
šalyje. 100 tūkst. rajono gyvento-
jų  pirmadienį, lapkričio 16- ąją, 
teko 169 ligos atvejai. Mažesnis 
sergamumas yra tik Ignalinos ir 
Zarasų rajonuose.

Didžiausias sergamumas koro-
navirusu pirmadienį buvo Šilutės 
rajone - 1535 atvejo 100 tūkst. gy-
ventojų. Šiaulių mieste sergamu-
mas buvo 1279, Klaipėdos mies-
te - 1109, Širvintų rajone - 1074, 
Švenčionių rajone - 1007.

Lietuvoje pirmadienį koronavi-
rusu sirgo  26 tūkst. 622 žmonės. 
Sergamumas 100 tūkst. gyventojų 
- 695.   

Sergančių koronavirusu kasdien vis daugiau
Mielieji anykštėnai, 

deja, tenka konstatuoti, kad 
užsikrėtimų Covid-19 virusu 
pamažu daugėja ir Anykščių 
rajone, artėjame prie 40-ties 
ribos. Džiugina tik tai, kad 
dauguma atvejų pavieniai, 
turime vieną nedidelį židi-
nuką, todėl tikimės išvengti 
masinio ligos protrūkio.

Gera žinia anykštėnams ta, 
kad šiandien pradėjo veikti 
mobilusis patikros punktas, 
kuris užtikrins dvigubai di-
desnius pajėgumus negu Ute-

nos punktas. Tačiau primenu, kad tikrintis pagal Vyriausybės 
nustatytą tvarką gali ne visi, kam šauna į galvą, o tik užsiregis-
travę trumpuoju telefono numeriu 1808. Užsiregistravusiems, 
tačiau neturintiems galimybių patiems atvykti į patikros punk-
tą, reikėtų kreiptis mob. tel. 8 620 63827 į savivaldybės gy-
dytoją ir savivaldybės transportas jus atveš. Labai prašau jūsų 
būti pasiruošusiems, nevėluoti ir netrikdyti mobiliojo patikros 
punkto darbo.

Dar kartą prašau visų kiek tik įmanoma vengti socialinių 
kontaktų, likti namuose. Primenu, kad darbą atnaujino sava-
noriai, socialinių paslaugų centras, todėl, turintys sveikatos 
problemų, rizikos grupės žmonės, pritrūkę maisto, vaistų ar 
kitų būtinų prekių, skambinkite trumpuoju numeriu 1827 ir su-
lauksite savanorių pagalbos.

Kiek įmanoma būkime namuose, džiaukimės šiltu ir gražiu 
rudeniu, saugokime vieni kitus ir nesirkime.

Anykščių rajono savivaldybės meras sigutis Obelevičius
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Kiekviena diena – naujas iššūkis

Lino Svetiko pastebėjimu, sveikatos priežiūros darbuotojų užsikrėti-
mas koronavirusu – viena didžiausių pastarojo laikotarpio grėsmių. 

Vienas numalšintas kovos 
su koronavirusu etapas jau 
praeityje, tačiau šiandien, 
pradėjus itin sparčiai augti 
užsikrėtimų skaičiui, Lietu-
voje griežtinamos karanti-
no sąlygos, o pasaulio šalys, 
siekdamos apsisaugoti, užve-
ria sienas, įveda komendanto 
valandas ir skelbia karanti-
nus. 

Apie tai, kaip šiuo metu 
sekasi ir kokia didžiausia 
grėsmė kyla medicinos įstai-
goms, pasakoja Vilniaus uni-
versiteto ligoninės Santaros 
klinikų (VULSK) Infekcinių 
ligų centro Priėmimo-skubios 
pagalbos skyriaus vadovas 
Linas Svetikas.

SITUAcIJA KEIčIASI
KAsdIEN

Visoje šalyje šiuo metu si-
tuacija yra gan įtempta, nes 
užsikrėtimų atvejų kiekiai di-
dėja ir piliečiai vis labiau bijo 
užsikrėsti koronavirusu. Tačiau 
kiekvienas pirmiausia galvo-
jame apie save ir savo šeimą, 
o juk medikai ir kiti sveikatos 
priežiūros įstaigų darbuotojai 
yra būtent tie asmenys, kurie 
pirmosiose gretose grumiasi su 
klastingu virusu ir kurie neša 
didžiausią pandemijos naštą ir 
atsakomybę už visų mūsų svei-
katą. 

Kiekvieną dieną būdamas pir-
mosiose gretose koronaviruso 
fronte, infektologas L. Svetikas 
pasakoja, kad į VULSK Infekci-
nių ligų centro Priėmimo-skubios 
pagalbos skyrių kasdien kreipiasi 
nemažai pacientų, kurių didžio-
ji dauguma – infekuoti virusu. 
„Mes esame vienas pagrindinių 
SARS-CoV-2 virusu sergantiems 
pacientams paslaugas teikian-
čių centrų, COVID-19 infekuoti 
pacientai, kuriems reikia staci-
onarinio gydymo, yra gydomi 
mūsų centre, tačiau visų pacien-
tų mes stacionarizuoti negalime 
dėl vietų stokos, todėl pacien-
tus, kuriems pagalba gali būti 
suteikta atraminėse ligoninėse, 
perkeliame į kitas įstaigas – Vil-
niaus miesto klinikinės ligoninės 
COVID-19 skyrių, Ukmergės 

ligoninę, Alytaus ligoninę. Šiuo 
metu (lapkričio 11 d. duomeni-
mis) Reanimacijos-intensyvios 
terapijos skyriuje yra gydomi 14 
pacientų, tačiau situacija kasdien 
keičiasi. Skyriuose visuomet yra 
pacientų, kuriems yra tikėtinas 
būklės pablogėjimas ir perkėlimo 
į Reanimacijos skyrių galimybė“, 
–teigia jis. 

SVARBIAUSIA LAIKyTIS 
REIKALAVIMų

Kaip ir kitose šalies gydymo 
įstaigose, Santaros klinikose yra 
laikomasi griežtų infekcijų kon-
trolės reikalavimų: koronavirusu 
sergantys pacientai gydomi tik 
tam skirtuose skyriuose, į kuriuos 
juose nedirbantiems darbuoto-
jams, pašaliniams asmenims ar 

lankytojams užeiti yra griežtai 
draudžiama. 

„Klinikose yra keturi pacientų, 
sergančių COVID-19, gydymui 
skirti skyriai trijuose skirtinguo-
se korpusuose. Jei bet kuriame 
kitame ligoninės skyriuje būtų 
nustatytas koronavirusu sergantis 
pacientas, toks pacientas nedel-
siant būtų perkeltas tolimesniam 
gydymui į vienas iš keturių CO-
VID-19 skyrių“, – situaciją aiš-
kina Priėmimo-skubios pagalbos 
skyriaus vadovas. 

Kalbėdamas apie viruso pliti-
mą tarp įstaigos darbuotojų, me-
dikas mano, jog bet kuris klini-
kų darbuotojas didžiausią riziką 
užsikrėsti patiria už darbovietės 
ribų. Visi medicinos darbuotojai 
itin griežtai ir sąžiningai vertina 
privalomas apsaugos priemones 
ir atsakingai laikosi infekcijų 
kontrolės reikalavimų, todėl ri-
zika užsikrėsti darbovietėje yra 
palyginti nedidelė. 

„Infekcijų kontrolės skyrius 
nuolat organizuoja mokymus 
darbuotojams, kurių metu kas-
kart iš naujo yra primenami sau-
gaus darbo principai“, – teigia L. 
Svetikas. 

VISUOMENĖ NEĮVERTINA
GRĖSMĖS

Viena svarbiausių ir didžiausių 
problemų, su kuriomis susiduria 
gydymo įstaigos šiuo neeiliniu 
laikotarpiu, medikas įvardija 
darbuotojų užsikrėtimą virusu ir 
būtiną visos kartu dirbusios pa-
mainos saviizoliaciją. Juk turė-
jus kontaktą su užsikrėtusiuoju, 
įvairūs skyriai netenka personalo 
darbuotojų, o likusiems – didėja 
darbo krūviai. 

Be viso to, kita didelė grėsmė 
medicinos įstaigoms kyla tuomet, 
kai pacientai užsikrečia korona-
virusu gydantis ligoninėje. 

„Mano nuomone, visuomenė 

neteisingai informuojama apie 
šią problemą. Galime išgirsti 
pasisakymų, kad pacientai buvo 
užkrėsti gydymo įstaigoje, tarsi 
tai būtų atlikta tyčia. Visuome-
nei reiktų žinoti, kad pacientai 
prieš patenkant į stacionarą yra 
testuojami, reguliariai testuoja-
mi ir darbuotojai, tačiau proble-
ma šiuo atveju yra inkubacijos 
periode esantis  asmuo. Tiriant 
inkubacijos periode esančius 
asmenis galime gauti neigiamą 
COVID-19 PGR tyrimo atsaky-
mą, ir šiam žmogui nepasireiš-
kus simptomų, jis gali užkrėsti 
kitus. Nesvarbu, tai būtų dar-
buotojas ar pacientas. Visų kie-
kvieną dieną ištirti negalime“, 
– aiškina L. Svetikas. 

Anot Vilniaus universite-
to ligoninės Santaros klinikų 
(VULSK) Infekcinių ligų cen-
tro Priėmimo -skubios pagalbos 
skyriaus vadovo, norint išvengti 
šių dviejų pagrindinių grėsmių, 
kurios gąsdina medicinos įs-
taigas ir jose dirbantį persona-
lą bei gydomus pacientus, yra 
laikomasi pagrindinių saugumo 
principų – dažnai testuojami 
darbuotojai, o pacientams atlie-
kami testai prieš jiems patenkant 
į stacionarą, tiek medikai, tiek 
pacientai griežtai laikosi visų 
infekcijų kontrolės ir apsaugos 
reikalavimų. Kad ir kaip būtų, 
siekiant maksimalių rezultatų, 
likusi visuomenės dalis priva-
lo taip pat sąmoningai įvertinti 
galimas pandemijos grėsmes ir 
atsakingai laikytis visų nurody-
tų apsaugos priemonių. 

Andriaus Ufarto nuotr.

Užsak.nr. 1052

komentarai Pandemija šventėms Anykščiuose – ne kliūtis
Kiekvieną dieną skelbiant nieko gero nežadančius skaičius apie už-

sikrėtusius koronavirusu, skeptikai atvirai sako, kad šiemet tokių Ka-
lėdų, kokias esame įpratę švęsti, nebus. Apie atšaukiamus kalėdinius 
renginius jau skelbia didieji Lietuvos miestai. Anykščių rajono savi-
valdybė investuoja dešimtis tūkstančių eurų į kalėdines instaliacijas, 
skelbia apie vėl veiksiančią Kalėdų rezidenciją.

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ar per pandemiją tikslinga leisti sa-
vivaldybės biudžeto lėšas kalėdiniams „blizgučiams“, klausė, kaip jie 
žada sutikti didžiąsias metų šventes.

Daug svarbesnė 
anykštėnų 
sveikata

Juozas RATAUTAS, Anykščių 
miesto gyventojas:

Visuomet pasisakau už paprastu-
mą ir natūralumą.  Tos grandiozinės 
šviečiančios instaliacijos, šaudy-
mai į debesis, „eglė“ ant vandens ar 
bokšto labiau tinka kosmopolitinės 
kultūros miestams. Brangu, daug 
netikrų dalykų ir kičo, bet nieko 

gero ar vertingo. Kalėdiniai rengi-
niai juk irgi turi turėti prasmę, derėti 
prie Anykščių krašto unikalios kul-
tūros ir turėti išliekamąją vertę. 

Kas įprasta ir pateisinama dide-
liems miestams, netinka mums, o 
siaučiant koronaviruso epidemijai 
ateinančių švenčių organizatoriai 
turi suvokti, jog daug svarbesnė 
anykštėnų sveikata nei  pasigrožė-
jimas blizgučiais. Kita vertus, pa-
stebiu, jog netgi prastėjant rajono 
ekonominei situacijai, smunkant 
žmonių gyvenimo lygiui ir didė-
jant bedarbystei, pas mus visados 
atsiranda pinigų remti ar finansuo-
ti šventes, festivalius. Gal laikas 
pagalvoti, jog tokie renginiai turi 
atsipirkti ir duoti pridėtinę grąžą. 
Manau, nė vienas anykštėnas ne-
supyks ir nepasakys valdžiai jokio 
pikto žodžio, jei Šv. Kalėdos bus 
kuklios, be pompastikos ir su daug 
kuklesnėmis išlaidomis. 

Gyvenimas 
nesustoja – 
šventė bus

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vedėja:

- Mes niekada negalvojome, kad 
ateis kažkokia pabaiga. Mes visą 
laiką galvojame ir planuojame į 
priekį. Pritaikome visas galimybes 
ir išlaidas esamai situacijai. Žmonės 
nekviečiami susitelkti, yra visiškai 
kitokios priemonės ir formos. Pri-
klausomai nuo situacijos, kiekvieną 
kartą bus priimami nauji kūrybiniai 
sprendimai.

Eglė bus įžiebta, bus švenčiamas 
Kalėdų rezidencijos atidarymas. 
Dabar tai garantuojame. Visai ne pa-
slaptis, kad mes didžiausias investi-
cijas numatome į tiesioginę interne-
tinę kalėdinių renginių transliaciją.

Viskas apgalvota visiems įmano-

miems variantams. Juk gyvenimas 
nesustoja. Kalėdos niekur nedings - 
šventė bus.

Nemanau, kad 
dabar reikėtų 
švęsti

Lina PAGALIENĖ, Anykščių 
rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro direktorė:

- Aš nesu tikra, kad Anykščiuo-
se planuojami kalėdiniai renginiai 
įvyks. Galbūt kažkiek ir skubama 
viešinti informaciją apie būsimus 
kalėdinius renginius. Aišku, tie šven-
tiniai renginiai buvo planuojami, tai 
galbūt dėl to jie ir viešinami.

Bet situacija dėl susirgimų koro-
navirusu labai kintanti. Gali būti ir 
pagerėjimas iki Kalėdų, bet situacija 
gali ir pablogėti.

Nemanau, kad dabar, esant tokiai 
situacijai, reikėtų plačiai Kalėdas 
švęsti, kviestis svečius.

Aš senokai jau 
niekur neinu

Irma SMALSKIENĖ, Anykš-
čių rajono tarybos narė, liberalė:

- Labai sunkus klausimas. Mes su 
Anykščių naujų vėjų bendruome-
ne Kalėdoms papuošime dar vieną 
miesto parko tiltelį. Vasarą dar su-
rengėme Blusturgį ir daugiau nieko 
nedarome, atsižvelgdami į esamą 
situaciją.

Manau, Anykščių rajono savi-
valdybė prieš pačias Kalėdas turėtų 
atsižvelgti, kokia situacija dėl koro-
naviruso Lietuvoje. Jei ji bus labai 
baisi, tai aišku, kad nepritarčiau, 
kad vyktų masiniai renginiai.

Nežinau, žmonėms reikia kažkur 
išeiti. Galbūt reikia pagalvoti apie 
tokias pramogas, kurios neįparei-
gotų būti būriuose, kad jie galėtų 
pasidžiaugti Kalėdomis, bet nesi-
būriuotų.

Aš senokai jau niekur neinu ir ne-
vedu savo vaikų. Esu užimta, ne dėl 
pandemijos, bet  saugausi.

-AnYkŠTA
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sprintasnaujos knygos

horoskopas
AVINAS. Laikas rimtai imtis 

projekto, kurio sėkme iš tiesų ti-
kite. Šiuo metu susiklosčiusios 
aplinkybės jums ypač palankios. 
Antroje savaitės pusėje dar kartą 
apgalvokite savo motyvus. Gali-
mas daiktas, kad nesate iki galo 
sąžiningas nei su savo artimai-
siais, nei pats su savimi. Savait-
galį būsite kupinas naujų įdomių 
idėjų ir nekantrausite greičiau jas 
išbandyti praktikoje. Saugokitės! 
Skubėdamas galite padaryti dide-
lę klaidą.

JAUTIS. Savaitės pradžioje jo-
kiu būdu nesiblaškykite, bandyda-
mas reaguoti į kiekvieną dirgiklį. 
Jokiu būdu nekurkite keršto planų 
už anksčiau patirtas skriaudas. 
Antroje savaitės pusėje ne kartą 
pasigailėsite, kad negalite vienu 
metu būti keliose vietose. Teks 
rinktis, tad rinkitės atidžiai. Sa-
vaitgalį galimas konfliktas šeimo-
je dėl pinigų. Pasistenkite suprasti 
vienas kito argumentus, nes kom-
promiso visvien neišvengsite.

DVyNIAI. Pirmoje savaitės 
pusėje gyvensite gan intensyvų 
visuomeninį gyvenimą. Nesidro-
vėkite žiūrėti savo interesų. Tre-
čiadienį ir ketvirtadienį nedalyki-
te pažadų, kurių negalite ištesėti. 
Gali būti, kad visiškai nebesusiš-
nekėsite su šeimos nariais ar kai-
mynais. Pasistenkite likti ramus ir 
santūrus. Savaitgalį pokalbis su 
gerbiamu ir išmintingu žmogumi 
padės jums vėl atgauti dvasinę pu-
siausvyrą.

VĖŽyS. Pirmas dvi savaitės 
dienas jus neabejotinai lydės sė-
kmė, tad nedelsdamas imkitės pa-
čių svarbiųjų darbų. Jūsų agresy-
vus elgesys savaitės viduryje kai 
ką labai nustebins, bet, kita vertus, 
gausite tai, ko norite. Penktadienį 
ir savaitgalį pasistenkite rūpintis 
tik savo reikalais ir jokiu būdu ne-
sivelkite į diskusijas, kai matote, 
kad nesutarimai yra esminiai.

LIŪTAS. Pažintis su svarbiais 
ir įtakingais žmonėmis savaitės 
pradžioje paskatins jus elgtis drą-
siau ir ryžtingiau, ir apie savaitės 

vidurį veikiausiai pribręsite es-
miniam sprendimui. Apskritai šią 
savaitę būsite gan kategoriškas, 
ypač negalėsite pakęsti neigiamų 
atsakymų...

MERGELĖ. Būkite atidus 
klausytojas - galite sulaukti pro-
tingo patarimo, ypač iš vyresnio 
giminaičio lūpų. Savaitės vidury 
verčiau nesiimkite spręsti asme-
ninių problemų ar keisti ką nors 
namuose. Penktadienio vakarą 
nesileiskite įkalbamas išleisti taip 
sunkiai uždirbtus pinigus. Jei turite 
namuose mažylį, savaitgalį jis su-
teiks daug džiaugsmo visai šeimai.

SVARSTyKLĖS. Savaitės 
pradžioje laukia dalykinė kelionė. 
Ji bus naudinga, užmegsite nau-
jų kontaktų, sužinosite vertingos 
informacijos. Parodęs tam tikrą 
apsukrumą, trečiadienį ar ketvir-
tadienį galite neblogai uždirbti. 
Savaitgalį saugokitės vagių ar 
sukčių. Venkite tamsių skersga-
tvių, prastos reputacijos užeigų, 
nepraraskite budrumo kalbėdamas 
su vėlyvu svečiu.

SKORPIONAS. Pirmosios sa-
vaitės dienos gali būti ganėtinai 
sunkios ir svarbios jūsų karjerai. 
Pasistenkite pasirodyti kiek galite 
geriau tiek kolegų, tiek viršininkų 
akyse. Viengungiams ši savaitė 
taip pat žada romantiškų nuo-
tykių. Venkite naminių gyvūnų, 
ypač svetimų. Šunį gatvėje ver-
čiau apeikite iš tolo.

ŠAULyS. Šią savaitę anaiptol 
nepasižymėsite organizaciniais 
sugebėjimais, tad verčiau užsi-
imkite darbais, kuriems tereikia 
jūsų paties rankų ar galvos. An-
troje savaitės pusėje saugokitės 
nepamatuotos finansinės rizikos 
- patirsite nemenkų nuostolių. Jeu 
domitės kompiuteriais, šią savaitę 
būtų pats laikas nuo žaidimų per-
eiti prie darbų.

OŽIARAGIS. Visą pirmą-
ją savaitės pusę daug rūpesčių 
kels piniginių reikalų tvarkymas. 
Draugai ar namiškiai jūsų dėme-
sio gali tikėtis tik nuo trečiadie-
nio ar ketvirtadienio. Jūsų didysis 
varžovas ir konkurentas šią savai-

tę bus žmogus, gimęs Vandenio 
ženkle. Kautis bus nelengva, bet 
labai įdomu, ypač jei esate tikras 
kovotojas.

VANDENIS. Fizinis darbas ar 
sportas savaitės pradžioje padės 
jums produktyviau naudoti savo 
energiją. Jūsų viršininkas šią sa-
vaitę veikiausiai bus nekaip nusi-
teikęs, tad verčiau nesipainiokite 
jo kelyje. Tvarkydamas piniginius 
reikalus antroje savaitės pusėje, 
galite pranokti pats save. Nesiti-
kėkite pernelyg daug iš savaitga-
lio, tada neteks nusivilti.

ŽUVyS. Pirmadienį ar antra-
dienį nepražiopsokite progos užsi-
dirbti papildomų pinigų! Savaitės 
viduryje būsite emociškai nestabi-
lus ir sunkiai nuspėjamas, tad nuo 
jūsų gali nekaltai nukentėti paval-
diniai ar šeimos nariai. Pasisten-
kite šiomis dienomis nepriiminėti 
svarbių sprendimų. Pastaruoju 
metu kažkoks asmuo, nuolat be-
sisukiojantis aplink, jau ima jus 
gerokai erzinti. Ar ne laikas kokiu 
nors būdu jo nusikratyti?

Jean-Marie Gustave 
Le clézio  „Audra“

Išleido VšĮ 
„Gelmės“, 
2019 m.

Iš pran-
cūzų kalbos 
vertė Jonė 
Ramunytė

„Audra“ 
(2014) – tai 
vienas pas-
kutiniųjų gar-

saus prancūzų rašytojo, profesoriaus, 
2008 m. apdovanoto Nobelio literatū-
ros premija, Jeano-Marie Gustave’o 
Le Clézio kūrinių, sudarytas iš dviejų 
ilgų apysakų, paties autoriaus įvardy-
tų kaip „2 novellas“. 

Pirmojoje apysakoje „Audra“ 
veiksmas vyksta atokioje Japonų 
jūros saloje, kurios moterys nardo, 
gelmėse rinkdamos moliuskų der-
lių. Buvęs žurnalistas grįžta į salą, 
kurioje kadaise gyveno, ieškodamas 
akistatos su asmenine paslaptimi ir 
galbūt mirties. Pažintis su jaunute 
Džuna ir užgimusi meilė grąžins jį į 
gyvenimą, o mergaitei teks išsižadė-
ti išsiilgtos tėviškos meilės.

Antrosios apysakos „Moteris be 
tapatybės“ veiksmas vyksta Afriko-
je, vėliau – Prancūzijoje. Čia rasime 
ir dažną Le Clézio tremties temą. 
Herojė su sesute vaikystę praleido 
Afrikoje. Jos atvyksta į Paryžių, to-
limą, pilką ir svetimą. Po tėvų sky-
rybų mergaitės patiria skaudžių iš-
gyvenimų. Gyvendamos su motina, 
jaučia jos priešiškumą. Tai tampa 
beveik nepakenčiama.

Rollo May 
„Drąsa kurti“

Išleido VšĮ 
„ G e l m ė s “ , 
2020 m.

Iš anglų 
kalbos vertė 
Ged iminas 
Tumėnas

Iliustravo 
Vladas Ku-
daba

Rollo May 
„Drąsa kur-

ti“ – tai nedidelės apimties paskaitų 
rinktinė, kurioje autorius nagrinė-
ja kūrybos prasmę, kilmę bei vietą 
žmogaus gyvenime. Vienas įtakin-
giausių egzistencinės psichoterapijos 
krypties pradininkų bei XX a. psi-
chologijos klasikų R. May kūrybai 
skiria itin svarbų vaidmenį: „Mes 
išreiškiame savo būtį per kūrybą. 
Egzistenciją neišvengiamai lydi kū-
ryba.“ Jis teigia, kad kūryba yra vie-
nas didžiausių žmonijos pasiekimų. 
Maža to, būtent ji suteikia gyvenimui 
prasmę. Kviesdamas pažvelgti į savo 
gyvenimą kaip į kūrybą, autorius ra-
gina išdrįsti įsitraukti į nepaliaujamą 
kūrybos procesą. 

Ši knyga – tai geras intelektualinis 
užtaisas, parašytas pakankamai nesu-
dėtingu stiliumi bei galintis suteikti 
naudingos informacijos tiek eiliniam 
skaitytojui, tiek menininkui, tiek 
psichologui ar psichoterapeutui. Šis 
veikalas gali įkvėpti kūrybai, padėti 
naujai pažvelgti į savo egzistenciją 
kaip į nuolatinę kūrybą, įprasminan-
čią gyvenimą. 

Jack London 
„Protėvių šauksmas“

I š l e i d o 
VšĮ „Gel-
mės“, 2019 
m. 

Iš anglų 
kalbos ver-
tė Virgi-
nija Traš-
kevičiūtė, 
i l ius t ravo 
V l a d a s 
Kudaba ir 

Danutė Kudabienė

Džeko Londono „Protėvių 
šauksmas“ (1903) – tai auten-
tiška rašytojo patirtimi paremta 
apysaka, kurios centre – įspūdin-
go stoto ir stiprios dvasios šuo 
Bekas. Istorija užsimezga, kai 
teisėjo Milerio namuose Ameri-
kos pietuose nerūpestingai gyve-
nęs senbernaro ir škotų aviganės 
mišrūnas Bekas prasilošusio so-
dininko padėjėjo Manuelio par-
duodamas į šiaurę vykstantiems 
aukso ieškotojams. Čia ir pra-
sideda naujas Beko gyvenimas, 
kur kasdien reikia kovoti už 
būvį, už savo vietą šunų kinki-
nyje, už maisto davinį, gelbėtis 
nuo šalčio ir mokytis išgyventi 
bet kokia kaina. Nors apysako-
je esama rūsčių ir žiaurių scenų, 
visgi jos nenustelbia šviesios, 
besąlygiškos šuns meilės žmo-
gui, nepritildo širdimi girdimo 
protėvių šauksmo, kviečiančio 
bėgti miškais kartu su vilkais ir 
pasiduoti laukinei prigimčiai.

Krepšinis. Praėjusį penkta-
dienį Anykščių „KKSC–Elmio“ 
ekipa  RKL B diviziono B grupėje 
išvykoje 74:60 nugalėjo Jonavos 
„Cbet–2“ komandą. O šeštadie-
nį 107:73 sutriuškino Alytaus 
„SRC–Dzūkijos“ ekipą. 

Penktadienį anykštėnus į priekį 
vedė karjeros rungtynes sužaidęs 
puolėjas Audrius Jakštonis, su-
rinkęs net 29 naudingumo balus 
(18 tšk., 11 atk. kam.) bei kapito-
nas Tautvydas Jodelis (14 tšk., 6 
atk. kam., 5 rez. perd., 4 perimt. 
kam.). Šeimininkų komandoje iš-
siskyrė Šarūnas Dambrauskas (19 
tšk., 9 atk. kam.).

„KKSC–Elmis“: A. Jakštonis 
18, T. Jodelis 14, E. Sriubas ir D. 
Radžiūnas po 9, G. Šniaukštas 6, 
A. Martinonis, Ž. Žiukas (9 rez. 
perd.) ir G. Žiukas po 5, S. Butkys 
3, B. Pociūnas ir E. Šlaitas taškų  
nepelnė.

Šeštadienį Ramūno Šližio au-

Marion Poschmann „Pušų salos“
Išleido VšĮ „Gelmės“
Iš vokiečių kalbos vertė Živilė Gapšienė

Tai meistriško lengvumo romanas, kupinas humoro ir poezijos. Čia sugretinami Vakarai (Vo-
kietija) ir Rytai (Japonija), išryškinami mentalitetų skirtumai. Čia persipina gyvenimas ir mirtis, 
realybė, sapnai ir fantazija, absurdas ir humoras. Poetiškas, vientisas, estetiškas kūrinys, tarsi 
kelionė į save.

Gilbertas Silvesteris, universiteto dėstytojas ir barzdų tyrinėtojas, susapnuoja, kad jį apgavo 
žmona. Jis palieka namus ir išskrenda į Japoniją. Čia į rankas jam patenka japonų poeto Bašio 
kelionių vadovas. Staiga vyras atranda kelionės tikslą, kokį turėjo seni klajojantys vienuoliai, 

– išvysti mėnulį virš pušų salų ir atsikratyti vidinio nerimo. Bet netikėtai sutinka studentą Josą, išsirengusį į kelią su 
visiškai kitokia kelionių knyga – žinynu savižudžiams. Juodu drauge leidžiasi į Aokigaharos mišką, dar vadinamą 
Savižudžių mišku.

M. Poschmann romanas „Pušų salos“ pateko į trumpuosius 2017 m. Vokietijos knygos ir 2019 m. tarptautinės „Man 
Booker“ premijų sąrašus. 

klėtiniai namuose 107:73 sutriuš-
kino Alytaus „SRC–Dzūkijos“ 
komandą (1/2). Po dviejų kėli-
nių aikštės šeimininkai pirmavo 
51:44, tačiau sugrįžę į aikštę spur-
tavo ir nutolo 80:58. Paskutinis 
kėlinukas tapo formalumu – S. 
Butkio tritaškių serija ir ekipos 
naujoko P. Martinonio prasiverži-
mai nemažai prisidėjo prie varžo-
vų sutriuškinimo.

RKL lygos B diviziono B gru-
pėje Anykščių klubas šiuo metu 
užima antrąją vietą.

„KKSC–Elmis“: T. Jodelis 22 
(4/8 trit.), D. Radžiūnas 16 (14 atk. 
kam., 5 blok.), A. Jakštonis 13 (9 
atk. kam.), S. Butkys 12 (4/8 trit.), 
G. Šniaukštas 9, P. Martinonis ir Ž. 
Žiukas (7 rez. perd.) po 8, B. Pociū-
nas ir G. Žiukas po 7, E. Sriubas 5.

Kitas rungtynes anykštėnai žais 
lapkričio 21 dieną, kai namuose 
susikaus su Ignalinos „Vilkakal-
nio“ klubu.
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J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217. 

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.

Automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, traktorius, sunkveži-
mius. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Utilizuoja automobilius. Superka 
važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo sunaiki-
nimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

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 nuomojamės 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.

uab „anykščių vosinta“ ieško vyr. buhalterio (-ės). 
Darbo pobūdis: 

- visas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas, 
- finansinių, mokestinių, statistinių ataskaitų, deklaracijų ruošimas bei 

savalaikis teikimas valstybinėms institucijoms ir vadovybei. 
reikalavimai: 

- aukštasis buhalterinis/finansinis arba ekonominis išsilavinimas 
- ne mažesnė kaip 2 metų sėkminga darbo patirtis vyr. buhalterio 

pareigose 
- apskaitą bei mokesčius reglamentuojančių teisės aktų išmanymas 
- geri darbo buhalterinės apskaitos programomis įgūdžiai 
- kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, punktualumas. 
atlyginimas 1200-1300 eur neatskaičius mokesčių. 
Įmonė įsikūrusi Sausalaukės k., Svėdasų sen., Anykščių r. 

Cv prašome siųsti el. paštu a.vosinta@gmail.com. 

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Montuoja gipso plokštes, dažo, 
glaisto, tinkuoja, klijuoja plyteles, 
kala dailylentes, kloja laminatą. 

Tel. (8-691) 57570.

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 kaladėmis, medie-
nos atraižas pakais, supjautas. 
Statybinę medieną. Atveža. 

Tel. (8-629) 76267.

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

Tel. (8-600) 63820.

Įmonė - automobilius. Gali būti 
nevažiuojantys, nurašyti, be TA. 
Išrašo pardavimo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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.

kita

Siloso tranšėjų plokštes.
Tel.: (8-652) 43258,(8-655) 62176.

Beržo - ąžuolo pjuvenų brike-
tus nuo 109 Eur. Sertifikuotas 
A1 klasės granules nuo 155 Eur. 
Pristato. 

Tel. (8-637) 22227.

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

Tel. (8-684) 81890.

Įvairias malkas! Rąsteliais po 3 
m ilgio. Skaldytas įvairaus stam-
bumo, ilgio, pagal kliento porei-
kius. Greitas pristatymas.

Tel. (8-656) 01913.

kita

Svilintas kokybiškas kiaulių pu-
seles. Greitai atveža. 

Tel. (8-611) 34567.
 

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

Tel. (8-605) 49513.

Dengia stogus, kala dailylentes, 
lydo bituminę dangą. Skardinimo 
darbai. Kiti statybos darbai.

Tel. (8-692) 13558.

Valo kaminus, montuoja kaminų 
įdėklus, įvairūs skardinimo darbai. 

Tel. (8-601) 14132.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai.

Tel. (8-656) 24531. 

Tel.: (8-381) 59458, (8-686) 33036.
 El.p. reklama@anyksta.lt

„Gimtoji žemė“, „Ukmergės žinios“, 
„Gimtasis Rokiškis“, 

„Kupiškėnų mintys“, Molėtų „Vilnis“, 
„Mūsų Ignalina“, „Utenis“, 
„Utenos apskrities žinios“

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.29, Anykščiai)

 priima skelbimus į šiuos laikraščius: 
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anekdotas

oras

+4

+7

mėnulis
lapkričio 17 - 20 d. - jaunatis.

Salomėja, Ginvydas, Ginvydė, 
Otonas, Romanas, Otas, Vestina.

Dionyzas, Elžbieta, Grigalius, 
Getautas, Gilvilė, Viktorija.

šiandien

lapkričio 18 d.

vardadieniai

lapkričio 19 d.
Matilda, Dainotas, Rimgaudė, 
Dainius.

lapkričio 20 d.
Feliksas, Jovydas, Vaidvilė, 
Laimis.

Medžiotojas pasakoja draugams 
nuotykius iš afrikietiškos medžio-
klės:

- Ir štai aš puoliau su peiliu prie 
gulinčio liūto ir vienu smūgiu nu-
kirtau jam uodegą!

- O kodėl ne galvą? - klausia jo 
bičiuliai.

- Tai kad kažkoks debilas galvą 
jau buvo nukirtęs...

***
Mažas berniukas klausia moti-

nos:
- Kiek yra pieno rūšių?
- Kaip tau atėjo į galvą tokia 

mintis?
- Piešiu karvę ir nežinau, kiek 

čiaupų reikia nupiešti.

***
Pagauna policininkas vagį va-

giant ir barasi:
- Aš tau parodysiu, kaip vogti, aš 

tau parodysiu...
- Gerai būtų, nes mane jau trečią 

kartą pagauna...

***
Žmona - vyrui:
- Mielasis, mano telefonas išsi-

krovė. Ar galiu iš tavo mobilaus 
vienai savo draugei paskambinti?

Vyras:
- Be problemų.
Žmona skambina. Ragelyje iš-

girsta:
- Na, pagaliau, paskambinai, 

mano meile. Kada taviškės nebus 
namie?!

***
- Pas jus aukštas spaudimas, 

kraujagyslių užkalkėjimas, skran-
džio opa, lėtinis bronchitas... Sa-
kykit, kiek jums metų?

- 25.
- Aha, dar ir atminties praradi-

mas...

***
Užmušei bebrą - išgelbėjai medį, 

užmušei valdininką - išgelbėjai 
mišką!

Ženklios permainos Malaišiuose Vytautas BAGDOnAs

Į lietuvių literatūros klasiko, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto ( 1869-1933) gimtuosius Malaišius at-
vykstantys turistai turi čia ką veikti, kur pasižvalgyti. 

Šiame Svėdasų seniūnijos kaime daug kas primena Vaižgantą. Tai ir skulptoriaus Bernardo Bučo iš 
akmens išskaptuotas Vaižganto biustas, įkurdintas čia stovėjusios Tumų sodybos vietoje, ir rašytojo kūry-
bos motyvais vis naujomis skulptūromis turtėjantis skulptūrų parkas, ir 120 liepų alėja, pasodinta minint 
klasiko 120-ąsias gimimo metines, ir iš laukų atgabentas Juodžiaus kelmu vadinamas akmuo, ne viename 
Juozo Tumo-Vaižganto kūrinyje aprašytas, išgarsintas... 

Nelieka nepastebėtos ir senosios sodžiaus trobos, likusios dar iš praėjusių amžių. Istorine praeitimi dvel-
kiantis Malaišių kaimas traukia ir filmų kūrėjus, jau dvylika metų kiekvieną rugsėjį čia organizuojamos 
„Vaižgantinės“. 

Šiomis dienomis apsilankiusieji Malaišiuose jau galės pastebėti ir kai kurias ženklias permainas.

Laikinoji senųjų pastatų 
apsauga

Pro Vaižganto kūrybos gerbėjų, 
renginių dalyvių, ekskursantų akis  
nepraslysta kai kurių Malaišių  
pastatų  avarinė būklė, dėl to ne 
vienas ir savo mintimis spaudoje, 
viešais pasisakymais įvairių rengi-
nių metu  reiškia pretenzijas, kriti-
nes pastabas, nerimauja dėl statinių 
ateities. Pirmiausia, žinoma, visi 
atkreipia dėmesį į netoli Tumų so-
dybvietės, šalia medžio skulptūrų 
parko, esančius du čerpėmis deng-
tus sublokuotus pastatus: pirkią su 
svirnu. Juk iš tolo matyti kraigo 
viršuje apirusios stogo konstrukci-
jos,  daug kur  nubyrėjusios  čer-
pės. Prašalaičiams,  pirmą kartą čia 
užsukusiems arba  retai kada apsi-
lankantiems, nesuprantama, kodėl   
šie pastatai yra tušti, nenaudojami, 
todėl nenuostabu, kad  visiems at-
rodo, jog  statiniai palikti likimo 
valiai, kad niekas nerodo jokių 
pastangų  atlikti remonto darbus, 
sutvarkyti stogą ir kitas taisytinas 
statinių vietas. 

O istorija yra tokia. Šie trobe-
siai priklausė Šinkūnų šeimai. Kai  
garbaus amžiaus sulaukusi Agota 
Šinkūnienė  pasimirė, čia vienas 
gyveno jos sūnus Juozas Šinkū-
nas, nesukūręs šeimos. Senatvėje  
pasiligojęs, gyvenimo saulėlydžio 
jis sulaukė jau ne Malaišiuose, bet 
toli nuo Svėdasų krašto esančiuo-
se senelių namuose.  Šalia svirno 
priblokuotai gyvenamajai trobai 
sugriuvus, tuometinio kolūkio sta-
tybininkai  ją atstatė, nes vietinės 
reikšmės architektūros  paminklą 
reikėjo išsaugoti. Tiksliau pasa-
kius, naujai atstatyta troba  tebuvo 
tiktai gyvenamojo namo  imitaci-
ja su skubotai pastatytomis rąstų 
sienomis, čerpėmis uždengtu sto-
gu, bet  be lubų, grindų, visiškai 
nepritaikyta žmonėms gyventi ar  
kokiai nors kitai  veiklai. Ilgus me-
tus pastatai stovėjo  tušti, nenaudo-

jami, kol galų gale buvo paskelbti 
bešeimininkiu turtu. Po atitinkamų 
procedūrų šie pastatai prieš keletą 
metų atiteko Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos (taigi, ir 
Svėdasų seniūnijos) globai. 

Kai šių metų pradžioje Svėda-
sų seniūnijai pradėjęs vadovauti 
naujasis seniūnas Saulius Rasalas 
apžiūrinėjo jam priskirtas valdas, 
visus objektus, Vaižganto gim-
tajame Malaišių kaime tuoj pat 
atkreipė dėmesį į avarinės būklės 
stogą, juosiantį tuos du sublokuo-
tus pastatus. Seniūnui kilo mintis, 
užuot lūkuriavus kada nors pra-
sidedančio kapitalinio remonto,  
nedelsiant imtis priemonių: savo 
jėgomis stogą šiek tiek paremon-
tuoti, „užlopyti“, kad lietus, snie-
gas, drėgmė nebegadintų stogo  
konstrukcijų, nebepatektų į pastatų 
vidų. Todėl kartu su Svėdasų kraš-
te  veikiančia asociacija - Vaižgan-
tiečių klubu „Pragiedrulys“ -  buvo 
kreiptasi į svėdasiškį verslininką, 
kultūrinių renginių mecenatą, ne-
vyriausybinių organizacijų įgyven-
dinamų projektų rėmėją Petrą Ba-
roną. Verslininkas geranoriškai iš  
jam priklausančios Bajorų kaime 
veikiančios medienos perdirbimo 
įmonės „SAKAS“ Malaišių trobe-
sių stogo remontui paaukojo atitin-
kamą kiekį medienos. Tačiau se-
niūno gražiam sumanymui tuomet  
nebuvo lemta išsipildyti. Pavyko 
tiktai sutvarkyti tiems patiems 
Šinkūnams priklausiusios pirtelės 
stogą. Tačiau  pirkios-svirno stogo 
kraigo verslininko P. Barono dova-
notomis lentomis sutvirtinti buvo 
neįmanoma, nes plonos, supuvu-
sios stogo konstrukcijos pasirodė 
esančios tokios silpnos, kad galėjo 
akimirksniu įlūžti ir nugarmėti že-
myn. 

Tai buvo tik laiko klausimas. 
Tiek Svėdasų seniūnijos seniūno  
Sauliaus Rasalo, tiek Anykščių 
rajono  savivaldybės administraci-
jos vadovų ir atsakingų darbuotojų  

pastangomis lapkričio pradžioje 
žengtas pirmas rimtas žingsnis, 
kad būtų išsaugotas šis istorinio 
paveldo objektas. UAB „Anykš-
čių komunalinis ūkis“ darbuotojai  
varganai atrodantį, pradėjusį  griū-
ti pastato stogą  uždengė specialia 
tvirta, atmosferos poveikiams at-
sparia suomiška danga. Ji sulaikys 
lietų, sniegą, drėgmę, šaltį, karštį, 
bet drauge leis statiniui „kvėpuo-
ti“, todėl mediena po tokia danga  
nepus, nesikaups pelėsis ir pan. 
Be to, su tokiu laikinu stogu žy-
miai estetiškiau atrodo ir patys 

paminkliniai pastatai, nes nebesi-
mato atšokusių čerpių, išsikišusių  
aplūžusio kraigo konstrukcijų. 
Pasak komunalininkų, jau turinčių 
patirtį  remontuojant ir apsaugant 
medinius pastatus nuo atmosferos 
reiškinių, ši speciali danga  tarnaus 
keletą metų saugodama Malaišių 
trobesius.

Na o per tą laiką  galima tikėtis ir 
šių pastatų kapitalinio remonto, at-
gimimo ir pritaikymo visuomenės 
poreikiams - muziejininkystei, kul-
tūrinių renginių organizavimui. Ta 
linkme  rajono paveldosauginin-
kai,  kiti Savivaldybės darbuotojai, 
bendradarbiaudami su seniūnija,  
jau irgi deda pastangas.

Po talkos rašytojo gimtinė 
išgražėjo

Šeštadienį, lapkričio 14-ąją, 
Vaižganto gimtuosiuose Malai-
šiuose skambėjo žmonių balsai, 
girdėjosi technikos ūžesys. Tądien 
asociacija Vaižganto krašto ben-
druomenė organizavo nukritusių 
medžių lapų grėbimo talką. Keletą 
valandų nuoširdžiai darbuodamiesi 
Aldona Bagdonienė, Rūta Stanevi-
čienė, Edita Matulevičienė, Dai-
va, Adolis ir Virgilijus Budreikos, 
Pranas Maišelis rūpestingai išgrė-
bė didelius plotus šalia Vaižganto 
paminklo, medžio skulptūrų, Juo-
džiaus akmens  bei kitų objektų. Į 
krūvas surinkti lapai buvo išvežti  
į tam tikslui skirtą nuošalią vietą. 
Talkininkai dirbdami prisilaikė ir 
karantino laikotarpiui patvirtintų 
saugos reikalavimų.  

Dabar atvykusiems į Malaišius 
Vaižganto kūrybos gerbėjams la-
bai patogu  vaikštinėti, mėgautis 
gražiai sutvarkyta aplinka, fotogra-
fuotis, o po jų kojomis jau nebeliko  
storoko  apipuvusių lapų kilimo.   

Lapų grėbimo talkos Malaišiuose akimirkos. 

Anykščių komunalininkai dviejų sublokuotų paminklinių pas-
tatų Malaišiuose stogą uždengė specialia danga, kuri apsaugos 
nuo žalingų atmosferos reiškinių.          Autoriaus nuotr. 

Talkos dalyviai nusifotografavo po darbų J.Tumo - Vaižganto gimtinėje.


