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Dviem šūviais - du vilkai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

„Elmos“ medžiotojų klubo medžiotojas Andrius Prichodko 
penktadienio, lapkričio 20-osios, pavakarę sumedžiojo du vilkus. 
Retai kam iš medžiotojų per gyvenimą apskritai pavyksta sume-
džioti vilką, o du patiesti plėšrūnai - išskirtinis įvykis.

A.Prichodko vilkus sumedžiojo 
Anykščių seniūnijoje, Vozgėlių-
Bikūnų apylinkėse. Vyras vilkų 
laukė pasaloje, į medžiotoją prie-
temoje išėjo trys plėšrūnai. Abi 
A.Prichodko iš graižtvinio šautuvo 
paleistos kulkos buvo taiklios. Su-
medžioti vilkai 2-3 metų amžiaus 
patinai.          

Devynerius metus medžiojantis 
autoserviso Naujuosiuose Elmi-
ninkuose savininkas A.Prichodko 
„Anykštai“ sakė, jog vilkus iš arti 
jis pamatė tik antrą kartą gyveni-
me. Kartą Marijampolėje, komer-
cinėje medžioklėje, vilkas buvo 
atsidūręs vos už 15 metrų nuo el-
mininkiečio, tačiau šauti į plėšrūną 
jis negalėjęs - medžioklės kvota 
jau buvo išnaudota.

Elmininkietis šiemet jau ne pir-
mą kartą vilkų laukė pasaloje. Jis 
sakė, kad išsiruošęs į vilkų medžio-
klę  į kitus žvėris jau nesitaiko. 

A.Prichodko užsiima ir sportiniu 
šaudymu, dalyvauja respublikinėse 
varžybose. 

„Elmos“ medžiotojų klubo pir-
mininkas Rimvydas Zdanevičius 
„Anykštai“ sakė, jog šio klubo 
plotuose per pastaruosius 30 metų 
iš viso buvo sumedžioti tik penki 
vilkai. „Paskutinis gal prie dvide-
šimt metų. Tie, kurie sumedžiojo 
vilkus, nebeeina į medžioklę... Ne-
maža medžiotojų per 30 metų net 
nebūna matę vilko“, - „Anykštai“ 
sakė R.Zdanevičius. Tad, pasak jo, 
nukauti du vilkus medžiotojui yra 
neįtikėtina sėkmė.

R.Zdanevičius kalbėjo, kad pas-
taruoju metu Elmininkų apylinkė-
se vilkai dažnai buvo pastebimi, 
medžiotojai matė jų pėdsakų, o 
automobiliais važiuojantys žmo-
nės išvysdavo ir drąsiai besielgian-
čius vilkus. Pernai buvo išpjautos 
Bikūnų ūkininko avys, šiemet vil-
kai papjovė keliasdešimt Niūronių 
ūkininko avių.

Šiais metais Anykščių rajone 
iš viso fiksuota 40 vilkų išpuolių 
prieš naminius gyvūnus - papjauta 
151 avis, 4 ožkos ir viena telyčia.

Elmininkietis Andrius Prichodko iki tol niekad nebuvo šovęs į 
vilką. O penktadienį nukovė net du plėšrūnus.  

COVID-19: dega keturios Anykščių įmonės
Anykščiuose - keturi dideli koronaviruso židiniai. Anykščių 

pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) židinyje fiksuota 11 
susirgimų, UAB „Anykščių ratas“ - 9, UAB Anykščių komuna-
linis ūkis - 8, UAB „Jara Jums“ - 6. Į susirgimų židinyje skaičių 
įkalkuliuoti ne tik konkrečios įmonės darbuotojai, bet ir susirgę 
darbuotojų artimieji.  

Pirmadienį, lapkričio 23- iąją, Anykščių rajone koronavirusu iš 
viso sirgo 86 asmenys. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Sonata 
Steniulienė sako, kad įstaigai dabar labai trūksta vyriškų darbo 
rankų.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro Vaikų skyrius 
tapo koronaviruso židiniu. 

PSPC prašo savanorių 
pagalbos

Anykščių PSPC koronavirusas 
užpuolė nuo Vaikų skyriaus pu-
sės. 

Praėjusią savaitę atlikti koro-
naviruso testai visiems PSPC ko-
lektyvo nariams, kurie vaikšto pro 

Vaikų skyriaus įėjimą:  su vaikais 
dirbantiems medikams, adminis-
tracijai bei ūkio dalies personalui. 
Iš 26 paimtų mėginių - 10 buvo 
teigiamų.

Adresas: Vilniaus g. 3, Anykščiai

Varškė ŽEMAITIJOS 
pusriebė 9 %, sver. - 3,19 Eur

Malta kava 
„Aroma Gold“ 
500g – 2,79 
Eur

Girta vairuotoja 
trenkėsi į stulpą

Sugrįžę iš 
Anglijos 
atsidarė 
kebabinę

Dėliojamas 
kelių ir gatvių 
prioritetinis 
sąrašas

Per karantiną 
baseinas puošis 
Kalėdoms

Prekyba. Nuo 2021 metų sausio 
12 dienos nedirbs Anykščiuose, 
Žiburio gatvėje, esantis prekybos 
centras „Norfa“. Centro adminis-
tracija praneša, kad pastatas užda-
romas rekonstrukcijai. 

Turtas. Anykščių rajono savi-
valdybė susirūpino 19-uoju nume-
riu pažymėtu pastatu Jono Biliūno 
gatvėje. Valdininkai teigia, kad da-
bartinė jo būklė gadina Anykščių 
miesto estetinį vaizdą. Šiuo metu 
šiame pastate šeimininkauja Naci-
onalinė žemės tarnyba, Anykščių 
rajono socialinių paslaugų centras 
ir Anykščių rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras. Pas-
tatas J.Biliūno gatvėje priklauso 
Turto bankui, savivaldybė jį pla-
nuoja perimti savo nuosavybėn.

Studija. Anykščių menų inku-
batorius-menų studija pastebi, kad 
per karantiną pagrindiniu meno kū-
rinių pardavimo kanalu lieka inter-
netinės parduotuvės bei socialiniai 
tinklai. Siekiant, kad šiose rinkose 
krašto kūrėjai  būtų  konkurencin-
gi, menų inkubatoriuje įrengiama 
fotostudija, kurioje menininkai ga-
lės pasidaryti kūrinių nuotraukas.

Krepšinis. Anykščių „KKSC-
Elmis“ praėjusį šeštadienį RKL 
B diviziono B grupės rungtynėse, 
vykusiose Anykščiuose, 85-68 
nugalėjo Ignalinos „Vilkakalnio“ 
komandą. Anykštėnams Tautvydas 
Jodelis pelnė 20, Žygimantas Žiu-
kas -  19 taškų. Anykščių „KKSC-
Elmis“ turi 4 pergales ir vieną pra-
laimėjimą ir RKL B diviziono B 
grupėje užima antrąją vietą.

Gatvės. Praeitą savaitė baigtos 
asfaltuoti šešios Anykščių miesto 
ir rajono gatvės. Pasak Anykščių 
rajono vicemero Dainiaus Žioge-
lio, bendras šiomis dienomis baigtų 
asfaltuoti gatvių ilgis yra keli kilo-
metrai. 

Pirkinys. Anykščių socialinių 
globos namų direktorė Jolita Ge-
čienė prašo Anykščių rajono tary-
bos leisti įstaigai įsigyti naują 40 
tūkst. Eur vertės mikroautobusą. 
Teigiama, kad mikroautobusas yra 
reikalingas dviejų įstaigos filialų 
globos namų gyventojams vežti.



  
KONKREČIAI 2020 m. lapkričio 24 d.

spektras

temidės svarstyklės

Anykščių rajono savivaldybės iniciatyva 
išleista knyga „Senieji lietuviški receptai“
Šios knygos autoriai  Anželika ir Rimvydas Laužikai – Lietuvo-

je gerai žinomi kulinarinio paveldo tyrinėtojai, atrinkę ir susiste-
minę mūsų kraštui būdingų patiekalų receptus. 

Patiekalų sąrašą knygos au-
toriai atrinko pagal  šešis kri-
terijus: istoriškumą, įvairovę, 
sudėtingumą, kasdieniškumą, 
žinomumą ir praktiškumą.

Knygoje „Senieji lietuviški 
receptai“ skaitytojai supažindi-

nami ir su Lietuvos gaspadinė-
mis bei jų sukurtomis receptų 
knygomis. 

  Knygoje aprašomos  trumpos 
patiekalų istorijos, autentiški ir 
šiems laikams pritaikyti receptai. 

Spausdinta knygos versija bus 

platinama per su kulinariniu pa-
veldu susijusias įmones, biblio-
tekas, mokyklas, o nemokamą 
jos elektroninę versiją galima 
atsiųsti iternetu.

Knyga „Senieji lietuviški re-
ceptai“ išleista Anykščių rajono 
savivaldybei dalyvaujant pro-
jekte „Kulinarinio paveldo ir 
tradicinių amatų įgūdžių išsau-
gojimas ir skatinimas“ / BELLA 
KULTŪRA“.

Knygą 300 egz. tiražu išleido 
Vilniaus universiteto leidykla.

Redaktorės skiltis - neįveikiama
Po to, kai skaitytojus pasiekė trečiasis šių metų žurnalo 

„Aukštaitiškas formatas“ numeris, portale anyksta.lt  tradi-
ciškai klausėme, kurie tekstai buvo pirmiausia skaitomi.  Tra-
diciškai didžiausio skaitytojų dėmesio sulaukė UAB „Anykštos 
redakcija“ leidinių vyriausiosios redaktorės Gražinos Šmigels-
kienės skiltis.

Ją pirmiausia perskaitę nurodė 
26,6 proc. skaitytojų.  Žurnalisto, 
fotomenininko Jono Junevičiaus 
publikacija, iliustruota efektingo-
mis nuotraukomis, „Nevėžos ežere 
treniravosi ir naikintuvų pilotai“, 
surinko 17,2  proc. balsų. 

Vidmanto Šmigelsko priešrinki-
minės situacijos penkiose Utenos 
regiono rinkimų apygardose ana-

lizė  „Žvaigždžių karai dėl Seimo 
nario krėslo“  gavo 12,5 proc., 
Roberto Aleksiejūno tekstas „Me-
talistai tobulą vietą vaizdo klipui 
atrado Arklio muziejuje“  surinko 
10,9 proc. balsų. 

Julijos Abuašvili  straipsnį „Ne-
regintis sportininkas Normantas 
Prušinskas: „Mane užveda azar-
tas“ žurnale pirmiausia atsivertė 

6,3 proc. skaitytojų. 
Utenos regiono prekybos taškuo-

se parduodamas žurnalas „Aukštai-
tiškas formatas“ plečia pardavimų 
geografiją. Nuo šiol žurnalą galima 
rasti ir visose Panevėžio bei Ukmer-
gės „Iki“ parduotuvėse. „Aukštai-
tišku formatu“ prekiauja ir didžioji 
dalis Lietuvos rajonų centrinių paš-
tų bei „Narvesen“ prekybos kioskai 
(Vilniuje: J.Lelevelio g. 2, Gynė-
jų g. 1, Gedimino pr.19, Sodų g. 
24, Geležinkelio g. 16, Sodų g. 2; 
Kaune: Karaliaus Mindaugo pr. 49, 
Vytauto pr. 24; Šiauliuose: Aido g. 
8, Tilžės g. 109; Klaipėdoje: Taikos 
pr.61 Taikos pr. 101; Palangoje: Vy-
tauto g. 86).Žurnalas „Aukštaitiškas 

formatas“ prenumeruojamas visoje 
Lietuvoje. 
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Girta vairuotoja trenkėsi į stulpą
Sekmadienį, lapkričio 22-ąją, 14 val. 37 min. autobusiukas pa-

grindinėje Anykščių miesto sankryžoje trenkėsi į stulpą. Įvykio 
vietoje dirbo policijos pareigūnai. 

Nuo turgaus pusės atvažiavęs mėsos gaminių reklamomis iš-
puoštas autobusiukas „neišėmė“ posūkio ir prie buvusio „Lietu-
vos ryto“ pastato trenkėsi į stulpą.

Vėliau paaiškėjo ir esminė ava-
rijos priežastis - prie vairo sėdėjusi 
1963 m. gimimo moteris buvo ne-
blaivi. Alkoholio matuoklis parodė 
1,76 promiles - tai yra vidutinis 
girtumas. 

Girtumu vairuotojos problemos 
nesibaigė: moteris, siekdama iš-
vengti baudžiamosios atsakomy-
bės, dar ir 500 eurų kyšį policijos 
pareigūnams pasiūlė.

Ji buvo sulaikyta ir uždaryta į 
areštinę. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.  

Moteriai gresia bauda, areštas 
arba laisvės apribojimas iki ketve-
rių metų. 

Konkrečią bausmę skirs teismas. 
Paprastai tokiais atvejais teismas 
skiria piniginę baudą. 

-ANYKŠTA
Sekmadienį autobusiuko nesuvaldžiusi girta moteris bandė susi-
tarti su policijos pareigūnais jiems pasiūliusi kyšį.

Surengtas nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas
Praėjusią savaitę Anykščių rajono mokyklose baigėsi naciona-

linis mokinių pasiekimų patikrinimas. Moksleivių žinios buvo 
tikrinamos elektroninėmis priemonėmis. Per karantiną dalis mo-
kinių vėl sugrįžo prie nuotolinio mokymosi iš namų.

Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Ba-
nienė sakė, kad toks mokinių žinių 
patikrinimas surengtas Nacionalinei 
švietimo agentūrai pateikus paraišką 
dėl rajono 5 ir I gimnazijos (9 -os kla-
sės) mokinių dalyvavimo bandoma-
jame elektroniniame nacionaliniame 
mokinių pasiekimų patikrinime.

Mokinių žinių patikrinimas vyko 
lapkričio 10–20 dienomis, jis orga-
nizuotas elektroniniu būdu.

Penktokai galėjo atlikti skaity-
mo, matematikos, pasaulio pažini-
mo, pirmokai gimnazistai  – skai-

tymo, matematikos, integruoto 
socialinių mokslų ir integruoto 
gamtos mokslų testus. 

Nacionalinė švietimo agentū-
ra informavo, kad, atsižvelgiant į 
tai, jog mokiniai atliks testus labai 
skirtingomis sąlygomis, moky-
kloms bus pateiktos tik trumpos  
mokinių rezultatų ataskaitos. Atas-
kaitose jų rezultatai nebus lygina-
mi su vidutiniais rezultatais šalyje 
ar savivaldybėje. 

Pasak Švietimo skyriaus vedėjos 
J.Banienės, šiuos pasiekimų pati-
krinimus ir jų rezultatus bus gali-

ma naudoti kaip informaciją, skirtą 
mokinių įsivertinimui.

Per karantiną Anykščių rajone 
vien tik nuotoliniu būdu mokosi 
Anykščių Antano Baranausko pa-
grindinės mokyklos 5-10 klasių 
moksleiviai ir Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazijos gimnazistai. 
Pasak Švietimo skyriaus vedėjos 
J.Banienės, toks sprendimas priim-
tas įvertinus, kad mokyklos negali 
moksleiviams užtikrinti saugių 
mokymosi sąlygų.

Likusios mokyklos, anot 
J.Banienės, nuotolinį ir kasdieninį 
mokymąsi mokyklose „miksuoja”.
Nuotolinis mokymas netaikomas 
tik ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ir pradinių klasių moksleiviams – 
jie ugdymo įstaigas lanko kiekvie-

ną dieną.
Švietimo skyriaus vedėja  

J.Banienė tikino, kad per karanti-
ną moksleivių ugdymas Anykščių 
rajone vyksta sklandžiai, nes „nuo-
tolinio mokymosi repeticija įvyko 
pavasarį”.

„Nusiskundimų, kad nuotoli-
niam mokymuisi trūksta priemo-
nių, nėra. Jei jų trūksta, mokiniai 
kreipiasi į mokyklas”, - sakė Švie-
timo skyriaus vedėja J.Banienė.

Moksleivių maitinimas moky-
klose vyksta įprastiniu būdu, o 
tiems moksleiviams, kurie gauna 
nemokamą maitinimą ir mokosi 
nuotoliniu būdu, yra išduodami 
maisto daviniai.

-ANYKŠTA

Vagystė. Lapkričio 21-osios  nak-
tį buvo įsibrauta į vyriškiui (g. 1971 

m.) priklausantį automobilį „Ford 
Galaxy“,stovėjusį  Svėdasuose, S. 
Zobarsko g., iš kurio buvo pagrobti 
statybiniai įrankiai. Padaryta žala 370 

eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Mirtis. Lapkričio 21 dieną Anykš-

čiuose, J. Biliūno g., ugniagesiai 
laužtuvu buvo priversti atidaryti 

vieno buto duris. Patekus į jį, viduje 
rastas miręs pilietis. Policija pranešė, 
kad bute rastas miręs 1951 metais gi-
męs vyras.

Ragina. Seimo pirmininkė ra-
gina kadenciją baigiantį sveikatos 
apsaugos ministrą Aurelijų Very-
gą skubiai parengti saugaus darbo 
Seime tvarką, sakydama, kad siū-
lymas atšaukti posėdžius dviem 
savaitėms nėra tinkamas dėl susi-
kaupusių svarbių darbų. Ji taip pat 
prašo įteisinti greituosius COVID-
19 antigenų testus. „Šiandien krei-
piausi į laikinąjį sveikatos ministrą 
Aurelijų Verygą su prašymu sku-
biai parengti saugaus Seimo darbo 
algoritmą ir imtis priemonių, kad 
Lietuvoje pagaliau būtų įteisinti 
greitieji COVID-19 antigenų tes-
tai. Jie ne tik patogūs, nes pateikia 
atsakymą per keliolika minučių, 
bet ir beveik tris kartus pigesni, 
nei naudojami dabar“, – feisbuke 
pirmadienį informavo Seimo pir-
mininkė. Ji pabrėžė, kad tikisi, jog 
SAM netrukus pateiks sąlygas dėl 
asmenų srautų valdymo ir atstumų 
laikymosi, higienos, asmens ap-
saugos priemonių turėjimo Seime, 
kurių laikymasis „užtikrintų sau-
gų ir nepertraukiamą Seimo darbą 
šiuo svarbiu valstybei periodu“. 
„Ministro siūlymas uždaryti Seimą 
dviem savaitėms – ne išeitis. Taip, 
šiandien priėmėme sprendimą da-
ryti pertrauką nuo trečiadienio iki 
kitos savaitės ketvirtadienio tam, 
kad pasiruoštume pilnaverčiam bei 
saugiam Seimo darbui ir užtikrin-
tume, kad į Seimą susirinkę parla-
mentarai būtų neužsikrėtę, turėtų 
galimybę testuotis“, – teigė ji.

Balansas. „Sodrai“ šiemet pavy-
ko subalansuoti pajamas ir išlaidas, 
rodo dešimties mėnesių duome-
nys, sako „Sodros“ vadovė.  Julita 
Varanauskienė pranešė, kad darbo 
rinkos nuosmukis, fiksuotas per pir-
mąją koronaviruso bangą, rudens 
pradžioje atsistatė. „Matome, kad 
pavyko subalansuoti pajamas ir iš-
laidas nepaisant to, kad ir pajamos 
mažesnės negu planavome šiais 
metais, ir išlaidos buvo didesnės nei 
planavome. Daugiausia dėl ligos ir 
nedarbo socialinio draudimo išmo-
kų skaičiaus“, – pirmadienį Seimo 
Socialinių reikalų ir darbo komitetui 
svarstant „Sodros“ 2021 metų biu-
džetą teigė J. Varanauskienė. Pasak 
jos, fondo pajamos viršija išlaidas 
127 mln. eurų, o planuota suma sie-
kė 231 mln. eurų. Ji  pabrėžė, kad su 
pandemija susijusias ligos išmokas 
„Sodrai“ kompensuoja valstybės 
biudžetas. Pasak „Sodros“ vadovės, 
įplaukų sausį-spalį surinkta mažiau, 
nes sumažėjo darbo užmokesčio 
fondas ir buvo atidėta 130 mln. eurų 
įmokų. 

Mokesčiai. Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros organizacija 
(EBPO) ragina Lietuvą sumažinti 
subsidijas iškastinio kuro vartoji-
mui ir įvesti anglies dvideginio mo-
kestį, siekiant žalesnės ekonomikos. 
„Reikėtų sugriežtinti šią politiką – 
sumažinti subsidijas iškastinio kuro 
vartojimui“, – nuotolinėje spaudos 
konferencijoje pirmadienį sakė or-
ganizacijos generalinis sekretorius 
Angelis Gurria. „Kartais mums 
susidaro įspūdis, kad labai stipriai 
stengiamės sutaupyti ar gauti papil-
domai keletą eurų, kad išsaugotume 
gamtą, tačiau tuo pat metu labai 
daug lėšų žarstome tam, kad subsi-
dijuotume iškastinį kurą, kuris ken-
kia aplinkai“, – pridūrė jis. EBPO 
vadovas kritikavo valstybes, kurios 
prisiima įsipareigojimus mažinti 
CO2 emisijas, ratifikuoja Paryžiaus 
susitarimą, tačiau vėliau neapmo-
kestina CO2 emisijų.
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komentarai

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.

„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

Sugrįžę iš Anglijos atsidarė kebabinę Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Per karantiną viešojo maitinimo įstaigos klientams maistą gali 
tiekti tik išsinešimui. Kai kurios Anykščių kavinės ir barai dėl to 
laikinai užvėrė duris ir laukia geresnių laikų. 

Ladigos gatvėje veikianti greitojo maisto užkandinė „No name 
kebab“ ir tokiu sudėtingu laikotarpiu tęsia savo veiklą, nes anykš-
tėnai... tiesiog negali gyventi be kebabų.

UAB „Mėsainių lizdas“ direk-
torė Agnė Šajevičienė pasakojo, 
kad į greitojo maisto verslą su 
savo vyru Arnu Šajevičiumi nėrė 
prieš penkerius metus. Tuomet 
jie, praleidę trejus metus už-
darbiaudami Anglijoje, greitojo 
maisto užkandinę atidarė šalia 
populiariojo Medžių lajų tako.

„Pradėjome nuo prekybos mė-
sainiais, bet greitai įsitikinome, 
kad lietuviai yra kebabų mylė-
tojai. Susikūrėme savo firminių 
kebabų receptūrą, labai krupščiai 
pasirinkome kebabų sudėtines 
dalis. Pastebėjomne, kad pardavi-
nėti kebabus mums gan neblogai 
sekasi ir tada nusprendėme, kad 
reikia greitojo maisto užkandinę 

atidaryti ir Anykščių mieste, nes 
prekyba šalia Medžių lajų tako 
yra  sezoninė, o norėjosi veiklos 
ištisus metus“, - apie verslo pra-
džią pasakojo A.Šajevičienė.

Prieš metus greitojo maisto 
užkandinę Šajevičiai atidarė bu-
vusios picerijos patalpose. Agnė 
atskleidė, kaip gimė užkandinės  
pavadinimas.

„Čia labai įdomi istorija. Norė-
jome atidarydami savo užkandinę 
naudoti kokios nors Lietuvoje ži-
nomos kebabinės vardą. Bet, pa-
sikalbėję su žmonėmis, nuspren-
dėme, kad mums to visai nereikia 
- kam čia dirbti kitam vardui. 
Todėl greitojo maisto užkandinė 
ir buvo pavadinta bevarde ( no 

name - be vardo,red.pastaba)“, - 
sakė pašnekovė.

A.Šajevičienė sakė, kad iš pra-
džių anykštėnai į Ladigos gatvėje 
esančią greitojo maisto užkan-
dinę eidavo „kebabų picerijoje, 
tačiau naujas vardas gan greitai 
prilipo ir dabar jaunimas susitin-
ka prie „no neimo“.

Pašnekovė pasakojo, kad dir-
bant viešojo maitinimo srityje 
sunkiausias dalykas - rasti gerų 
darbuotojų.

„Tikrai sunku rasti sąžiningą, 
norintį dirbti darbuotoją. O šiaip 
verslas - juodas darbas, kuriuo 
viskas pasiekiama. Užkandinėje 
dirbu ir aš pati, ir mano vyras Ar-
nas - tai mūsų bendras verslas“,- 
kalbėjo A.Šajevičienė.

Pasiteiravus, ar nebuvo baisu 
ant savo pečių užsikrauti tokią at-
sakomybę -verslą, A.Šajevičienė 
tikino, kad ne.

„Kai grįžome iš Anglijos, rei-
kėjo iš kažko gyventi, tad su-
pratome, kad tik patys galime 
Anykščiuose susikurti darbo vie-
tas“, - sakė ji.

Prieš atsidarant greitojo mais-
to užkandinei „No name kebab“, 
Anykščiuose jau veikė bent ke-
letas kebabinių. A.Šajevičienė 
pasakojo, kad, prieš pradėdami 
veiklą, jie su vyru tyrė Anykščių 
rinką.

„Atsidarėme su trenksmu, 
užkėlėme aukštos kokybės kar-
telę. Dirbame jau metus ir ne-
labai jaučiame, kad būtų kon-
kurencija“, - užtikrintai kalbėjo 
A.Šajevičienė.

Greitojo maisto užkandinėje 
„No name kebab“ galima pasi-
vaišinti ne tik kebabais, bet jie 
čia - populiariausias parduoda-
mas patiekalas.

„Mokiniai perka dešrainius, 
bulvytes fri, popiet žmonės ska-
nauja traškią vištieną“, - apie 
klientų poreikius pasakojo 
A.Šajevičienė.

Pašnekovė prisiminė, kad per 
pirmąjį karantiną greitojo mais-
to užkandinė „No name kebab“ 
buvo uždaryta.

Tuomet visi buvome prasto-
vose ir nedirbome. Sunkus buvo 

pirmasis karantinas. Pavasarį pre-
kybą pradėdavome ir šalia Me-
džių lajų tako, o gegužė būdavo 
gan stiprus mėnuo, o šį pavasarį 
dirbti negalėjome. Dabar greitojo 
maisto užkandinė šalia Medžių 
lajų tako uždaryta, nes lankytojų 
nepriima ir pats Medžių lajų ta-
kas“, - sakė A.Šajevičienė.

Per šį karantiną „No name ke-
bab“ pradėjo maistą pristatyti į 
namus.

„Žmonėms tokia paslauga vi-
siškai patinka. Daug kas anksčiau 

mums siūlė teikti tokią paslaugą, 
bet galvojome, kad Anykščiai 
tam yra per mažas miestas. Ma-
tome, kad šis sprendimas  pasi-
teisino. Manau, kad Anykščiams 
reikėtų ir maisto produktų pri-
statymo į namus paslaugos“, - 
svarstė A.Šajevičienė.

Pašnekovė atskleidė, kad jau 
mąsto ir apie plėtrą. „No name 
kebab“ prekinį ženklą norima pa-
siūlyti ir aplinkiniams rajonams, 
tačiau kol kas viską stabdo ka-
rantinas.

Agnė ir Arnas Šajeviai darbo vietas Anykščiuose susikūrė savo 
rankomis.

Greitojo maisto užkandinė „No name kebab” šių metų spalį 
šventė pirmąjį gimtadienį.

Ko tikitės iš naujojo Seimo?
2020 - 2024 metų kadencijos Seimas pradėjo darbą. Kaip vertinate naujosios sudėties Seimą, ko-

kių sprendimų bei darbų tikitės iš tautos išrinktųjų?

Leonas Alesionka: „Kai praeis 
rinkimų laimėtojų euforija ir bra-
vūriškumas, kai visi nuleis gazą 
ir subliūkš jų pasipūtimas, kai su-
pras, kad Konstitucija ir įstatymai 
yra aukščiau už jų „panaberijas“,  
kai gaus sprigtų į nosį už vaikė-
ziškas klaidas, tada atsikvošės, 
išmoks ir pradės dirbti. Ne pirmą 
kartą konservatoriai formuoja 
valdančiąją daugumą. Ne pirmą 
kartą juos paves jų koalicijos par-
tneriai. Ypač naujokai. Manau, 
šitas vaikiškas „Naujo Seimo“ 
ligas jie turės persirgti patys - nei 
skiepų nuo jų, nei kitos išeities 
niekam nėra. Linkiu sėkmės!“

X - man: „Visų pirma kuo ma-
žiau intrigų, nes vos pradėjo dirbti 
naujai išrinkta dauguma, o prieš-
priešos nors kibiru semk. Visų 
antra, reikia daugiau dėmesio 
skirti tradicinėms, amžinosioms 
vertybėms, tokioms kaip Dievas, 

Tėvynė, Tradicijos, tradicinė Šei-
ma bei tradicinės Vertybės. Visų 
trečia - ne apie kažkokias viena-
lytes partnerystes galvoti, o rim-
tai spręsti jautriausias socialines 
šalies problemas, neužmiršti, kad 
pensijos mažos, maistas brangus 
ir t.t.“

Skaitytojas: „Vienas tautos iš-
rinktasis jau pasipustė padus. Ko 
tada dar tikėtis rinkėjams?“

Analitikas: „Ko galima tikėtis, 
jei į aplinkos minustrus delegu-
pjamas asmuo propaguoja grei-
tesnį miškų kirtimą – jomajo, tie 
liberalai visai jau“

Saulius Rasalas: „Pasaulis ko-
voja prieš atšilimą. Jei visas pa-
saulis kovoja prieš  globalinį atši-
limą mažindami CO2 emisiją, tai 
kodėl Lietuvoje nereikia kovoti 
ir kirsti perbrendusius medžius, 

kad atsirastų vietos jaunuoly-
nams? Labai malonu girdėti, kad 
Aplinkos komiteto pirmininkė 
Aistė Gedvilienė irgi vadovaujasi 
mokslu, o ne sąmokslų teorijo-
mis“.

„Susitarkime, kad miškus ma-
tome kaip neatskiriamą klimato 
kaitos strategijos dalį. Medieną 
matykime kaip kompleksinę prie-
monę sprendžiant anglies dioksi-
do problemas, juk medis – puikus 
CO2 įkalintojas ir saugotojas 
bei puiki alternatyva plastikams. 
Kalbėkimės apie atkuriamuosius 
kirtimus, medienos, kaip staty-
binės ir pramoninės medžiagos, 
populiarumo ir panaudojimo di-
dinimą kasdieninėje veikloje bei 
buityje.“

Aistė Gedvilienė. Kiek miško 
reikia Lietuvai? Seimo TS-LKD 
frakcijos narė, Aplinkos apsaugos 
komiteto narė 2019 m. rugsėjo 25 
d. 08:35 Delfi.“

Tikiuosi tik geriausio :): 
„Pradžia juk labai gera: susijungė 
krikščioniškoji partija su libera-
lais ir laisvės partijom. Kažkada 
konservatoriai Darbo partiją tei-
sė, dabar draugauja. Visur aukštas 
pareigas užims tik geri žmonės 
(nesvarbu, kokia kompetenci-
ja). Keis baudžiamąjį kodeksą, 
naikins arba mažins baudas, bus 
galima laisvai, nebaudžiamai 
vartoti narkotikus (įdomu tik, kur 
legaliai bus galima įsigyti), lega-
lizuos prostituciją“.

Paskut.komentarui: „Labai 
daug nesitikėkit, tamsta.Jau aiš-
kiai panelė Šimonytė pareiškė 
dėl pinigų.O be to, kiek anks-
čiau būdami valdžioj konserva-
toriai didino pensijas? Mažino 
atskirtį?-NE NE NE!Tik gražiai 
„čiulbėjo“ apie geresnį rytojų. 

Anot kai kurių praeity konserva-
torių: kam šunaujai reikia geres-
nio rytojaus? Tad kvailai tikėtis 
lygu beprotybei, nes daug kartų 
tikėta, viltasi ir nusivilta,bet ar 
geriau buvo?“

Lai nesitiki...: „Tegul lietu-
vaičiai nesitiki geresnio ryto-
jaus valdant naujai atėjusiems. 
Lai užmiršta pensijų didinimą ir 
visa kita, nes jiems (valdantie-
siems) bus maža.„Šunauja“ lai 
ir toliau skursta. O be to - patys 
lietuvaičiai išsirinko dabartinius, 
tad būtų neetiška „burnoti“ prieš 
konservatorius, nes jie tokie 
„geri“, kad be jų „nebus“ švie-
sesnės ateities?“

Ko?: „Naujos krizės ir aferų. 
Nieko daugiau nesitikiu“.
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spektrasDėliojamas kelių ir gatvių 
prioritetinis sąrašas Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė gruodį žada pristatyti atnaujintą Anykščių rajono savivaldybės ke-
lių ir gatvių rekonstravimo ir kapitalinio remonto prioritetinį sąrašą. 

Teigiama, kad šiuo metu jis yra chaotiškas ir sunkiai supantamas net Anykščių rajono tarybos 
nariams.

Šia tema praėjusį mėnesį su 
Statybos skyriaus specialistais jau 
diskutavo Anykščių rajono tary-
bos Biudžeto, ekonomikos ir kai-
mo reikalų komitetas.

„Ko gero, didžioji dalis Anykš-
čių rajono tarybos narių net ne-
labai susigaudo, kiek mes dabar 
turime sąrašų, kurie keliai yra 
asfaltuojami, žvyruojami, kokių 
programų lėšomis tai daroma.

Aš ir pats, rajono Tarybos nariu 
būdamas trečią kadenciją, nela-
bai suprantu. Iš senų senovės yra 
padaryti sąrašai, bet kas kartą jie 

kažkaip persislenka, kai gauname 
papildomų lėšų ar atsiranda kitų 
prioritetų.

Ta sistema, mano galva, turi 
būti kur kas aiškesnė, lengviau 
suprantama mums ir, visų svar-
biausia, žmonėms. Surasti, kokius 
mes kelius planuojame asfaltuoti, 
tiesiog neaišku. Manau, kad 21 
amžiuje mes jau pribrendę aiškes-
nei struktūrai. 

Sistema kaip veikė, taip ji veiks, 
tačiau jos pateikimo būdai, kriteri-
jai tvarkytini - juos reikia patobu-
linti”, - spalio mėnesio Anykščių 

tarybos posėdyje kalbėjo Biudže-
to, ekonomikos ir kaimo reikalų 
komiteto pirmininkas, liberalas 
Lukas Pakeltis.

Anykščių rajono mero pava-
duotojas Dainius Žiogelis infor-
mavo, kad darbo grupė atnaujinti 
Anykščių rajono savivaldybės 
kelių ir gatvių rekonstravimo ir 
kapitalinio remonto prioritetinį 
sąrašą jau yra sudaryta, jos vado-
vu paskirtas jis pats.

„Šiuo metu yra 14 kelių ir ga-
tvių rekonstravimo ir kapitalinio 
remonto prioritetinių sąrašų. Kie-

Anykščių rajono mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis sakė, kad šiuo metu sprendimai dėl 
daugiabučių namų kiemų asfaltavimo, šali-
gatvių remonto savivaldybėje gimsta sponta-
niškai.

Anykščių rajono tarybos narys Lukas Pakel-
tis prisipažino, kad jam sudėtinga susigaudyti 
prioritetiniuose kelių ir gatvių rekonstravimo 
ir kapitalinio remonto sąrašuose jau trečią ka-
denciją.

COVID-19: dega keturios Anykščių įmonės
(Atkelta iš 1 psl.)

Vieniems darbuotojams susirgus, 
kitiems - išėjus į saviizoliaciją, įs-
taigoje neliko nė vieno ūkio dalyje 
dirbančio vyro.  Anykščių PSPC di-
rektorė Sonata Steniulienė kreipiasi 
į anykštėnus prašydama pagalbos - 
norintys ir galintys šiomis dienomis 
pagelbėti PSPC turėtų skambinti te-
lefonu 8 381 58388. 

Koronavirusu susirgo ir viena 
gydytoja odontologė. Todėl testai 
atliekami ir šio skyriaus darbuo-
tojams.   

S.Steniulienė „Anykštai“ sakė, 
kad PSPC Vaikų skyriaus darbas 
nėra paralyžiuotas - viena gydyto-
ja yra sveika ir dirba kabinete, kita 
gydytoja dirba nuotoliniu būdu. 

Priminsime, jog Anykščių 
PSPC administruoja ir mobilų-
jį koronaviruso patikros punktą. 
Tiesa, punkte dirba ne aštuoni, 
kaip anksčiau skelbta, o keturi 
medikai. Punktas veikia darbo 
dienomis nuo 8 iki 12 val. - jame 
visas dienas dirba tas pats medikų 
ketvertas.   

Komunalininkų vadovas 
grįžta į darbą

Vienas pirmųjų UAB Anykščių 
komunalinis ūkis susirgo įmo-
nės vadovas Kazys Šapoka. Di-

rektorius jau pasveiko ir šiomis 
dienomis turėtų grįžti į darbą. 
Kiti sergantieji įmonėje nustatyti 
pradėjus masinį komunalininkų 
testavimą.

Anykščių rajono vicemeras, 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
komisijos Operacijų vadovas Dai-
nius Žiogelis „Anykštai“ sakė, 
jog koronavirusas komunalinin-
kų veiklos neparalyžiavo - savo 
funkcijas bendrovė atlieka.

„Jara jums“ vieną 
parduotuvę uždarė

Pramoninė „Jara jums“ parduo-
tuvė uždaryta, o maisto prekių 
parduotuvė tęsia veiklą. 

UAB „Jara jums“ valdančios 
UAB „Utenos prekyba“ direkto-
rius Robertas Miliauskas „Anykš-
tai“ sakė, jog parduotuvės veiklą 
užtikrino susirgusias ar izoliuotas 
pardavėjas pakeitęs kitų parduo-
tuvių pardavėjomis.  

Pasak R.Miliausko, Utenoje 
„Utenos prekyba“ didesnių pro-
blemų dėl koronavirso neturi, 
fiksuoti tik atskiri darbuotojų su-
sirgimai. 

Izoliuota viena „Anykščių 
rato“ pamaina

UAB „Anykščių ratas“ iš anks-

kviena seniūnija turi savo sąrašą, 
tada yra miesto gatvių su žvyro 
danga asfaltavimo sąrašas, miesto 
gatvių su asfalto danga rekons-
travimo sąrašas. Tačiau nėra dau-
giabučių namų kiemų, šaligatvių 
rekonstravimo ir kapitalinio re-
monto prioritetinių sąrašų”, - sakė 
D.Žiogelis.

D.Žiogelis sakė, kad tikrai bus 
sudarytas bendras Anykščių rajo-
no kaimų ir gyvenviečių rekons-
travimo ir kapitalinio remonto 
prioritetinis sąrašas, atskirą sąrašą 
turės Anykščių miestas.

„Turi atsirasti ir kiemų asfalta-
vimo eiliškumas, kiemų asfalto 
remonto eiliškumas. Na ir, manau, 
kai kur galima ir apie šaligatvius 
pagalvoti. Dabar tie sprendimai 
atsiranda spontaniškai”,-kalbėjo 
vicemeras D.Žiogelis.

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas D.Žiogelis atkreipė dėmesį, 
kad šios kadencijos rajono valdžia 
Anykščių rajono savivaldybės 
kelių ir gatvių rekonstravimo ir 
kapitalinio remonto prioritetinius 
sąrašus yra „paveldėjusi”.

„Jie buvo parengti 2014 me-
tais, 2017 metais keisti. Tikiuosi 
iki Kalėdų bus parengti”, - vylėsi 
D.Žiogelis.

Šiemet taip pat Anykščių ra-
jono savivaldybė yra numačiusi 
parengti sąrašą kelių, prie kurių 
rekonstravimo norėtų prisidėti 
verslo įmonės. Pasak D.Žiogelio, 
šiuo metu savivaldybei prašymus 
dėl kelių rekonstrukcijos yra pa-
teikusios dvi verslo įmonės.

Anykščių rajono savivaldybės 
vadovai giriasi, kad šiemet Anykš-
čių rajone išasfaltuota daug kelių.

„Tikiuosi, kad padarysime aiš-
kesnes vizijas ir ateičiai”,- žadėjo 
D.Žiogelis.

to pasiruošė galimam susirgimų 
koronavirusu protrūkiui - bendrovė 
jau kurį laiką dirba pamainomis. 

Bendrovės savininkas Vygan-
tas Šližys „Anykštai“ sakė, jog 
visi sergantys koronavirusu dirba 
toje pačioje pamainoje, ši pamai-
na izoliuota, o kita pamaina tęsia 
darbą.

Priminsime, jog koronavirusu 
serga ir pats V.Šližys. 

Koronaviruso testas padarytas 
ir V.Šližio valdomos UAB „Vaja 
farm“ darbuotojams. Visi šios 
įmonės darbuotojai yra sveiki.

Mobilusis punktas patenkina 
poreikius

Anykščiuose antrą savaitę vei-
kiantis mobilusis koronaviruso 
patikros punktas nėra perkrau-
tas. Pirmadienį buvo registruotas 
maksimalus norinčiųjų pasitikrin-
ti sveikatą skaičius, o šiandienai ir 
rytdienai buvo laisvų vietų.  

Per savaitgalį į sergančiųjų ko-
ronavirusu sąrašą buvo įįrašyti 29 
nauji atvejai Anykščių rajone, 5 
asmenys iš šio sąrašo išbraukti. 
Pasak D.Žiogelio, vyriausias nuo 
koronaviruso pasveikęs mūsų ra-
jono gyventojas - 85-erių metų 
traupietis. 

Vakar, lapkričio 23-iąją, Lietuvo-
je koronavirusu sirgo 36 tūkst. 644 

asmenys. Sergamumas 100 tūkst. 
gyventojų - 808. Net 11-oje Lietu-
vos savivaldybių fiksuotas aukštes-
nis nei 1000 asmenų, tenkančių 100 
000 gyventojų, sergamumas. 

Anykščių rajone 100 tūkst. gy-
ventojų teko 369 sergantys asme-
nys. Mūsų rajonas pamažu kyla į 
„turnyrinės lentelės“ viršų. Prieš 
savaitę Anykščių rajone sergamu-
mas buvo vienas mažiausių šalyje, 
o vakar jau buvome 51-oje vietoje 
iš 60-ies savivaldybių.  

UAB „Jara jums“ valdan-
čios UAB „Utenos prekyba“ 
direktorius Robertas Mi-
liauskas sakė, jog parduotu-
vės veiklą užtikrino susirgu-
sias ar izoliuotas pardavėjas 
pakeitęs kitomis.  

Skolos. Valstybė privalo turėti il-
galaikę skolos mažinimo strategiją, 
tačiau tik tuomet, kai ekonomika 
pradės atsigauti po koronaviruso 
krizės, sako Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) generalinis sekretorius. Pa-
sak Angelio Gurrios, tokia strategija 
galioja ne vien Lietuvai, o visam 
pasauliui. „Valstybės skola auga dėl 
visų priemonių. Kai valstybė ims at-
sigauti, Vyriausybė turėtų nusistatyti 
ilgalaikius skolos tikslus ir ilgalaikę 
skolos mažinimo strategiją. Tačiau 
tik tada, kai ekonominis atsigavimas 
įsibėgės“, – nuotolinėje spaudos 
konferencijoje, surengtoje po EBPO 
Lietuvos ekonomikos tyrimo prista-
tymo Lietuvos prezidentui ir valdžios 
pareigūnams, pirmadienį sakė A. 
Gurria. „Tai būtų didelė klaida, kal-
bu ne tik apie Lietuvą, bet ir apie visą 
pasaulį, jei pradėtume sparčiai taupy-
ti per anksti, vos krizei pasibaigus, ir 
ne pakankamai gerai iš jos išėjus“, – 
pridūrė jis. Pasak EBPO vadovo, kiti 
metai vis dar bus laikotarpis, kuomet 
pasaulis kovos su virusu, todėl Vy-
riausybė turi užtikrinti fiskalinių prie-
monių prieinamumą.

Skiepai. Ispanijos vyriausybės va-
dovas Pedro Sanchezas pranešė, kad 
vakcinaciją nuo koronaviruso šalis 
planuoja pradėti sausio mėnesį. Pa-
sak premjero, vakcinacija bus vykdo-
ma 13 tūkst. vietų visoje Ispanijoje. 
„Labai didelė populiacijos dalis“ gali 
būti paskiepyta per pirmąjį ateinan-
čių metų pusmetį, sakė P. Sanchezas. 
Daugiau detalių ketinama paskelbti 
antradienį.  Premjeras sakė, kad šaly-
je sergamumas koronavirusine infek-
cija COVID-19 per pastarųjų dviejų 
savaičių laikotarpį nukrito žemiau 
400 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Nuo 
pirmadienio iš beveik visų lėktuvais 
ar laivais į Ispaniją atvykstančių as-
menų reikalaujama pateikti neigia-
mą PCR (polimerazinės grandininės 
reakcijos) testą. Šis reikalavimas tai-
komas asmenims, atvykstantiems iš 
65 šalių, tarp kurių yra ir dauguma 
Europos Sąjungos valstybių. 

Dronai. Talibanas per kai kurias 
pastarojo meto atakas panaudojo ne-
didelius bepiločius orlaivius, pirma-
dienį pareiškė Afganistano žvalgybos 
agentūros vadovas, aprašęs naują 
sukilėlių pasitelkiamą kovos metodą. 
Nacionaliniam saugumo direktoratui 
(NSD) vadovaujantis Ahmadas Zia 
Shirajas pažymėjo, kad Talibano ko-
votojai naudoja mėgėjiškus dronus, 
prie kurių pritvirtina sprogmenis. „Jų 
naudojami dronai yra pardavinėjami 
rinkoje. Tai iš esmės yra filmavimui 
skirti dronai“, – kreipdamasis į par-
lamentą sakė A. Z. Shirajas, pridur-
damas, kad NSD nori sustabdyti šių 
populiarių aparatų importą. Anksčiau 
buvo pranešta, kad spalio pabaigoje 
Talibanas panaudojo bepilotę skrai-
dyklę per sprogdinimą Kundūzo gu-
bernatoriaus biuro komplekse. A. Z. 
Shirajas tokio pranešimo nepatvirti-
no, bet pažymėjo, kad talibai yra pa-
naudoję dronus Kundūzo ir Paktijos 
provincijose. Nors Talibanui ši me-
todas yra naujas, Irake ir Sirijoje vei-
kiantys džihadistų judėjimo „Islamo 
valstybė“ (IS) kovotojai pradėjo mė-
tyti sprogmenis iš žaislinių lėktuvų 
ir mėgėjiškų dronų dar 2016 metais. 
Afganistane tebeveikia negausios, 
bet daug žalos padarančios IS pajė-
gos, kurios atkakliai priešinasi jau 
kelerius metus amerikiečių ir afganų 
pajėgų dedamoms pastangoms jas 
sunaikinti. „Sunaikinome jų lyderių 
ratą, tačiau jų antrasis sluoksnis tebė-
ra aktyvus“, – sakė A. Z. Shirajas.

-BNS
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Per karantiną baseinas puošis Kalėdoms Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Per karantiną duris lankytojams užvėrė Anykščiuose veikiantis 
baseinas „Bangenis“. Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ direkto-
rė Sonata Veršelienė sakė, kad net ir tokiomis sąlygomis baseine 
vyksta darbai, treniruojasi sportininkai.

- Vadovaujantis Vyriausybės 
nutarimu, nuo lapkričio 7  iki 
lapkričio 29 dienos baseinų ir 
SPA veikla sustabdyta. Ar liko 
dar gyvybės baseino patalpose?

- Šiuo metu baseine leidžiame 
tik treniruotis aukšto sportinio 
meistriškumo sportininkams. Aiš-
ku, galioja griežta jų kontrolė nuo 
įėjimo į baseino pastatą iki išėjimo. 
Daugiausia treniruojasi pavieniai 
suaugę sportininkai, jeigu jų būna 
daugiau, baseine vienu metu spor-
tininkų negali būti didesnės nei 5 
asmenų grupės.

- Kaip sutikote žinią, kad šie-
met dar kartą dėl paskelbto ka-
rantino baseiną teks lankytojams 
uždaryti?

- Liūdna, aišku. Slogi nuotaika, 
nes mūsų sezonas lapkritį ir gruodį 
paprastai būna pats aktyviausias. Ti-
kimės, kad per karantiną žmonėms 
daugiau praleidus laiko namuose, 
atsidarysime gruodį. Puoselėjame 
viltingas mintis.

- Ar dėl pavasarį paskelbto ka-
rantino VšĮ „Sveikatos oazė“ pa-
tyrė didelių nuostolių?

- Nuostolis vien tai, kad negalime 
vykdyti veiklos, darbuotojus tenka 
išleisti į prastovas. Komercine pras-
me, žinoma, negauname pajamų 
už teikiamas paslaugas. Nesame 
biudžetinė įstaiga, turime patys už-
sidirbti, kad išmokėtume darbuoto-
jams atlyginimus ar susimokėtume 
už patirtas veiklos sąnaudas. Nuos-

tolis nemenkas, tai atsispindi balan-
suose, bet mes išgyvename su pers-
pektyva.Vasarą aktyviai vykdėme 
veiklą, tad įstaigos finanasai ir eko-
nominė būklė nebuvo labai kritinė. 
O dabartinis pajamų negavimas 
mums bus labai skausmingas.

- Kaip per karantiną vyks-
ta baseino „Bangenis“ darbas? 
Kaip karantinas atsiliepia dar-
buotojams?

- Manau, kad darbuotojams at-
siliepia psichologiniais aspektais. 
Dalis mūsų darbuotojų šiuo metu 
yra prastovose, kiti - dalinėse pras-
tovose. Mes nesame tas objektas, 
kurio duris per karantiną būtų gali-
ma uždaryti ir neateiti į darbą. Ūkio 
dalies darbuotojai tvarko vandentie-
kio sistemas, vyksta patalpų vėdini-
mo, baseino dezinfekcijos procesai. 
Daug yra labai įvairių veiklų, kurių 
negalime sustabdyti. Jau esame 
susiplanavę darbus visoms trims 
karantino savaitėms. Administra-
cijos darbas įstaigoje dėl karantino 
nesustoja, jo netgi daugėja: darbų 
organizavimas, paskirstymas...

- Dabar toks periodas, kai, ko 
gero, baseinas „Bangenis“  ras 
laiko ir kažką atnaujinti?

- Taip, ūkio dalies darbuotojai 
turės paremontuoti visas pirtis, pa-
tvarkyti hidromasažinius baseinus. 

Žinoma, naujos pirties nepastatysi-
me per tas tris savaites, bet, pavyz-
džiui, pasipuošime ir Kalėdoms.

- Ar planuojate po karantino 
sugrįžusiems  klientams pasiūlyti 
naujų paslaugų?

- Planuojame didinti abonementų 
įvairovę. Norime įvesti treniruoklių 
salės abonementą, kad žmonės ga-
lėtų salėje lankytis du kartus per 
dieną - yra toks poreikis. Labai di-
delis yra asmeninio trenerio paslau-
gų ir konsultacijų poreikis.

- Kaip reaguojate į žinias, kad 
kaimyniniuose rajonuose taip pat 
atidarinėjami baseinai?

- Žinau, kad yra nuspręsta basei-
ną statyti Kupiškio rajone. Žiūriu į 
tai teigiamai, nes konkurencija mus 
skatintų pasitempti, siūlyti naujų 
paslaugų, kad išliktume profesiona-
lūs ir inovatyvūs.

- O kur  semiatės idėjų, kurias 
norite pritaikyti baseine „Bange-
nis"?

- Iš viso pasaulio. Iš klientų pir-
miausia: jie lygina paslaugas, sako, 
ko norėtų, todėl klientai mums yra 
labai svarbūs patarėjai. Mes patys 
taip pat nenustygstame vietoje ir 
komunikuojame ne tik su Lietuvos 
sporto objektais. Kalbamės su La-
tvijos, Estijos ir net Amerikos spor-

to objektais. Tos inovacijos ateina  
plečiant akiratį..

- Spėju, esate aplankiusi visus 
Lietuvoje veikiančius baseinus. 
Kuris Jums paliko didžiausią 
įspūdį?

- Man Lietuvoje nepatinka tai, 
kad steigiami biudžetiniai baseinai. 
Palangos baseinas man patiko, nes 
jį, kaip ir Anykščių baseiną, valdo 
viešoji įstaiga.Tai skatina nuolat 
ieškoti kelių, kaip išgyventi, siūlant 
naujoves, ieškant komercinių pro-
gramų, siekiant dirbti taip, kad kli-
entas sugrįžtų. Iš biudžeto išlaikomi 
baseinai neturi to „nenustygstančio 
variklio“. Jiems mažiau skausmo, 
iš ko išgyventi, nes 100 proc. yra 
išlaikomi iš biudžeto.

- Šiemet Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro ir 
Anykščių rajono savivaldybės 
surengtuose turizmo apdovanoji-
muose pelnėte net du apdovanoji-
mus. Ar jums tai buvo staigmena?

- Nominacijos „Už trauką į 
Anykščius“ buvome verti. Nebū-
siu kukli. Nominacija už tai, kad 
sumokėjome per metus daugiausia 
mokesčių buvo netikėta. Buvau 
įstikinusi, kad šioje vietoje mus tu-
rėtų pralenkti verslininkas Deividas 
Dilys arba SPA Vilnius Anykščiai 
kompleksas.

VšĮ „Sveikatos oazė” direktorė Sonata Veršelienė pripažino, kad 
antrasis šių metų  karantinas baseinui „Bangenis” bus skaus-
mingas.

Jei nesisaugosi 
– bus blogai

Algimantas Bronius BEKE-
NIS, Viešintų seniūnaitijos se-
niūnaitis:

- Smarkiai gyvenimas dėl kor-
naviruso pandemijos nepasikeitė, 
tačiau reikia labai saugotis. Kai 
nuvažiuoju į Anykščius, naudoju 
dezinfekcinį skystį, dėviu ap-
sauginę veido kaukę, pirštines. 
Dabar toks didelis užsikrėtusių-
jų koronavirusu skaičius visoje 
respublikoje, tad jei nesisaugosi 
- bus blogai.

Rečiau dabar vaikštau į par-

Pandemija sujaukė įprastinį gyvenimą
Koronaviruso pandemija ir antrasis šalyje įvestas karantinas 

gerokai pakoregavo žmonių kasdieninę rutiną. „Anykšta“ pa-
šnekovų teiravosi, kaip šiuo laikotarpiu  pasikeitė jų kasdieniniai 
įpročiai, elgsena, poreikiai.

duotuves, vaistines. Vaistais ap-
sirūpinau iki Naujųjų metų, o į 
parduotuvę einu kartą per savai-
tę, jei labai reikia - du.

Su kaimynais mažai bendrau-
jame, nebent iš tolo, užsidėję 
„maskes“, pasikalbame.

Dėl artimųjų 
aplanko 
nerimas

Jūratė MUSTEIKIENĖ, 
Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijos mokytoja:

- Negali sakyti, kad koronavi-

ruso pandemija nepaveikė mano 
gyvenimo. Pirmiausia į mokyklą 
dirbti tenka eiti ne kiekvieną die-
ną. Aišku, tai palietė ir socialinius 
ryšius. Šiuo metu viena mano du-
kra yra Austrijoje, apsunkintas 
jos sugrįžimas į Lietuvą.

Aplanko nerimas dėl artimųjų - 
sesių, brolių.Visą laiką galvoji, ar 
jie susirgs, ar nesusirgs.

Gyvenu Ramybės mikrorajone, 
šalia „Žiburio“ parduotuvės, to-
dėl į kitas parduotuves nevaikš-
tau, nes čia viską galima gauti. 
Pas kirpėją buvau, priėmė. Ne-
jaučiu didelio diskomforto.

Turime sodybą, kur galime pa-
būti vieni ir su niekuo per karan-
tiną nebendrauti.

Pasikeitė tik 
darbo pobūdis

Nijolė KAČKUVIENĖ, 
Anykščių seniūnijos Niūronių 
kaimo gyventoja, muziejaus 
darbuotoja:

- Per karantiną darbo mažiau, 
nes atšaukėme grupes į edukaci-
nius užsiėmimus Arklio muzieju-
je. Šiuo metu atostogauju. O vė-
liau užsiimsime amatais - siūsime 
kažką, kad turėtume veiklos.

Kaime gyvenu, veiklos susi-
randame. Čia nesėdime rankų 
susidėję.

Į parduotuves vaikštau labai 
retai, maistą mums tiekia dukra. 
Taip būdavo ir anksčiau, nes į 
miestą važiuojame tik tada, kai 
kažko labai reikia.

Praktiškai mūsų gyvenimo ka-
rantinas nepakeitė, tik pasikeitė 
mano darbo pobūdis. Džiaugia-
mės, kad gyvename kaime, turi-
me kiemą, galime į jį išeiti. Tėtis 
vyro iš Vilniaus savaitgaliais at-
važiuoja pas mus pasibūti.

Labiausiai 
trūksta gyvo 
bendravimo

Dominykas PUZINAS, anykš-
tėnas, studentas:

- Esu studentas, pirmakursis, 

šiuo metu studijuoju nuotoliniu 
būdu. Neturėjome su bendra-
kursiais nei tos vadinamosios 
„cementovkės“, neturime gyvo 
kontakto su dėstytojais. Tai turi 
įtakos tiek mokymosi kokybei, 
tiek ir psichologinei būklei .Dau-
giau suvaržymų, tačiau visi jie 
dėl bendro gėrio ir visų mūsų ge-
resnės ateities. Jauni žmonės gali 
pabūti šiuo laikotarpiu namuose 
ir išgelbėti vyresniųjų žmonių 
gyvybes.

Taip, dabar rečiau lankausi 
parduotuvėse. Pradėjau vertinti 
buvimo parduotuvėse laiką. Ap-
siperku  4-5 dienoms į priekį.

Man per karantiną labiausiai 
trūksta bendravimo, gyvo kon-
takto. Bet nieko, pakentėsime, tai 
laikina ir, manau, greitai grįšime 
į normalų gyvenimą.

-ANYKŠTA

Kas turi prižiūrėti už europinius 
milijonus įrengtus aikštynus?

Prieš keletą metų Anykščių rajono 
kaimuose savivaldybė už europinę 
paramą įgyvendino diversifikacijos 
projektus. Už miljonus buvo sure-
montuoti kultūros namų pastatai, 
sutvarkytos viešosios erdvės, įrengti 
aikštynai.

Praėjo jau nemažai laiko po šių 

projektų įgyvendinimo. Labai gaila, 
bet tai, kas buvo sukurta už didžiulius 
pinigus, dabar palikta likimo valiai.

Kai kuriuose kaimuose sukur-
tas gerbūvis jau prašosi remonto 
darbų: suoliukai supuvo, aikštynų 
tvoros tuoj nuvirs, reikalinga kai 
kur atnaujinti aikštynų dangą, nes 

nusitrynė ir t.t.
Susidaro įspūdis, kad šis turtas 

šiandien lyg ir niekam nepriklauso. 
O išleisti milijonai dar tikrai galėtų 
tarnauti ilgai, jei savivadybė surastų 
lėšų prižiūrėti tai, kas jau sukurta.

Viktoras
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MOZAIKA

naujos knygos

horoskopas
AVINAS. Galite sulaukti toli 

siekiančio dalykinio pasiūlymo. 
Idėja galėtų padėti išspręsti užgriu-
vusias finansines problemas, bet 
dar nėra iki galo subrandinta. Jos 
įgyvendinimas galėtų pareikalauti 
pernelyg didelių aukų ir galų gale 
viskas viskas būtų dar blogiau...

JAUTIS. Tarnyboje gali keistis 
jūsų pareigos. Darbo ir atsakomy-
bės prisidės tuoj pat, kiti privalumai 
atsiskleis vėliau... Kelionės planus 
gali tekti atidėti dėl pablogėjusios 
sveikatos ar kitų kliūčių. Nesko-
linkite, nesiskolinkite. Apskritai 
pasistenkite šią savaitę neprisiimti 
jokių finansinių įsipareigojimų.

DVYNIAI. Venkite bet kokios 
skubos ir blaškymosi. Jei norite spė-
ti, turėtumėt neskubėti. Būsite lin-

kęs išlaidauti, pernelyg daug išleisti 
daiktams, visiškai jums nebūtiniems. 
Svarbius pirkinius verčiau atidėkite 
kitai savaitei. Šeima ir draugai rei-
kalaus sau ypač daug dėmesio šią 
savaitę, bet neleiskite, kad jūsų gy-
venimą už jus tvarkytų kiti.

VĖŽYS. Savaitė bus pilna ro-
mantiško pasiryžimo. Įsimylėjėliai 
gali galų gale priimti sprendimą 
tuoktis. Rimčiau žiūrėkite į sapnus 
- šią savaitę jie gali būti pranašiš-
ki. Antroje savaitės pusėje laukite 
džiugios nasijienos.

LIŪTAS. Laukia tolima ir gal-
būt ilga kelionė. Pats laikas keliau-
ti lankyti giminių ar verslo reika-
lais. Pagaliau įvyks sandėris, kurio 
seniai tikėjotės. Antroje savaitės 
pusėje galite sulaukti finansiškai 
naudingo dalykinio pasiūlymo. 
Seksis sąžininga, legali veikla.

MERGELĖ. Galite būti išmuš-
tas iš vėžių netikėtų naujienų. Jums 
atrodo, kad visi jus tyčia erzina ir 
persekioja. Darbe galima įtampa - 
panašu, kad keisis darbo pobūdis 
ar vadovybė. Kažkokie ryšiai šią 
savaitę gali taip pakreipti įvykius, 
kad jūs tapsite atpirkimo ožiu. Jūsų 
lūkesčiai tokie dideli, kad jie pa-
prasčiausiai negali išsipildyti.

SVARSTYKLĖS. Savaitės pra-
džioje teks priimti svarbų spren-
dimą. Neieškokite kaltų, jei jums 
nesiseka! Kiekvieną kartą, peržen-
gęs savo kompetenciją, sulauksite 
tik negatyvių padarinių. Rimtų 
problemų gali kilti dėl finansų. Sa-
vaitgalį būtinai kur nors nueikite. 
Nepasigailėsite.

SKORPIONAS. Išmeskite iš 
galvos vakarykščias fantazijas ir 

pasižadėkite sau nesigailėti anks-
čiau padarytų sprendimų. Pasikei-
timai savaitės viduryje greičiausiai 
nebus malonūs, bet neišvengiami. 
Pamėginkite savaitgalį emociškai 
išsikrauti užsiėmęs sau malonia ir 
suprantama veikla.

ŠAULYS. Rūpinsitės kitų žmo-
nių reikalais, nelabai suprasdamas 
jų esmės. Tai gali sukelti apkalbas 
ar net pašaipą. Šią savaitę tiesos 
ieškojimai bus itin sunkūs, nes 
kažkas akivaizdžiai bando jumis 
manipuliuoti.

OŽIARAGIS. Mažytis kompro-
misas pirmomis savaitės dienomis 
padėtų daug lengviau sutvarkyti 
reikalus. Jūsų nuolatinis nuotaikų 
svyravimas savaitės viduryje ap-
linkiniams bus sunkiai pakeliamas. 
Antroje savaitės pusėje neleiskite 
sau pernelyg impulsyvios reakci-

jos ar veiksmų, kurių vėliau tektų 
gailėtis.

VANDENIS. Stebinsite aplin-
kinius kaip tik tuo momentu, kai 
tie jau manys jus perpratę. Iš jūsų 
galima tikėtis impulsyvių, audrin-
gų emocinių protrūkių be regimos 
priežasties. Jūsų gali paprašyti 
pagalbos, bet būkite atsargus - ne-
leiskite, kad jumis manipuliuotų. 
Kivirčas su partneriu paliks nema-
lonių nuosėdų ir pareikalaus nema-
žų kompromisų iš jūsų pusės.

ŽUVYS. Net jei tai ir nėra mei-
lė, laukia jaudulio pilnos dienos. 
Nesitikėkite pernelyg daug ir per-
nelyg greitai. Nesileiskite užbu-
riamas pirmo įspūdžio - viskas 
gali baigtis karčiu nusivylimu. 
Akivaizdžiai bus bandoma jumis 
manipuliuoti ir suversti jums savo 
neatliktus darbus.

DIDŽIOJI GERIAUSIŲ PASAULYJE PAMOKANČIŲ 
ISTORIJŲ KNYGA: 365 istorijos kiekvienai dienai – iš 
visų pasaulio tautų 
išminties lobyno 

Išleido „Obuolys“, 2020 m.

Nuostabi, gausiai iliustruota dovana ir ypatingai vertinga knyga, kurioje sukauptos 
pamokančios istorijos iš visų pasaulio tautų išminties lobyno! Daugiau nei 500 puslapių 

išminties kiekvienai dienai – tai knyga, kuri privalo būti kiekvieno žmogaus namuose ir skaitoma visas 365 
metų dienas! 

Šiame rinkinyje sukaupti tobuliausi išminties perlai, sukurti ir per amžius nugludinti viso pasaulio išminčių: 
biblinės, afrikietiškos, indiškos, žydiškos istorijos, Levo Tolstojaus ir Ivano Turgenevo parašyti pasakojimai ir 
iškilios daugybės kitų autorių mintys.

Psichologijos mokslo raida net sukūrė ypatingą tokių pasakojimų rūšį – gydomuosius pasakojimus, kurie 
padeda spręsti asmenybės problemas ne blogiau nei tradicinės psichoterapijos seansai.

Kartais linksmos ir šmaikščios, kartais tiesiog išmintingos istorijos padės priimti teisingus sprendimus pačio-
se sudėtingiausiose situacijose ir užtikrintai žengti į priekį. Būtent tokie pasakojimai pažadina pačius šviesiau-
sius ir kilniausius jausmus, pašalina įtampą, kylančią dėl šiuolaikinio gyvenimo tempo, sumaišties ir reikalavi-
mų bei sugrąžina vidinę harmoniją.

Ši knyga – puikus pasirinkimas ir vaikams, ir suaugusiems!

Šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų koncentracija 
nepaisant karantino – 
rekordinė

Šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos atmosferoje – pagrindinis 
klimato kaitos veiksnys – pernai 
pasiekė rekordinę koncentraciją, 
kuri šiemet toliau didėjo nepaisant 
pandemijos stabdymo priemonių, 
pirmadienį paskelbė Jungtinės 
Tautos.

Pasaulio meteorologijos organi-
zacija (WMO) nurodė, kad karan-
tino priemonės, sienų uždarymas, 
skrydžių sustabdymas ir kitos 
priemonės koronaviruso krizei su-
valdyti iš tiesų sumažino taršą dau-
geliu teršalų ir šiltnamio efektą su-
keliančių dujų, tokių kaip anglies 
dvideginis.

Tačiau organizacija įspėjo, kad 
pramonės sulėtėjimas dėl pan-
demijos nesumažino rekordinės 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentracijos. Šios dujos sulai-
ko šilumą atmosferoje, todėl kyla 
Žemės temperatūra ir vandenynų 
lygis, dažnėja ekstremalūs meteo-
rologiniai reiškiniai.

„Su karantinu susijęs taršos su-
mažėjimas yra tik mažytis trum-
palaikis pokytis ilgo laiko grafike, 
– sakoma WMO vadovo Petteri 
Taalaso (Pėterio Talaso) pareiški-

me. – Mums reikia pastovaus krei-
vės suplokštėjimo.“

Kaip sakoma WMO metinėje 
ataskaitoje dėl taršos šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis 
„The Greenhouse Gas Bulletin“, 
preliminarūs apskaičiavimai rodo, 
kad periodu, kai buvo intensyviau-
siai taikomos karantino priemonės, 
per parą į atmosferą išmetamo an-
glies dvideginio kiekis pasaulyje 
galėdavo sumažėti 17 procentų.

Metinis poveikis taršai turėtų 
būti 4,2–7,5 proc. sumažėjimas, 
sakoma ataskaitoje.

Tačiau tai iš esmės nemažins 
anglies dvideginio atmosferoje 
koncentracijos, nurodė WMO ir 
perspėjo, kad poveikis šiai kon-
centracijai buvo „ne didesnis nei 
svyravimas tarp normalių metų“.

JAV mirė „ledinio vandens 
kibiro iššūkį“ populiarinęs 
aktyvistas

Eidamas 38-uosius mirė vienas 
amerikietis, padėjęs išpopuliarinti 
„ledinio vandens kibiro iššūkį“ – 
pasaulį užkariavusią akciją, kuria 
siekta atkreipti visuomenės dėmesį 
į mirtiną nervų sistemos degene-
racinę ligą, šeštadienį pranešė jo 
komanda.

Niujorkiečiui Patrickui Quinnui 
2013 metais buvo diagnozuota šo-

ninė amiotrofinė sklerozė (ALS).
„Su dideliu liūdesiu turime šį 

ankstyvą rytą pranešti apie Patricką 
mirtį“, – paraše jo komanda „Face-
book“ kovos su ALS aktyvistų gru-
pėje „Quinn for the Win“.

„Visada prisiminsime jį dėl 
įkvėpimo ir drąsos nenuilstamai 
kovojant su ALS“, – priduriama 
žinutėje.

Nors „Ice Bucket Challenge“ ak-
ciją, 2014 metais žaibiškai išplitu-
sią per socialinius tinklus, pradėjo 
ne P. Quinnas, jis kartu su šeimos 
nariais ir draugais padėjo jai tapti 
tikru pasauliniu reiškiniu.

Milijonai žmonių sudalyvavo 
toje kampanijoje, kurios dalyviai 
turėjo nufilmuoti, kaip apsilieja 
lediniu vandeniu, paskelbti įrašą 
internete, o paskui paaukoti pinigų 
medicinos tyrimams ir paraginti tą 
patį padaryti kitus.

Iššūkį priėmė ištisos sporto 
komandos ir plejada įžymybių, 
įskaitant Tomą Cruise'ą, Steveną 
Spielbergą, Billą Gatesą ir net bu-
vusį JAV prezidentą George'ą W. 
Bushą.

Paskaičiuota, kad kampanija 
ALS moksliniams tyrimams padė-
jo surinkti 220 mln. dolerių (185 
mln. eurų).

Šis sindromas, dėl kurio ligonio 
kūnas palaipsniui „išsijungia“ de-
generuojant jo nervų sistemai, taip 
pat vadinamas Lou Gehrigo liga. 
Šis garsus JAV beisbolininkas mirė 
nuo ALS 1941 metais.

ALS diagnozės sulaukęs buvęs 
JAV universiteto beisbolo žaidėjas 
Pete'as Fratesas (Pitas Freitsas), 
irgi padėjęs išpopuliarinti „ledinio 

vandens kibiro iššūkį“, mirė per-
nai. Jam buvo 34 metai.

Lenkijoje atidarytas giliausias 
pasaulyje nardymo baseinas

Šį savaitgalį netoli Varšuvos 
buvo atidarytas 45,5 metro gylio 
nardymo baseinas su dirbtinėmis 
povandeninėmis olomis ir majų 
griuvėsiais. Skelbiama, kad tai yra 
giliausia tokia struktūra pasaulyje.

„Deepspot“ pavadintame kom-
plekse yra ir nedidelio laivo nuo-
laužos, kad narai galėtų jas apžiū-
rėti. Baseinui užpildyti reikia 8 
tūkst. kubinių metrų vandens, o tai 
yra daugiau nei 20 kartų daugiau, 
nei reikia pripildyti tradicinį 25 
metrų ilgio baseiną.

Skirtingai nuo įprastinių basei-
nų, „Deepspot“ kompleksą buvo 
galima atidaryti, nepaisant egzis-
tuojančių apribojimų Lenkijoje, 
nes tai yra mokymų centras, kuria-
me siūlomi kursai.

Taip pat planuojama šalimais pa-
statyti ir viešbutį, iš kurio svečiai 
galės stebėti narus penkių metrų 
gylyje.

„Tai yra giliausias pasaulyje ba-
seinas“, – šeštadienį per atidarymą 
agentūrai AFP sakė 47 metų nar-
dymo entuziastas ir „Deepspot“ di-

rektorius Michalas Braszczynski .
Iki šiol „Guinness“ rekordų kny-

goje giliausiu baseinu pasaulyje 
buvo įvardijamas 42 metrų gylio 
baseinas Italijos Montegorto Ter-
mės miestelyje.

Tačiau jau kitais metais Lenki-
joje vos duris atvėrusį giliausią 
pasaulyje baseiną gali aplenkti 
50 metrų gylio baseinas „Blue 
Abyss“, kurį numatoma atidaryti 
Didžiojoje Britanijoje.

Pirmąją naujojo baseino darbo 
dieną apie dešimt klientų laikė 
egzaminą instruktoriaus licencijai 
gauti.

„Čia nėra įspūdingų žuvų ar 
koralinių rifų, todėl tai nėra jūros 
pakaitalas, tačiau tai tikrai yra gera 
vieta mokytis ir treniruotis, kad 
galėtumei saugiai nardyti atvirame 
vandenyje, – sakė 39 metų nardy-
mo instruktorius Przemyslaw Ka-
cprzak. – Ir čia labai smagu! Tai 
tarsi vaikų darželis narams!“

M. Braszczynski sakė, kad ba-
seinu naudosis ir ugniagesiai bei 
kariuomenė.

Šiam baseinui pastatyti per dau-
giau nei dvejus metus buvo sunau-
dota apie 5 tūkst. kubinių metrų 
betono. Statybos kainavo apie 40 
mln. zlotų (8,9 mln. eurų).
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Teleloto. Žaidimas nr. 1285 Žaidimo data: 2020-11-22 Skaičiai: 44 03 45 54 01 14 40 22 61 48 47 69 20 73 50 
60 37 15 28 36 64 74 02 57 39 09 75 41 24 07 34 18 33 05 38 43 68 30 23 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 13 49 21 67 16 27 
(visa lentelė) PrizaiŽaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 560089.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 19.50€ 
490 Užbraukus eilutę 2.00€ 12311 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 19763  Papildomi prizai Bilietas Prizas 02**599 50 EUR 
VIADA čekis 0154837 Automobilis Nissan Qashqai 0343112 Automobilis Nissan Qashqai 03**809 DELIMANO pjaustyklė-salotų 
dž. 00**999 DELIMANO pjaustyklė-salotų dž. 0011786 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 0038901 Išmanusis televizorius Xiaomi 
Mi 0082897 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 0114544 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 0080064 Išmanusis televizorius Xiaomi 
Mi 0113103 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 0108772 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 0095361 Išmanusis televizorius Xiaomi 
Mi 0337370 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 0087381 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 005*447 KODAK moment. fotoaparatas 
033*346 KODAK moment. fotoaparatas 032*911 KODAK moment. fotoaparatas 012*194 KODAK moment. fotoaparatas 008*121 
KODAK moment. fotoaparatas 03**598 Kolonėlė JBL GO 2 0210273 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0210276 Laiminga vieta prizas 
75 Eur 0210279 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0220743 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0224716 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0224721 
Laiminga vieta prizas 75 Eur 0224726 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0224734 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0224766 Laiminga vieta 
prizas 75 Eur 0224776 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0224782 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0224788 Laiminga vieta prizas 75 
Eur 0224795 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0224800 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0224804 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0224812 
Laiminga vieta prizas 75 Eur 0224822 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0224829 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0224837 Laiminga vieta 
prizas 75 Eur 0224842 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0224850 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0224857 Laiminga vieta prizas 75 
Eur 0224865 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0224870 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0227374 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0228646 
Laiminga vieta prizas 75 Eur 0234629 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0241084 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0198507 Laiminga vieta 
prizas 75 Eur 0198521 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0198535 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0198548 Laiminga vieta prizas 75 
Eur 0198563 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0198577 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0198591 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0198604 
Laiminga vieta prizas 75 Eur 0198619 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0198631 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0198641 Laiminga vieta 
prizas 75 Eur 0198651 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0198661 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0198671 Laiminga vieta prizas 75 
Eur 0198682 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0198694 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0198705 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0198718 
Laiminga vieta prizas 75 Eur 0198728 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0198739 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0200869 Laiminga vieta 
prizas 75 Eur 0200876 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0200881 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0200886 Laiminga vieta prizas 75 
Eur 0200892 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0200896 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0200900 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0200906 
Laiminga vieta prizas 75 Eur 0200914 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0200922 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0205357 Laiminga vieta 
prizas 75 Eur 0209625 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0210228 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0210236 Laiminga vieta prizas 75 
Eur 0210243 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0210250 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0210257 Laiminga vieta prizas 75 Eur 0210263 
Laiminga vieta prizas 75 Eur 0210267 Laiminga vieta prizas 75 Eur 041*418 Pakvietimas į TV studiją 002*769 Pakvietimas į TV 
studiją 012*321 Pakvietimas į TV studiją 013*685 TC čekis buitinei technikai 003*474 TC čekis buitinei technikai 016*830 TC 
čekis buitinei technikai 006*932 TC čekis buitinei technikai 024*404 TC čekis buitinei technikai 019*435 TC čekis buitinei technikai 
031*534 TC čekis buitinei technikai 006*809 TC čekis buitinei technikai 011*954 TC čekis buitinei technikai

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

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.

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 
darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-607) 67679.

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.

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. 

Ieškome ELEKTRIKO/ELEKTROMONTUOTOJO
Darbo pobūdis: kabelinių linijų klojimas, elektros skydų 

montavimas, transformatorinių statyba, elektros instaliacijos darbai.
Privalumai:

darbo patirtis ESO tinkle;
apsaugos nuo elektros kategorija (PK, VK, AK)

vairuotojo pažymėjimas (B kategorija)
Atlyginimas nuo 900-1200 Eur į  rankas

Tel .  + 370 698 75452

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3476/0002:0140), esančio 
Anykščių r. sav., Traupio sen., Naujadalio k., savininkės E. K. paveldėtojus, 
kad R. Ragausko Individualios veiklos Nr. 605263 matininkas Robertas 
Ragauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2009) 2020-12-04 8:00 vyk-
dys žemės sklypo (kadastro Nr. 3476/0002:0019), esančio Anykščių r. sav., 
Traupio sen., Naujadalio k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės 
informacijos, prašom kreiptis į Robertą Ragauską adresu Šimtmečio g. 2, 
Kupiškis, el. paštu: r.ragauskas89@gmail.com arba telefonu (8-623) 70199. 

SKUBIAI reikalingas šėrikas šerti 
15 karvių Ukmergėje. Suteikiamas 
apgyvendinimas 3 kamb.bute.

Tel. (8-678) 00255.

Kuras

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

Tel. (8-637) 22227.

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

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.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

Kita

Svilintas kokybiškas kiaulių pu-
seles. Greitai atveža. 

Tel. (8-611) 34567.

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

Tel. (8-605) 49513.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai.

Tel. (8-656) 24531. 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2020 m. 
gruodžio 14 d. 13 val. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros minis-
terijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame 
bus svarstomi teisinės apsaugos suteikimo klausimai Trakinių kaimo senosioms ka-
pinėms ir Lietuvos partizanų kapų kompleksui (44338), Kurklių sen., Trakinių k. bei 
Lietuvos partizanų užkasimo vietai ir kapams (44200), Kavarsko m., Kavarsko sen., 
Anykščių r. sav. Su nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektais 
galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/public/17b3926b2a4e
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anekdotas

oras

+2

+6

mėnulis
lapkričio 24 - 27 d. - priešpilnis.

Kotryna, Santautas, Germilė.

Mantvinas, Žybartė, Gerardas.
šiandien

lapkričio 25 d.

vardadieniai

lapkričio 26 d.
Leonardas, Dobilas, Vygintė, 
Silvestras, Vygantė.

lapkričio 27 d.
Maksimas, Virgilijus, 
Skomantas, Girdvydė, Virgis, 
Girvydė, Skomantė, 
Skalmantas.

Pareina girtas vyras namo, 
tyliai atidaro duris. Kol žmona 
kažką daro virtuvėje, jis įgriūna į 
miegamąjį, čiumpa pačią didžiau-
sią knygą, nusirengia, atsigula į 
lovą ir ima skaityti. Po minutėlės 
į miegamąjį užeina žmona:

- Vėl prisilakei?
- Iš kur ištraukei?
- Padėk lagaminą į vietą ir mie-

gok!

***
Užeina vyrukas į restoraną. 

Renkasi, ką valgyti, mato - meniu 
įrašyta: „Kotletai iš vieversėlių - 
5 €“. „Na, - galvoja, - toks de-
likatesas ir taip nebrangiai... Bū-
tinai reikia paragauti“. Užsisako. 
Padavėjas atneša didelį storą ko-
tletą. Kvepiantį, švelniai tariant, 
neskaniai. Vyrukas klausia:

- Sakykit, o šis kotletas tikrai iš 
vieversėlių mėsos?

- Taip.
- O ko dar į jį dedate?
- Arklienos.
- O kiek?
- Na, mėsą maišome perpus: 

vienas vieversėlis ir vienas ar-
klys...

***
Pas psichiatrą:
- Daktare, aš nuolat sapnuoju 

tą patį košmarą: uošvienę, kuri 
už pavadėlio vedžioja krokodilą. 
Jūs tik įsivaizduokit, gruoblėta, 
žalsvai pilka oda, tamsiai ru-
dos karpos, neapykanta degantis 
žvilgsnis ir baisūs, geltoni ir aš-
trūs dantys...

- Taip, tai iš tikro baisu...
- Palaukit, daktare, aš dar apie 

krokodilą nepapasakojau...

***
Ateina senukas į vaistinę ir 

sako:
- Duokite man „Tampax“. La-

bai skauda gerklę.
- Gal jums reikia „Coldrex“?
- Gal... O aš galvojau, kodėl 

juos taip sunku nuryti?

Vedantis per skausmo pelkes
Raimondas GuoBIS

Mano rankose vėl nauja  knyga – gerai pažįstamo žmogaus, le-
gendinio Algimanto apygardos partizano Jono Kadžionio  - Bė-
dos atsiminimai „Per skausmo pelkes”. 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vos 
300 egzempliorių tiražu išleistoje knygoje su pridėta autoriaus 
kalbų kompaktine plokštele autorius atvirai, kartais net naiviai, 
nieko nenutylėdamas, pasakoja apie savo gyvenimą nuo pat vai-
kystės, aprašo įvykius, priežastis, kodėl daugybė jaunų vyrų pasi-
rinko ne nuolankią, baimingą vergo būtį.

Knygos pradžioje didžiu tikėjimu 
pasižymintis ir nuolat tai pabrėžian-
tis J. Kadžionis teigia, kad šiuos at-
siminimus rašyti pradeda paprašęs 
Dangaus pagalbos 2001 metų gruo-
džio 8 - ąją, Švč. Mergelės Marijos 
nekalto prasidėjimo šventėje. Vaiz-
dingai aprašo gimtojo Piktagalio 
kaimo aplinką, mini daugybę vie-
tovadžių – Pienios upelis, Beržytė, 
Klebelis, Piliakalnis, Paravelys, 
Lyčgalys, Balnapėlis, Stuburytė, 
Unšvalkis, Linmarka… 

Poetiškai apylinkes aprašęs, prade-
da pasakoti jau daugiau nei devynias-
dešimt metų besitęsiančią savo gyve-
nimo istoriją. Augo gausioje šeimoje, 
linksmai ir palaimingai. Nors daug 
ko trūko, bet viltinga prigimtis nuga-
lėdavo visus nepriteklius. Mokyklon 
eidavo dalydamiesi su seserimi pirš-
tinių pora – viena ranka pirštinėta, o 
antra – šildoma užantyje. Gerai mo-
kęsis, nors kartais ir į pamokas pavė-
luodavo, išdykaudavo, tačiau ketvirto 
skyriaus baigimo egzaminus išlaikė 
vien penketais. Mokytojas dviračiu 
atvažiavo pas tėvus prašyti, kad tokį 
gabų vaiką būtinai leistų į aukštes-
nius mokslus. O pirmūnas  tiesiog 
drebėjo bijodamas, kad taip nenutik-
tų – mokytis tingėjo. Žinoma, pasili-
ko namie, nes pinigų mokslams tėvai 
neturėjo. Tikriausias išganymas buvo 
Lietuvos kariuomenėje tarnaujančio 
brolio Petro namiškiams užprenume-
ruotas žurnalas „Karys”. 

Prasidėjo pokaris,  palengva ar-
tėjo pilnametystė. Gyvenimas bėgo 
tėvų ūkyje, nešdamas tapsmo bernu 
nuotykius:  pirmosios meilės buvo 
naivios, nuoširdžios, žeidžiančios – 
Anelė, Aliūnė, Danutė, Valiūnė… 
Broliai išėję partizanų keliu: Karolis 
žūsta didžiajame Juodgirio mūšyje, 
palaidojamas sodyboje, pastatomas 
kryžius. Gražiai knygos autorius rašo 
apie partizanus, panašiai taip, kaip ir 
daugelyje minėjimų, kuomet vete-
ranui J. Kadžioniui – Bėdai būdavo 
suteikiamas žodis.

„Žmonės partizanus labai mylėjo 
ir gerbė. Jiems atiduodavo geresnį 
kąsnį, atskleisdavo visas paslaptis. 
Motinos sakydavo: „Mūsų dukte-

rys tekės tik už partizanų. Žmonės 
aukojo save ir visą šeimą:  leisdavo 
savo namuose įrengti partizanų bun-
kerius. Kaimo jaunimas dainuodavo 
tik partizanų dainas, nors už jas grė-
sė Sibiras, iš kurio dar niekas nebu-
vo grįžęs. Žodis „partizanas” turėjo 
magišką galią. Jis ištraukdavo myli-
mąjį iš mylimosios glėbio ir priešin-
gai – vesdavo per pavojus ten, kur 
prireikdavo, net į pačią mirtį…”

Bandė registruotis, bandė vėl gy-
venti, tačiau nesiliaujantys persekio-
jimai vertė   pasitraukti pas partiza-
nus jau po to, kai sovietai ištrėmė 
šeimą. Stovyklavietė Papartynės 
miške, į svečius atėję Šimonių girios 
partizanai, tarp kurių  buvęs Albinas 
Milčiukas – Tigras ir pats Algimanto 
apygardos vadas Antanas Starkus – 
Montė. Sovietinių kareivių ir skrebų 
siautimas, kautynės, kurių metu parti-
zanams pavyko išsiveržti iš apsupties. 
Padėtis buvusi tokia beviltiška, kad 
vyrai buvo pasirengę geriau nusišauti 
nei patekti į priešų nelaisvę. Gelbėjo 
vado Montės patyrimas ir greitašau-
dis čekiškas kulkosvaidis BZ.

Bendražygių gretos retėjo: 1949 
m. rudenį žuvus daugumai kovoto-
jų, Algimanto apygardos nebeliko. J. 
Kadžionis tuo metu sutiko panašaus 
likimo moterį - Malviną Gedžiūnaitę,  
kuriai teko rinktis -  arba kalėjimas, 
arba gyvenimas partizanų būryje. 
Meilė ir likimas. Kadangi nebuvo 
galimybių susituokti bažnyčioje, pri-
siekti dalyvaujant kunigui, jų jungtu-
vės įvyko  abiem stojus  Viešpaties 
akivaizdon, o priesaiką patvirtino bu-
činiu -  savotišku antspaudu, lūpom 
palietę  mažytį kryželį. Jaunavedžių 
kelias -  tikriausia evangelinė perse-
kiojamųjų klajonė. Vis pasisekdavo 
surasti prieglobstį, pagyventi jaujoje 
ar klojimų prėsluose bei ant tvartų 
įrengtose slėptuvėse ir, paklūstant 
įbaimintų žmonių prašymams, trauk-
ti toliau. Įspūdingas pirmųjų povestu-
vinių dienų aprašymas, kuomet pora 
glaudėsi dobilų prėsle. Poetiškasis 
J. Kadžionis tą prieglobstį, meilės 
namus pavadino „dobilų rūmais”. 
Pavykus surasti patikimų rėmėjų, iš-
sikasė požeminę slėptuvę drėgname 

miške, netoli Dabužių. Tame Pušy-
nėlio bunkeryje 1950 m. gruodžio 22 
d., prieš pat Kalėdas, gimė  jų sūnus 
Antanas. Po žeme kūdikis negalėjo 
gyventi, todėl  jis buvo perduotas au-
ginti patikimiems žmonėms.

Ko gero, knygoje trūksta nuotykių, 
veiksmo, net gilesnių pamąstymų, 
juk jų tiek suteikė Juozo Lukšos – 
Daumanto „Partizanai”, Liongino 
Baliukevičiaus – Dzūko ar A. Milčiu-
ko – Tigro  dienoraščiai. Ypač tekstas 
iškrenta iš ritmo, kuomet autorius pa-
sakoja savo būsenas, kurias patirdavo 
vis nusivildamas jaunatviška meile. 
Tie išgyvenimai liejasi ir ilgais eilė-
raščiais. Mat J. Kadžionis partizana-
vo pačiu slogiausiu metu, kuomet pa-
siliko tik keletas partizanų, o jų aktyvi 
veikla buvo labai ribota ar net neįma-
noma. J. Kadžionis tiesiog slapstėsi 
ir ieškojo, kur ir kaip prasimaitinti ar 
ilgesniam laikui prisiglausti. Bet toje 
istorijoje didis herojiškumas. Nuolat 
pasakojimą lydi mintis: nusišauti ar 
pasiduoti. Norisi gyventi, norisi būti 
laisvam…

Trileris baigiasi tūnojimu bunke-
ryje.  Kas toliau, kokia perspekty-
va? Tokia pirmosios dalies pabaiga, 
žadinanti antrosios dalies laukimą. 
Kada bus antroji knyga? Dar neži-
nia.  Ar pavyks partizaninio pasau-
lio mohikanui ją parašyti? O gal kas 
nors padės? Reikėtų pagelbėti - juk 
antroji knyga galėtų gimti ir pade-
dant bendraautoriui.

Sulaukti aprašytos suėmimo dra-
mos, pirmųjų nelaisvės mėnesių, 
žinios, kad nuteistas kalėti pusei am-
žiaus – 25 metams. Jausmo, kuomet 
dieną naktį riedančiais traukinais, 
krovininiuose vagonuose kartu su li-
kimo bičiuliais buvo išgabentas į so-
vietinės imperijos Tolimuosius Rytus. 
Į tą „Gulagų archipelagą”. 

Bylojo apie neįtikėtiną patirtį sta-
tant Omske naftos perdirbino įmonę, 
kur  dirbantiems kaliniams mokėjo 
pinigais. Stebuklingai gerai mokėjo, 
net premijas skyrė, mat darbas buvęs 
labai skubus.  Lagerių parduotuvėje 
buvo visko, tik degtinės ne. Jos at-
gabendavo į teritoriją nuolat įvažiuo-
jantys  vairuotojai . Būdavo smagiai 

pageriančių. Tačiau bausmių nesusi-
laukdavo. Izoliatoriuje palaiko girtą ir 
ryte varo darban. Gyvenimą sovieti-
niuose lageriuose sunku įsivaizduoti. 
Po sukilimų būdavo bylų peržiūrė-
jimai, visų juk neiššaudys, paleido 
didelę dalį kalinių. Tačiau „Bėda” 
malonės neprašė. Tai, pasak buvusio 
partizano, būtų buvęs nusižeminimas, 
savo principų išsižadėjimas.

Omske praleido 1955 – 1958 me-
tus. Po to kalėjo Irkutske.  Ten jį iš-
naudojo miško darbuose ir statybose. 
Dar kita vietelė - Mordovija, ten siu-
vo pirštines. Paskutiniai 6 nelaisvės 
metai praslinko  Urale, Permės srityje 
– lygintuvų detalių gamykloje.

Su buvusiu Troškūnų klebonu, kun. 
Antanu Juška teko tose mirties stovy-
klose susipažinti.  Tikra atgaiva buvę  
jų  pokalbiai. Vėliau, kai kunigas jau 
buvo laisvėje, siųsdavo siuntinius, 
parašydavo. Grįžus po ilgų nelaisvės 
metų ir vėl apsigyvenus kartu, Malvi-
na ir Jonas Kadžioniai susituokė jau 
pagal visas krikščioniškas tradicijas 
atokioje Švendriškės bažnyčioje.

Istorija tęsiasi. J. Kadžionis – Bėda 
susirūpinęs,  kur link pasuks Lietuvos 
valstybė, ar bus gerbiamos, puoselė-
jamos tos vertybės, dėl kurių pokario 
partizanai kraują liejo. Susirūpinęs ir 
savo gyvenimo istorijos tęsiniu...

Jonas Kadžionis – Bėda susirūpinęs: ar pavyks parašyti atsimi-
nimų knygos „Per skausmo pelkes“ tęsinį.        Autoriaus nuotr.

Jonas Kadžionis su savo gyvenimo meile Malvina Gedžiū-
naite. 

Dviejų šimtų puslapių kny-
goje sugulusi legendinio 
Aukštaitijos partizano gyve-
nimo istorija. 


