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Prekes Anykščių 
mieste 

pristatome 
NEMOKAMAI

Ligoninėje mirė koronavirusu 
sirgęs žmogus Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Pirmadienį, lapkričio 30-ąją, 
Anykščių ligoninėje mirė koro-
navirusu sirgusi 66- erių metų 
moteris. Ji, pasak, medikų, tu-
rėjo ir kitų sveikatos problemų.

Koronavirusas įsisuko ir į 
Aknystos socialinių globos 
namų Šlavėnų filialą - serga 2 
darbuotojai ir 4 globotiniai, o 
Anykščių ligoninėje jau naudo-
jamos deguonies kaukės. An-
trasis naujas židinys Anykščių 
rajone - Svėdasų Juozo Tumo 
Vaižganto gimnazija, kuroje 
nustatyti 4 nauji atvejai, o iš 
viso serga 7 gimnazijos dar-
buotojai arba jų šeimos nariai.

Sergamumas koronavirusu 
Anykščių rajone pirmadienį, 
lapkričio 30-ąją, pasiekė nau-
jas aukštumas - sergančiųjų 
sąrašuose jau 123 
anykštėnai.

Anykščių rajono ligoninės laikinasis direktorius Dalis Vaiginas sako, jog ligoninėje situacija darosi 
įtempta.

„Kavaja“ neturi nieko bendra su kava?
Koncertuojantys kolektyvai 

neretai ilgai suka galvas, kol 
sugalvoja tinkamą pavadini-
mą. Meninės saviveiklos vo-
kalinio kvarteto „Kavaja“ pa-
vadinimas nesusijęs su kava. 
„Tai mūsų fantazijos derinys 
iš dviejų žodžių – Kavarskas ir 
Janušava. Pasirinkome pagal 
kolektyvo narių gyvenamosios 
vietos pavadinimų pirmuosius 
skiemenis, nes trys nariai - iš 
Kavarsko, tiktai aš vienas – iš 
Janušavos. Pirmus skiemenis 
Kava- ir Ja- sudėję į vieną, 
gavome gana kvapnų pavadi-
nimą, kuris daug kam asoci-
juojasi su kava“, – šypsojosi 
Algimantas Sudeikis, vienas iš 
šio kolektyvo narių.

Lina DAPKIENĖ

Vokalinio kvarteto „Kavaja“ pavadinimas padarytas iš dviejų žodžių - Kavarskas ir Janušava.  

Šiemet bus 
suremontuota 
12 miško kelių

Sportinis 
turizmas – 
Anykščiuose 
neišnaudota 
verslo niša 

Į parduotuvę - 
tik su 
guminiais

Daugėja beglobių gyvūnų
Ramūnas BLAZARĖNAS, 

Viešintų seniūnijos seniūnas:
- Šiemet tokių atvejų seniū-

nijoje, kad skųstųsi gyventojai, 
buvo gal trys. 

Įvertinimas. Anykščių rajono 
savivaldybė lapkričio 30 dieną, 
pirmadienį, apdovanota Europos 
Tarybos ženklu už nepriekaištin-
gą valdymą. Pagal Europos Tary-
bos patvirtintą metodiką Anykš-
čių rajono savivaldybės valdymą  
vertino gyventojai, politikai, 
darbuotojai, taip pat savivaldybė 
pati įsivertino savo veiklą, pa-
teikdama atitinkamus įrodymus.

Mugė. Šiemet dėl koronavi-
ruso pandemijos ir šalyje įvesto 
karantino Anykščiuose kalėdinė 
mugė persikels į virtualią erdvę. 
Kalėdinės mugės dovanų asorti-
mentą galima stebėti Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centro internetinėje svetainėje. 
Jas pirkėjams žadama pristatyti 
paštu arba bus galima atsiimti 
patiems.

Sutartis. Iš Anykštos upės 
Anykščiuose, ties Malūno gatve, 
bus pašalintos buvusio vandens 
malūno užtvankos liekanos, bus 
tvarkoma upės vaga. Lapkri-
čio 24 dieną Anykščių rajono 
savivaldybės administracija ir 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos Aplinkos projektų 
valdymo agentūra pasirašė pro-
jekto finansavimo sutartį. Pro-
jekto įgyvendinimui pritrauktos 
Europos Sąjungos Sanglaudos 
fondo lėšos. Bendra projekto 
vertė siekia per  273 tūkst. Eur. 

Ženklai. Pastatytas naujas žen-
klas prie Okuličiūtės dvarelio, 
pakeistas stendas prie restorano 
„Basi Basi“ Šventosios upės kran-
tinėje, nauja informacija papildy-
tas stendas apžvalgos aikštelėje 
ties A. Vienuolio gatve. Darbus 
organizavo Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos Archi-
tektūros ir urbanistikos skyrius.

Eismas. Anykščių rajono sa-
vivaldybė rengs eismo organi-
zavimo strategiją. „Ruošiamės 
pirkti darnaus judumo planą. Šio 
plano esmė yra atkreipti dėmesį 
į pėsčiuosius ir dviratininkus, 
jiems teikiant pirmenybę”, - sakė 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė  Ligita 
Kuliešaitė.
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spektras

temidės svarstyklės

Šiemet bus suremontuota 12 miško kelių Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Šiais metais Anykščių rajone miško kelių remonto darbams iš 
Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos skirti 200 
tūkst. Eur. Už šiuos pinigus bus sutvarkyta 12 miško kelių.

Pasak miškininkų, tai ženkliai 
didesnė pinigų suma nei buvo 
skiriama miško kelių remontui 
ankstesniais metais.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
specialistė Martyna Ulevičiūtė 
informavo, kad šiuo metu, po 
įvykusių viešųjų pirkimo proce-
dūrų, sudarytos sutartys ir vyk-
domi miško kelių remonto darbai 
Svėdasų, Mikierių, Mickūnų, 
Pavarių, Kavarsko ir Troškūnų 

girininkijose.
Svėdasų girininkijoje bus sure-

montuoti du keliai. Vieno jų ilgis 
yra 8,051, o kito - 9,613 km.

Mikierių girininkijoje remon-
tuojami trys miško keliai - tvarko-
mi 3,334, 1,016 ir 3,123 km kelio 
ruožai. Vienas iš tvarkomų kelių 
ribojasi su Svėdasų girininkija.

Mickūnų girininkijoje bus sure-
montuotas 4,45 km kelio ruožas.

Pavarių girininkijoje remon-

tuojami trys keliai - 2,344, 1,926 
ir 1,013 km ilgio.

Kavarsko girininkijoje numaty-
ta suremontuoti du kelius - 0,852 
ir 2,465 ilgio.

Troškūnų girininkijoje remon-
tuojamas 3,688 km kelio ruožas. 
Didžioji dalis remontuojamų 
miško kelių driekiasi per priva-
čius miškus.

Miško keliai remonto darbams 
atliekami pagal „reitingavimo“ 
sistemą. „Reitingavimo“ komisi-
ją sudaro VĮ Valstybinių miškų 
urėdijos regioninių padalinių, 
Nacionalinės žemės tarnybos, 

Miškų tarnybos, privačių miškų 
savininkų, savivaldybės atstovai. 
Daugiausia balų (30 balų) ski-
riama miško keliams, kurie drie-
kiasi vien per privačias miško 
valdas. Atrenkant miško kelius 
remontui, taip pat atsižvelgiama 
į tai, ar miško kelias ar jo ruožas 
eina per didelės miško gaisrų ri-
zikos laipsnio miškus, ar jis yra 
vienintelis privažiavimo kelias 
iki gyvenamųjų namų, ir kitus 
kriterijus.

Remonto metu ant miško kelių 
yra pilamas žvyras ir jie yra grei-
deriuojami.

Patikrinimas. Lapkričio 28 
dieną apie 03.08 val. Anykščiuo-
se, J. Biliūno g., patikrinimui su-
stabdyto automobilio „Audi 80 
Avant“ vairuotojui (g. 1996 m.), 
gyvenančiam Svėdasų seniūnijos 

Vikonių kaime, nustatytas 1,79 
prom. neblaivumas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Vairuotojas. Lapkričio 29 die-
ną apie 00.49 val.Kavarsko seniū-
nijos Svirnų II kaime automobilio 
„Citroen“ vairuotojui (g. 1999 m.) 
nustatytas 2,28 prom. neblaivu-

mas. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Vyras sulaikytas ir uždarytas 
į  areštinę.

Smurtas. Lapkričio 28 dieną 
apie 16.30 val. Skiemonyse vyras 
(g. 1974 m.) smurtavo prieš mo-
terį (g. 1977 m.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Vyras sulaikytas ir 

uždarytas į areštinę. 

Konfliktas. Lapkričio 28 dieną  
apie 17.00 val. Anykščių seniū-
nijos Ažuožerių kaime vyras (g. 
1987 m.) smurtavo prieš moterį 
(g. 1987 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir užda-
rytas į  areštinę. 

Mielieji anykštėnai,
Covid-19 pandemijos plitimo mastai Lietuvoje ir Anykščiuose stabilizavosi, tačiau, stabilizavosi 

su dar gana dideliais užsikrėtusiųjų skaičiais. Šiandien Anykščių rajone yra 123 užsikrėtusieji as-
menys. Šiek tiek optimizmo suteikia tai, kad paskutinėmis dienomis virusas plinta tik žinomuose 
židiniuose bei tarp šeimos narių.

Pandemijos visada sėja baimę, netikrumą dėl ateities, skatina niūrias nuotaikas, kai kam net de-
presiją, todėl stengiamės mieste sukurti kalėdinę nuotaiką. Miestas puošiasi, šeštadienio pavakare 
bus įžiebta Kalėdų eglė. Stengiamės išvengti didesnių žmonių susibūrimų, tad anykštėnų laukia 
siurprizas – eglės įžiebimo šventė keliaus per Anykščius, pasieks gyvenamuosius mikrorajonus ir 
daugelio iš jūsų namus.

Dar nėra buvę, kad pandemiją būtų įveikę medikai, vyriausybės ar savivaldybės. Pandemijas gali 
įveikti tik paprasti žmonės, mes visi kartu, laikydamiesi socialinio atstumo, nesibūriuodami, stiprin-
dami imunitetą ir laikydamiesi higienos reikalavimų.

Gražaus adventinio laikotarpio ir Šv. Kalėdų laukimo!

sigutis Obelevičius,
Anykščių rajono savivaldybės meras

Rasta partizano A. Kraujelio-Siaubūno slėptuvė
Utenos rajone rastas ilgiausiai prieš sovietų okupaciją ginklu 

kovojusio partizano Antano Kraujelio-Siaubūno bunkeris-slėptu-
vė, pranešė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras (LGGRTC).

Slėptuvė aptikta Papiškių kaime, 
buvusioje Pinkevičių sodyboje.

Anot pranešimo, iš visų žinomų 
partizaninių slėptuvių ši įrengta 
vėliausiai – 1960 metais.

„Slėptuvė unikali ir dar dviem 
požymiais: jos sienos ne medinės, 
kaip įprasta, o sumūrytos iš akme-
nų, todėl slėptuvės erdvė išliko ne-
pakitusi“, – teigia LGGRTC.

Centro tvirtinimu, netradicinė 
buvo ir jos įrengimo darbų seka – 
pirmiausiai įrengta slėptuvė, o tik 
paskui ant jos sumūryta duonkepė 
krosnis ir įrengtas namas.

Dalį slėptuvės kagėbistai buvo 
aptikę 1965 metais, kai ten slė-
pėsi A. Kraujelis-Siaubūnas. Dėl 
jos unikalumo slėptuvės maketas 
naudotas kaip mokomoji priemonė 
KGB aukštojoje mokykloje Mas-
kvoje.

Remiantis kagėbistų matavimais 
bei slėptuvės nuotraukomis iki 
šiol manyta, kad slėptuvė nebuvo 
įgilinta į žemę, o užėmė tik vadi-
namojo papečkio erdvę ir buvo 
sunaikinta. Atlikti archeologiniai 
tyrimai paneigė šią versiją – rasta 
į žemę įgilinta slėptuvė.

Tikėtina, kad šis atradimas taps 

pagrindiniu naujai kuriamo parti-
zano Antano Kraujelio muziejaus 
eksponatu.

Slėptuvė buvo įrengta Antano 
Pinkevičiaus sodyboje, jis buvo 
vedęs A. Kraujelio žmonos Jani-
nos seserį Oną. Tai buvo paskutinė 
šio partizano slėptuvė.

Pinkevičių namą yra įsigijęs 
Antano Kraujelio atminimo įamži-
nimo labdaros ir paramos fondas. 
Jam pradėjus ruošti būsimo muzie-
jaus projektą, fondo direktoriaus 
Viliaus Maslausko iniciatyva šį 
lapkritį sodyboje atlikti archeolo-
giniai tyrimai.

A. Kraujelis-Siaubūnas į mišką 
kovoti prieš sovietų okupantus išė-
jo 1948 metais, partizanavo Aukš-
taitijoje.

1965 metų kovo 17 dieną KGB 
pareigūnams apsupus sodybą, ku-
rioje jis slapstėsi, susišaudymo 
metu sužeistas partizanas nusišo-
vė.

Šio partizano palaikų ieškota 
kelis dešimtmečius. 2019 metų 
birželį jie rasti sostinės Našlaičių 
kapinėse, kur taip pat anksčiau ap-
tikti partizanų vado Adolfo Rama-
nausko-Vanago palaikai.

2019 metų spalį A. Kraujelis 
palaidotas Antakalnio kapinėse 
Vilniuje.

1997 metais po mirties jam pri-
pažintas kario savanorio statusas, 
suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

Jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 
3-iojo laipsnio ordinu, dabar šis ap-
dovanojimas vadinamas Vyčio Kry-
žiaus ordino Komandoro kryžiumi.

Partizanas po mirties taip pat ap-
dovanotas Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių medaliu.

Ginkluota kova dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo vyko 
nuo 1944 iki 1953 metų. Tačiau 
pavienis partizaninis pasipriešini-
mas tęsėsi dar ilgus metus.

- BNS

Partizanas Antanas Kraujelis - Siaubūnas veikė ir Anykščių ra-
jone.                   LGGTC nuotr.

Mecenatai. Norą tapti vertin-
giausių istorinių antkapių tvarky-
mo mecenatais pareiškė maždaug 
dešimt asmenų, pranešė Kultūros 
paveldo departamentas (KPD). Be 
to, jis iki metų pabaigos pratęsė me-
cenatų paiešką. Lapkričio pradžioje 
KPD inicijavo akciją, kuria siekia-
ma sutvarkyti 24 kapavietes, esan-
čias istorinėse Vilniaus Bernardinų 
ir Rasų kapinėse. Atskiriems žmo-
nėms ir įmonėms siūloma tapti vie-
no ar kelių pasirinktų antkapių su-
tvarkymo mecenatais. „Apie dešimt 
rėmėjų jau pareiškė norą Bernardinų 
ir Rasų kapinėse tvarkyti pagalbos 
reikalaujančius antkapinius pamin-
klus ir kapavietes“, – teigiama KPD 
pranešime. Mecenuoti kviečiama 
neženkliai pažeistus antkapinius pa-
minklus, kurių tvarkymo dokumen-
tacija, padedant ir konsultuojant 
paveldosaugos specialistui, nebus 
sudėtinga. Pasirinkti paminklus ir 
apsispręsti dėl jų tvarkymo kviesta 
nuo lapkričio 1 iki 30 dienos, tačiau 
nutarta akciją pratęsti iki šių metų 
pabaigos. Departamento „Facebo-
ok“ paskyroje paskelbta per 20 ant-
kapių, skulptūrų, kurioms sutvarkyti 
reikia finansinės paramos.

Aktorius. Mirė britų aktorius 
Dave'as Prowse'as, suvaidinęs grės-
mingąjį „Žvaigždžių karų“ veikėją 
Dartą Veiderį, sekmadienį pranešė 
aktoriaus agentas Thomas Bowing-
tonas. „Su dideliu liūdesiu prane-
šame, kad mūsų klientas Dave'as 
Prowse'as (...) mirė vakar ryte, bū-
damas 85 metų“, – feisbuke parašė 
Th. Bowingtonas. „Tebūnie Jėga 
su juo visada!“ – televizijai BBC 
kalbėjo agentas. Kita garsiųjų filmų 
žvaigždė Markas Hamillas, epinėje 
sagoje atlikęs Liuko Skaivokerio 
vaidmenį, tviteryje parašė esąs „la-
bai nuliūdintas žinios apie Dave'o 
Prowse'o mirtį“. Buvęs kultūristas 
D. Prowse'as garsiojo antagonisto 
vaidmenį originalioje „Žvaigždžių 
karų“ trilogijoje gavo dėl savo be-
veik dviejų metrų ūgio ir įspūdingo 
stoto. Atlikdamas vaidmenį aktorius 
vilkėjo blizgančius juodus šarvus ir 
apsiaustą, o dėl Bristoliui būdingos 
stiprios vakarų Anglijos tarmės fil-
mo kūrėjai nusprendė veikėjo įgar-
sinimą patikėti Jamesui Earlui Jone-
sui. Nepaisant to, D. Prowse'as yra 
neatsiejamas nuo personažo, o 2013 
metais naujienų agentūrai AFP jis 
teigė buvęs „garsiausiu visų laikų 
piktadariu didžiajame ekrane“. 

Misija. Tarptautiniai ir Kipro eks-
pertai penktadienį aptarė tyrimų pro-
jektą, kurio tikslas – išbandyti šioje 
Viduržemio jūros saloje kosminę 
įrangą prieš pasiunčiant ją į Marsą 
mėginti nustatyti Raudonosios plane-
tos uolienų amžiaus, pranešė pareigū-
nai. Planetologai ir geologai anksčiau 
šį mėnesį atvyko į Kiprą išbandyti 
įrangos Troodo kalnuose, kur, anot 
pareigūnų, geologinės sąlygos pana-
šios į esamas Raudonojoje planetoje. 
Projektą finansuoja Europos Komi-
sija. Penktadienį įvyko jo planuotojų 
pirmasis susitikimas, įskaitant Ki-
pro kosmoso tyrimų organizacijos 
(CSEO) ir Geologijos departamento 
pareigūnus. „Per susitikimą buvo ap-
tirti tarptautinės kosminės programos 
uždaviniai, geologiniai poreikiai ir 
tinkamiausios vietos šiam projektui“, 
– nurodė Kipro valstybinis Geologi-
jos departamentas. Uolienų tyrimų 
projektas yra „labai inovatyvus, nes 
iki šiol tikslūs Marso uolienų amžiaus 
tyrimai per ankstesnes misijas nebuvo 
atliekami“, sakoma pranešime.

-BNS
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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

Sportinis turizmas – Anykščiuose 
neišnaudota verslo niša Robertas ALEKsIEjūNAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių kūno kultūros ir sporto centro graikų - romėnų im-
tynių treneris Renatas Puikis prieš keletą mėnesių įkūrė mažąją 
bendriją „Anykščių sporto turas“. 

Treneris teigia, kad imtis verslo jį paskatino Anykščiuose neiš-
naudota sportinio turizmo niša.

Treneris R.Puikis pastebėjo, kad 
Anykščių miestas turi gerą infras-
truktūrą - baseiną, viešbučius, sta-
dioną, todėl nusprendė organizuoti 
komercines sportines stovyklas.

„Idėja imtis tokios veiklos man 
kilo pasikalbėjus su savo draugu 
imtynininku, Pekino olimpinių 
žaidynių medalininku Mindaugu 
Mizgaičiu. Šią vasarą jau buvo or-
ganizuotos sportinės stovyklos tiek 
vaikams, tiek ir suaugusiems. Tai 
buvo plaukimo, bendrojo fizinio 
pasirengimo stovyklos“, - pasakojo 
R.Puikis.

Stovyklos dalyviai gyveno ir 
maitinosi viešbutyje „Nykščio 
namai“, sportavo Anykščių Jono 

Biliūno gimnazijos stadione ir 
baseine „Bangenis“. Be sportinių 
užsiėmimų, jiems taip pat orga-
nizuotos pažintinės kelionės po 
Anykščių apylinkes.

Sportines stovyklas aplankė ir su 
jų dalyviais bendravo visas Lietu-
vos sporto žvaigždynas - lengvaa-
tletis Virgilijus Alekna, alpinistas 
Vladas Vitkauskas, boksininkas 
Evaldas Petrauskas, penkiakovi-
ninkė Ieva Sarapinaitė.

Šiemet Anykščių rajono savi-
valdybė iš smulkaus ir vidutinio 
verslo skatinimo programos lėšų 
mažajai bendrijai skyrė 2 tūkst.700 
Eur paramą.

„Jeigu nesikreipsi į savivaldy-

bę dėl paramos, tai jos ir negausi. 
Žinoma, rengiant paraišką tenka 
susidurti su nemažai popierizmo, 
tačiau teikti paraišką savivaldybei 
verta.Gauta parama kompensavo 
įmonės steigimo išlaidas, padė-
jo investuoti į reklamą“, - sakė 
R.Puikis.

Prieš imdamasis naujo verslo, 
R.Puikis sakė ieškojęs informa-
cijos, kokį statusą suteikti savo 
įmonei, ir apsistojęs ties mažąja 
bendrija.

„Bijojau dėl savo galimybių, to-
dėl pasirinkau mažąją bendriją. Da-
bar manau, kad asociacijos statusas 
suteiktų didesnes galimybės para-
mai gauti“, - dėstė pašnekovas.

Treneris R.Puikis sakė, kad į 
sportinį turizmą Anykščiams in-
vestuoti reikėjo jau seniausiai.

„Ar atvyksta turistai vienai-
dviem dienoms, ar mes atvežame 
sportininkus savaitei - mano orga-
nizuojamose stovyklose šią vasarą 
dalyvavo 200 sportininkų. Tai yra 
didelis skaičius“, - sakė R.Puikis.

Mažosios bendrijos „Anykščių 
sporto turas“ direktorius R.Puikis 
pastebėjo, kad Anykščiai iš kitų 
miestų sulaukia vis daugiau kon-
kurencijos, tačiau vienas dalykas 
mūsų miestui ypač kiša koją.

„Anykščiuose yra nekonku-
rencingos paslaugų kainos. Drus-
kininkuose atsidarė sporto bazė 
sportinėms stovykloms organi-
zuoti, kainos ten tokios pat kaip 
ir Anykščiuose, bet sąlygos geres-
nės. Dabar tos kainos sukeltos: jos 
tampa tokios, kad neretai man iš-
kyla klausimas, kur labiau apsimo-
ka sportines stovyklas organizuoti 
- Anykščiuose ar Druskininkuose. 
Baseino paslaugų kainos Anykš-
čiuose didesnės nei Vilniuje“, - 
kalbėjo R.Puikis.

MB „Anykščių sporto turas“ jau 
planuoja kitų metų sportines sto-
vyklas. Pasiteiravus, kaip apie jas 
žinia pasiekia potencialius klien-
tus, R.Puikis išdavė, kad jo verslas 
turi reklamos veidą.

„Tai  mano draugas  olimpietis 
M.Mizgaitis. Jis dirba sostinės 
Fabijoniškių baseino vyr.treneriu 
ir jis paragina žmones dalyvauti 
mano organizuojamose sportinėse 
stovyklose.Taip, jis mūsų reklamos 
veidas: jei ne jis, būtų sudėtinga“, - 
prisipažino R.Puikis.

Treneris Renatas Puikis (viduryje) dviejų olimpiečių apsuptyje. 
Iš kairės – lengvaatletis Virgilijus Alekna ir imtynininkas Min-
daugas Mizgaitis.

Akmirkos iš mažosios bendrijos „Anykščių sporto turas” rengia-
mų sportinių stovyklų.

Ar reikia riboti parduotuvių darbo laiką?
Seime siūloma mažmeninėms prekybos įmonėms uždrausti dirbti teikiant prekybos paslaugas 

kiekvieną sekmadienį ir švenčių dienomis.
Kaip vertinate tokį siūlymą? Ar ištvertumėte kelias dienas per metus neaplankę parduotuvių? O 

gal tokia tvarka padėtų suvaldyti koronaviruso plitimą?

Jadze iš Svedasu: „Tikrai rajkia 
ribot. Krautuves galat dirbt kelias 
valundas par dienu, a savaitaliais iš 
visa gali nedirbt. Užtektu tik maista 
krautuviu, je visokias gelažų, kas-
metikas, parfūmų, laikradžių krau-
tuves gali ir nedirbt. Nesupruntu ir 
takiu dalyku. Bibliotekas gali dyrbt, 
je kulturas namai, muzienjai uždary-
ti. Vienas istaigas dirba par nuotali, 
kitas pilnu tempu prijima lunkytajus. 
Vyresni makiniai makinas namuos, 
je maži vaikai turi ait makyklan. Gal 
virusas ne visus paliečia, gal karunti-
na taisyklas ne visiem vienodas?”4

X – man: „Tikrai vertėtų apriboti 
parduotuvių darbo laiką priešven-
tiniu laikotarpiu. Vargu ar verta pa-
sitikėti žmonių sąmoningumu, kada 
pandemija „šienauja“ vis didesnį 
kiekį savo aukų, o nemaža dalis 
mūsų elgiasi taip, lyg nieko ir nebu-
vo nutikę.”

Manau: „Reikia ribot ne tik 
laiką,bet ir žmonių srautus.Šiandien 
abiejų Norfų pilnos aikštelės mašinų 
ir žmonių,gal penktadienis veikia. 
Be to, ne visi žmonės laikosi atstu-
mų, yra besielgiančių kaip jiems pa-
tinka. Nesvarbu, ar stovi prie mėsos, 

ar prie duonos, kai kam neegzistuoja 
,,palauk“, būtinai reikia brautis be 
taisyklių. Dar pastebėjau ir tiesiog 
sukėlė šleikštulį, kai pamačiau, kaip 
žmonės nuogom rankom čiupinėja 
daržoves (vieną pačiupinėja,vėl pa-
deda, po to kitą ir t.t. - nesusipranta, 
kad reikia paimt maišelį).Yra abejin-
gų viskam.”

Tai: „kas,kad kokią dieną užda-
rys parduotuvę ir nedirbs. Bus kitos, 
mažesnės sausakimšos. Čia kaltas 
yra žmonių mąstymas - kuo mažiau 
lankytis jose. Beje, artėja šventės. 
Vėlgi dovanų ieškojimas. O labiau-

siai, manau, pilnos parduotuvės, kad 
nebeliko kur nueit. Parduotuvė liko 
vienintelė pramoga prasiblaškymui. 
Būtų vasara, tikrai jose nebūtų daug 
žmonių, nes šilta,ilga dienos, žalu-
ma, vanduo vilioja.”

Gene: „gal didziuju parduotuviu 
darbo laika reiketu padaryt nuo 9 
val.iki 15 val. o nuo 15 val. iki 22 
val. pardavejos pristatytu prekes i 
namus paskambinus telefonu ir uzsi-
sakius norimas prekes , taip isveng-
tume grusciu , o ir pardaveju darbas 
butu ne toks monotoniskas negu se-
dint kasoje.”

ili 0v8: „Tuoj Anyksciuose visos 

parduotuvės uzsidarys ! Ir visam lai-
kui! Bus Anyksciai kaip Katlėriai ir 
Keblonys !”

Ona: „Geriausia kaltint kitą. Jei 
patys savęs nesaugosit, nepadės nei 
apsauginiai, nei pardavėjos. Būkit 
patys atsakingi ir laikykitės atstu-
mų. Parduotuvių darbuotojams da-
bar tikrai nelengva dirbti. Ko lekiat 
į parduotuves kasdien, ypač senjorų 
kiek daug.”

Tai ne išsigelbėjimas: „Jei minė-
tomis dienomis nedirbs, tai per se-
kančias dienas atsiims už nedirbtas. 
Parduotuvėse atsiras daugiau pirkė-
jų, nes valgyti vis tiek reikės visada, 
nebent neturės pinigų, bet jiems ir 
visai parduotuvių nereikės.”
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Į parduotuvę - tik su guminiais Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šiomis dienomis „Anykštos“ redakcija sulaukė dviejų skundų dėl ... balų. 
Anykščiuose, S.Dariaus ir  S.Girėno gatvės 3 namo kieme, vanduo telkšo šalia naujosios požemi-

nės atliekų surinkimo aikštelės, o Naujuosiuose Elmininkuose esanti „Jara Jums“ parduotuvė dėl 
išmalto kiemo ir balų apskritai yra sunkiai pasiekiama.

Kiemą niokoja, kas tik 
netingi...

„Važiavau invalido vežimėliu. 
Nukritau. Laimei, žmonės pamatė, 
pagelbėjo. Nepatikėčiau, kad šiais 
laikais taip dar gali būti. Skambi-
nau direktorei. Aiškina, kad par-
duotuvės kiemo remontui nėra 
pinigų. Laukiniuose kraštuose 
gyvename? Eidami į parduotuvę 
elmininkiečiai prisisemia kaliošus. 
Išsipila ir eina toliau“, - piktinosi į 
redakciją paskambinusi moteris.

Šiuo metu rekonstruojama šalia 
parduotuvės esanti Naujųjų Elmi-
ninkų Šilelio gatvė. Parduotuvės 
kieme galima išvysti ir sunkiąją 
techniką. Anykščių savivaldybės 

administracijos Statybų skyriaus 
laikinasis vadovas Valentinas Vit-
kūnas „Anykštai“ sakė, jog par-
duotuvės kiemas yra pačios par-
duotuvės reikalas, tačiau jeigu bus 
nustatyta, kad prie jo gadinimo 
prisidėjo ir rangovai, šie privalės 
sutvarkyti, ką suniokojo.

UAB„Jara Jums“ direktorė 
Lina Luščiauskienė „Anykštai“ 
sakė, kad „parduotuvės kiemą 
niokoja visi, kas netingi“. „Tas 
kiemas mums yra skaudi vieta. 
Pažvyruojame, skaldos papilame, 
pagreideriuojame. Tačiau nei as-
falto, nei trinkelių iškloti mes ne-
pajėgsime“, - kalbėjo UAB„Jara 
Jums“direktorė. L.Luščiauskienė 
kalbėjo, kad rašys pretenziją gatvę 

rekonstravusiai įmonei, tačiau pati 
sakė, jog daug vilčių, kad pavyks 
kažką įrodyti, neturinti.

Remonto kiemas nematė nuo 
1971-ųjų

Prie S.Dariaus ir S.Girėno ga-
tvės 3 namo įrengta atliekų su-
rinkimo aikštelė, kuri po lietaus 
atsiduria pusiasalyje. Kiemo nuo-
lydžiai - kokie pakliūva, o asfalto 
danga jau kaip reikiant skylėta. 

„Vandens nutekėjimo niekur nėra. 
Reikia šituos ežerus sutvarkyti. Čia 
didelis minusas valdžiai: darė, de-
rino, o balos stovi“, - piktinosi į 
„Anykštą“ paskambinęs vyras. Jis 
sakė, kad S.Dariaus ir S.Girėno 

Po lietaus Anykščių S.Dariaus ir S.Girėno gatvės 3 namo kie-
mas virsta baseinėliu. 

Į Naujuosiuose Elmininkuose esančią „Jara Jums“ parduotuvę patekti nesušlapus kojų yra sudėtinga.

Daugėja beglobių gyvūnų
Nuo šio rudens Anykščių rajone sugautų  beglobių ir bešeimininkių gyvūnų laikinąja globa bei 

karantinavimu rūpinsis Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija. Anykščių rajono savivaldybė  
rugsėjo pabaigoje su Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija pasirašė metų trukmės 3 tūkst. Eur 
vertės paslaugų teikimo sutartį. Iki šiol tokią paslaugą savivaldybei teikė Panevėžio gyvūnų globos 
draugija. 

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip, jų akimis, atrodo beglobių gyvūnų situacija Anykščių rajone.

Čia kaip 
anekdotas…

Jolanta GUOBAITĖ, Utenos 
rajono gyvūnų mylėtojų draugi-
jos pirmininkė:

- Anykščių rajono savivaldybė 
nupirko paslaugą 30-čiai beglo-
bių gyvūnų per metus.Čia kaip 
anekdotas - paimkime tris kates su 
penkiais kačiukais - ir baigiasi tas 
paslaugos pirkimas. Tokią paslau-
gą minimum 300 beglobių gyvūnų 
reikėtų pirkti. Problema su beglo-
biais gyvūnais visur yra didžiulė. 
Aišku, mes 300 beglobių gyvūnų 
tikrai negalėtume pasirūpinti. Nie-
kur apskrityje nėra gyvūnų globos 

namų. 
Mes 13 metų Utenoje dirbame 

daugiau nei galime, nes tai darome 
iš idėjos ir didžiulio noro padaryti 
gera tiek gyvūnui, tiek ir žmogui.

Pastebėjau, kad auga kita karta. 
Jei tik pastebi kokį vargstantį gy-
vūną, iš karto ir kreipiasi į gyvūnų 
globos namus. Bėda tik, kad nėra 
kur kreiptis, nėra tiek vietos, kur 
tuos gyvūnus  dėti.

Pagrindinis dalykas - beglobių 
gyvūnų sterilizacija - turėtų būti 
daroma masiškai, bet negali sterili-
zuoti gyvūno ir vėl jį atgal paleisti į 
gatvę. Reikia ir toliau juo rūpintis. 
Tai didelė problema.

Pastebėję beglobius gyvūnus, 
žmonės dažnai neieško pagalbos  
seniūnijoje, nesikreipia į savivaldy-
bę, o pirmiausia kreipiasi į gyvūnų 
globa užsiimančias organizacijas. 
Jei dėl kiekvieno beglobio gyvūno 
jie rašytų savivaldybei prašymus, 
savivaldybės jais būtų užverstos, 
mažiausiai kiekvieną dieną gautų 
po 10 prašymų pasirūpinti beglo-
biais gyvūnais.Tai ilgas biurokra-
tinis kelias, o jei dar iš valdininkų 
žmogus išgirsta, kad pasirūpinti 

beglobiais gyvūnais nėra pinigų, 
jis ir baigia telefoninį pokalbį ir 
skambina mums. Čia toks uždaras 
ir labai sudėtingas ratas.

Kaimuose - 
tragedija

Deimantė RUKŠĖNAITĖ, VšĮ 
„Pūkuota svajonė“ direktorė:

- Mes matome, kad beglobių 
gyvūnų skaičius Anykščių rajone 
auga. Išdalijome šiais metais la-
bai daug kačiukų. Net nežinau, gal 
žmonės apie mus daugiau sužino ir 
kreipiasi arba tų beglobių gyvūnų 
nemažėja.

Daugiausia yra beglobių kačių 
problema. Anykščiuose tai labai 
didelė bėda. O kas kaimuose da-
rosi, tai iš viso tragedija.Mums 
vieniems tą bėdą sutvarkyti tiesiog 
nerealu. 30 į globos namus nuve-
žamų gyvūnų skaičius tiesiog yra 
juokingas. Jei katė atsiveda kokius 
5- 6 kačiukus, tai tą limitą galima 
išnaudoti per mėnesį.

Gyventojai 
skundėsi tris 
kartus

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
Viešintų seniūnijos seniūnas:

- Turime atvejų dėl beglobių 
gyvūnų seniūnijoje. Šiemet tokių 
atvejų seniūnijoje, kad skųstųsi 
gyventojai, buvo gal trys. Kreipėsi 
žmonės dėl benamių šunų ir kačių. 
Kreipėsi gal daugiau dėl palaidų 
gyvūnų. Esu surašęs ir įspėjimų, 
tai daugiau kaip ir nesiskundžia.

Dėl beglobių kačių kreipėmės 
į Utenos rajono gyvūnų mylėtojų 
draugiją. Jie atvažiavo, kates pasi-
ėmė, sterilizavo ir vėl grąžino.

Taip tas problemas ir spren-
džiame. Tos problemos yra tokios 
- šiandien jų nėra, bet nežinai, ar 
nebus rytoj.Atveža žmonės gyvū-
nus ir palieka, taigi problema eg-
zistuoja.

Turėtų būti padaryta kažkokia 
sistema, skirta lėšų, kad beglobius 
gyvūnus būtų galima surinkti, pri-
duoti į globos namus.

Apie beglobius 
gyvūnus nieko 
negirdėjau

Regina PILKIENĖ, Skiemo-
nių kaimo bendruomenės pirmi-
ninkė:

- Nepasakyčiau, kad Skiemony-
se yra beglobių gyvūnų, negirdėjau 
apie tokius. 

Vieną kartą prie parduotuvės šu-
niukai buvo palikti dėžėje.Tai kaž-
kas paskambino į prieglaudą ir jais 
pasirūpino.

Tai buvo maždaug prieš metus.
O dabar mažai ką galiu pasakyti 

šia tema, nes niekur nevaikštau ir 
laiką leidžiu namuose.

gatvės 3 namas pastatytas 1971-
aisiais, taigi, prieš pusę amžiaus, o 
kiemas per tą laiką nė karto kapita-
liai remontuotas nebuvo.

Už Anykščių miesto daugiabu-
čių kiemą atsakingas savivaldy-
bės administracijos Bendrasis ir 
ūkio skyrius. Šio skyriaus vedėjas 

Algirdas Žalkauskas „Anykštai“ 
sakė, kad minimas kiemas yra 
rekonstruotinų aikštelių sąraše, 
tačiau dabar sudaromas naujas 
sąrašas. „Reikia tą kiemą iš naujo 
perdaryti. Žinau apie problemą“, -  
kalbėjo Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vedėjas A.Žalkauskas.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vedėjas Algirdas Žalkauskas sako, kad žino apie Da-
riaus ir Girėno gatvės 3- iojo namo kiemo balų problemą.
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Apsispręskime: savo imunitetą kurti ar naikinti?
Imunitetas – tai organizmo 

gebėjimas neutralizuoti ir iš 
organizmo pašalinti svetimo-
mis identifikuotas medžiagas, 
vadinamas antigenais, susi-
formuojantis dviem būdais. 
Organizmo apsauga atsiran-
da natūraliai persirgus kokia 
nors infekcija arba yra dirb-
tinai sukuriama vakcinacijos 
būdu. 

Skiepijimas – vienas di-
džiausių laimėjimų sveikatos 
priežiūros srityje ir vienas 
svarbiausių žmonijos išradi-
mų, apsaugantis žmonių gy-
vybes ir likviduojantis ligas. 
Nepaisant to, visuomenėje į 
vakcinaciją vis dar žiūrima 
dviprasmiškai.

Specialistė Eglė Savickienė ra-
gina suprasti, kad vakcinos yra 
vaistinis preparatas, tad gali 
pasireikšti šalutinis poveikis, 
tačiau tai nėra pavojinga gy-
vybei ir padeda išvengti tikrai 
sunkių ligų. 

Asmeninio archyvo nuotr.

Vakcinomis yra apsaugomas ne tik pasiskiepijęs žmogus, tačiau suku-
riama saugi aplinka ir kitiems, sustabdomas tam tikrų ligų plitimas.

santarvės“ redakcijos archyvo (Eltos) nuotr.

Saugiausi preparatai 
naudojami medicinoje

Vakcina – tai vaistinis imuni-
nis preparatas, kurio sudėtyje yra 
susilpninti gyvi ar negyvi tokie 
mikroorganizmai kaip bakterijos 
ir virusai ar jų dalys. Vakcina-
cija mokslininkų pripažįstama 
kaip veiksmingiausia priemonė 
mažinant sergamumą, kovojant 
su užkrečiamosiomis ligomis, jų 
komplikacijomis ir mirtimis, ku-
rią įskiepijus žmogaus organizme 
susidaro apsauginiai imuniniai 
mechanizmai ir imuninė atmintis. 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro Visuomenės sveikatos 
specialistė Eglė Savickienė ak-
centuoja, kad galima naudoti tik 
saugias, kokybiškas ir tarptau-
tinius standartus atitinkančias 
vakcinas, laikomas saugiausiais 
preparatais medicinoje. „Kadan-
gi vakcina yra vaistinis prepa-
ratas, tad, kaip ir vartojant bet 

kokius vaistus, pasiskiepijus gali 
pasireikšti nepageidaujamos re-
akcijos ir šalutinis poveikis, bet 
tai nėra pavojinga gyvybei. Ne-
pageidaujama reakcija į skiepus 
yra normalus organizmo atsakas 
į vakcinose esančius antigenus 
ir rodo, jog vakcina yra veiks-
minga ir formuojasi imunitetas. 
Dažniausiai pasireiškiančios re-
akcijos po vakcinos skiepijimo 
yra skausmas, paraudimas ar 
patinimas injekcijos vietoje, gali 
pasireikšti ir karščiavimas. Paste-
bėjus bet kokią reakciją į skiepus, 
reikėtų nedelsiant informuoti gy-
dytoją.“

Toksinių vakcinų nebūtų
 leidžiama naudoti

Visame pasaulyje skiepais kas-
met nuo tymų apsaugoma 2,7 
mln. žmonių, 2 mln. – nuo nau-

jagimių stabligės ir 1 mln. – nuo 
kokliušo. 

Žmogus, kuriam yra suteikta 
teisinga informacija apie skiepus, 
neturi pagrindo nerimauti dėl vak-
cinacijos. Vis dėlto, visuomenėje 
sparčiai plintanti dezinformacija 
atgraso gyventojus nuo vaikus ir 
suaugusiuosius apsaugančio skie-
pijimosi ir tokiu būdu jie prisiima 
ligos užsikrėtimo, platinimo ar 
net mirties rizikas. 

Dažniausiai dezinformacijos 
sraute pasitaikantis teiginys, kad 
skiepai sukelia infekcines ligas, 
– neteisingas. Specialistė E. Sa-
vickienė, kalbėdama apie suke-
liamos ligos ir šalutinio poveikio 
skirtumus, teigia, jog skiepai 
infekcinių ligų nesukelia, tačiau 
naudojant gyvas vakcinas, kurių 
sudėtyje yra gyvas susilpnintas 
virusas, kai kuriems asmenims 
gali pasireikšti šalutinis vaistinio 
preparato poveikis ir konkrečios 
infekcijos, nuo kurios buvo skie-
pyti, simptomai, bet toks susirgi-
mas pasireiškia labai lengva ligos 
forma ir didesnės rizikos sveika-
tai nesukelia.

Mitas yra ir tai, jog nuo visuo-

menės slepiama, kad skiepuose 
yra gyvsidabrio, aliuminio ir for-
maldehido. Vakcinų klinikinių ty-
rimų metu yra užtikrinamas pre-
paratų saugumas ir efektyvumas 
ir tik tokias vakcinas leidžiama 
naudoti. Atsižvelgiant į Lietuvos 
Respublikos vaikų profilaktinių 
skiepijimų kalendorių bei vado-
vaujantis imuninių vaistinių pre-
paratų charakteristikų santrau-
komis, minėtuose preparatuose 
pagalbinių cheminių medžiagų 
– gyvsidabrio, konservanto tio-
mersalio – nėra. 

Aliuminio bei formaldehido 
cheminių medžiagų fragmentai 
įeina į imuninių vaistinių pre-
paratų sudėtį. Vakcinų sudėtyje 

esantys aliuminio junginiai yra 
naudojami daugelį dešimtmečių 
ir nėra jokių mokslinių įrody-
mų apie jų sukeliamą neigiamą 
poveikį sveikatai. Šie junginiai 
naudojami kaip adjuvantai tam, 
kad vakcina sukeltų imuninį at-
saką ir būtų imunogeniška. Dėl 
adjuvantų vakcinose galima 
naudoti mažus antigenų kiekius, 
o tai sukelia mažiau nepagei-
daujamų reakcijų. Jei vakcinų 
sudėtyje būtų toksinės, kancero-
geninės medžiagos ir vakcinos 
galėtų lemti neigiamą poveikį 
sveikatai, jos tiesiog negalėtų 
būti registruotos ir leistos nau-
doti.

Vakcinos sukuria saugią
 aplinką visuomenei

Vakcina yra laikoma saugiausia 
ir patikimiausia natūralia sukurta 
apsauga nuo gyvybei pavojingų 
užkrečiamųjų ligų. Pasitelkiant 
skiepus, pasaulyje prieš 40 metų 
buvo eradikuoti raupai, kasmet 
nusinešdavę po kelis milijonus 
aukų, Europos regione eliminuoti 
tymai ir gerokai sumažėjęs serga-
mumas kitomis vakcinomis val-
domomis infekcijomis. 

„Svarbiausia suvokti, jog vak-
cinomis yra apsaugomas ne tik 
kiekvienas individualus žmogus, 
tačiau ir sukuriama saugi aplinka 
šeimoms ir visuomenei“, – atkrei-
pia dėmesį  E. Savickienė.
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Ligoninėje - jau kaip kare

Apie mirtį Anykščių rajono ligoni-
nėje laikinasis įstaigos vadovas Dalis 
Vaiginas pirmadienį sakė: „Į ligoninę 

moteris pakliuvo dėl chirurginių su-
sirgimų. Bandėm siųsti ir į Uteną, ir 
į Panevėžį. Liepė gydyti vietoje. Gy-
dėme iki šios dienos pietų. „Mirusi 
anykštėnė - trečioji koronaviruso 
auka Anykščių rajone.

Jau savaitgalį Anykščių ligoninė 

turėjo rimto darbo dėl koronaviruso. 
Pirmadienį specialiame ligoninės 
skyriuje, kuriame gydomi susirgę 
arba galimai koronavirusu sergantys 
asmenys, gulėjo keli pacientai. Li-
goninė pradėjo naudoti ir deguonies 
kaukes. „Yra tokių, kuriems prireikė 
deguonies kaukių. Ir ne vienam. Skai-
čių minėti nėra prasmės, jie nuolat 
kinta. Kol paskelbsite žinią - situacija 
jau gali būti pasikeitusi“, - „Anykš-
tai“ pirmadienio rytą, kol Anykščių 
ligoninėje dar nebuvo mirusių nuo 
koronaviruso, sakė ligoninės laikina-
sis direktorius D.Vaiginas.  

Anykščių ligoninėje sergantie-
siems koronavirusu yra paruoštos 8 
palatos, 24 lovos, 3 deguonies pri-
eigos taškai. Pasak D.Vaigino, po 
sąlyginai ramios praėjusios savaitės 
pradžios situacija iš esmės pasikeitė 
savaitgalį, kai žymiai išaugo pacien-
tų srautas.

Labiausiai bijo dėl Aknystų

Aknystos socialinių globos namų 
direktorius Arūnas Kiaušas „Anykš-
tai“ sakė, jog globos namuose ėmėsi 
visų įmanomų saugumo priemonių - 
darbuotojai pamainas perduoda lau-
ke, globotiniai suskirstyti blokais. 

Šlavėnų filiale gyvena 16 globoti-

nių, sergantieji koronavirusu atskirti 
nuo sveikųjų. A.Kiaušas kalbėjo, 
kad Šlavėnų židinį jis tikisi suvaldy-
ti, bet direktoriui daugiau nerimo ke-
lia pačios Aknystos, kuriose vienam 
socialinio darbuotojo padėjėjui dia-
gnozuotas susirgimas koronavirusu.

Iš viso Aknystos socialiniuose 
globos namuose gyvena 336 žmo-
nės, dalis jų yra „ant patalo“ gulintys 
ligoniai.

Globos namai turi filialus Rubi-
kiuose, Kalveliuose, Leliūnuose, 
Debeikiuose ir Šlavėnuose. 

Pačiose Aknystose gyvenantys 
globos namų gyventojai dėl susir-
gimo koronavirusu nėra tiriami. 
Pasak A.Kiaušo, testai bus daromi 
tuo atveju, jeigu bus matomi ligos 
simptomai. Direktorius tvirtino, kad 
globotiniai pagal dabartinį režimą 
koronavirusu gali užsikrėsti tik vie-
nu būdu - jiems virusą gali atnešti tik 
įstaigos darbuotojai. 

Svėdasų mokiniai į mokyklą 
šiais metais nebegrįš 

Po koronaviruso protrūkio Svėda-
sų gimnazijoje mokymas vyksta tik 
nuotoliniu būdu. Į nuotolinį moky-
mąsi išleisti ir pradinukai. Anykščių 
savivaldybės administracijos Švieti-

mo skyriaus vedėja Jurgita Banienė 
„Anykštai“ sakė, kad  vargu ar svė-
dasiškiai šiais metais begrįš į klases.

A.Baranausko pagrindinėje mo-
kykloje bei A.Vienuolio progimna-
zijoje į mokyklą eina tik pradinukai, 
o vyresnieji mokosi nuotoliniu būdu. 
J.Biliūno gimnazijoje toliau taiko-
mas mišrusis mokymosi būdas - dalį 
laiko gimnazistai mokosi nuotoliniu 
būdu, dalį  - mokykloje. 

Beveik visose seniūnijose 
serga

Anykščių rajono vicemeras, Eks-
tremaliųjų situacijų valdymo ko-
misijos Operacijų vadovas Dainius 
Žiogelis „Anykštai“ sakė, jog iki tol 
buvę didieji Anykščių rajono koro-
naviruso židiniai - Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centras bei 
UAB Anykščių komunalinis ūkis 
- pamažu slopsta. Dalis šių įstaigų 
darbuotojų jau grįžo į darbą.

Iš 123 sergančių anykštėnų 61 gy-
vena Anykščių mieste, 17- Anykščių 
seniūnijoje, 16 - Svėdasų, 9 - Kavars-
ko, 6 - Troškūnų, 5 - Viešintų, po 3 - 
Kurklių ir Debeikių, 2 - Skiemonių, 
1 - Andrioniškio. Vienintelėje Trau-
pio seniūnijoje pirmadienį susirgimų 
koronavirusu nebuvo.   

Ligoninėje mirė koronavirusu sirgęs žmogus

Aknystos socialinių globos namų direktorius Arūnas Kiaušas 
sako, jog jo įstaigos globotiniai koronavirusu gali užsikrėsti vie-
ninteliu būdu - per darbuotojus. 
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AVINAS. Visą savaitę kamuos 

saviraiškos problemos. Ypač skaus-
mingai reaguosite į visokiausio 
plauko suvaržymus ir apribojimus. 
Savaitės pradžioje būsite itin ener-
gingas ir pilnas naujų idėjų. Savaitės 
viduryje dienai ar dviem pasidarysi-
te kur kas didesnis namisėda nei pa-
prastai. Savaitgalį jumyse vėl turėtų 
nubusti nuotykių ieškotojo dvasia...

JAUTIS. Jūs aiškiai matote tikslą, 
o tai padės lengviau rinktis priemo-
nes. Artimieji gali pasirodyti perne-
lyg kritiški jūsų atžvilgiu, bet iš tiesų 
jie tiesiog atviresni nei kiti žmonės. 
Žmonės jus stebins kaip tik tuo mo-
mentu, kai jau manysite juos per-
pratęs. Ypač didelio siurprizo galite 
tikėtis savaitės viduryje.

DVYNIAI. Pirmoje savaitės pu-
sėje saugokitės - jumis, jūsų galimy-
bėmis ar jūsų darbo vaisiais kažkas 
norės pasinaudoti savanaudiškais 
tikslais. Konfidenciali informacija 
gali labai nesunkiai nutekėti ir pa-
siekti visai nepageidautinas ausis. 

Gero bičiulio patarimas, iš pradžių 
atrodęs niekam tikęs, galų gale pa-
sirodys esąs vienintelis priimtinas. 
Savaitgalį saugokitės neapgalvotu 
žodžiu įžeisti mylimą ar gerbiamą 
asmenį.

VĖŽYS. Pirmomis savaitės die-
nomis teks nemažai laiko sugaišti 
sprendžiant svetimas problemas, už-
tat nuo savaitės vidurio ryžtingai at-
sidėkite tik savo reikalams, net jei dėl 
to tektų kažką ir įskaudinti ar nuvilti. 
Visą savaitę stenkitės būti malonus 
ir mandagus su nepažįstamaisiais 
ar atvykėliais iš toli. Penktadienį 
ar šeštadienį jūsų laukia svarbus ir 
atsakingas sprendimas. Jokiu būdu 
neskubėkite ir nesikarščiuokite. In-
tuicija gali ir apgauti.

LIŪTAS. Pirmoje savaitės pusė-
je apdairių ir atsargių Liūtų laukia 
finansinė sėkmė. Tai gali būti tiek 
grynieji pinigai čia ir dabar, tiek sė-
kminga ilgalaikė investicija. Ketvir-
tadienį ar penktadienį padaužos gali 
pakliūti į kvailą ar nemalonią situaci-
ją. Savaitgalį tikrą malonumą patir-
site padėdamas kitiems. Paskutinės 

savaitės dienos bus kiek chaotiškos, 
bet paliks malonius prisiminimus.

MERGELĖ. Savaitės pradžioje 
tyčia ar netyčia galite būti smarkiai 
įžeistas ar kaip kitaip įskaudintas. 
Kaltininkas tikriausiai nė nesuvoks 
ką padaręs, tad nelaikykite širdy-
je pikto. Bene svarbiausios dienos 
bus ketvirtadienis ir penktadienis. 
Nesivaržykite dėstyti savo poziciją 
ir ginti ją. Savaitgalį tikriausiai ver-
ta paklusti instinktyviam norui kiek 
galima daugiau laiko praleisti na-
muose.

SVARSTYKLĖS. Dusyk pagal-
vokite prieš dalindamasis savo rū-
pesčiais su draugu, kuriam sunkiai 
sekasi išlaikyti paslaptį. Galite turėti 
labai konkrečių bėdų dėl svetimo 
palaido liežuvio. Tarnybos ar verslo 
reikalus tvarkyti ypač gerai seksis 
ketvirtadienį ir penktadienį. Savait-
galį turėsite rūpesčių dėl kažkieno 
sąmoningai skleidžiamų paskalų, 
užtat seksis žaisti loterijoje, kur bi-
lietą reikia traukti pačiam.

SKORPIONAS. Pirmoje savaitės 

pusėje trokšite vien tylos ir ramybės 
- tik taip galėsite susikaupti laukian-
čiam atsakingam žingsniui ketvir-
tadienį ar penktadienį. Atgaivinkite 
seną, bet iki šiol dar neįgyvendintą 
idėją. Jos metas pagaliau atėjo. Sa-
vaitgalį pasistenkite neišleisti pinigų, 
kurių dar neturite, negirkite pažįsta-
mam prekės, kurios pats dar nema-
tėte.

ŠAULYS. Pirmadienį ir antradie-
nį bendraujant su naujais žmonėmis 
gali kilti labai įdomių minčių. Šią 
savaitę žaiskite tik pagal savo paties 
taisykles ir nesiduokite išmušamas 
iš vėžių. Ėmęsis iniciatyvos ketvir-
tadienį ar penktadienį, galite būti 
apkaltintas nebūtais dalykais, bet tai 
nėra priežastis lįsti į kampą. Drąsiai 
stokite ginti savo pozicijos, ir varžo-
vas neišvengiamai atsitrauks.

OŽIARAGIS. Saugokitės malo-
nių ir mandagių žmonių, norinčių su 
jumis apie kažką pasišnekėti. Galite 
patirti smulkių materialinių nuosto-
lių ir ilgam susigadinti nuotaiką. Pir-
momis savaitės dienomis nuveiksite 
tikrai nemažai darbų, bet nuo tre-

čiadienio turėtumėte pajusti augantį 
pasipriešinimą jums. Nieko baisaus, 
tiesiog teks įdėti daugiau pastangų 
tam pačiam tikslui pasiekti.

VANDENIS. Jau pirmomis sa-
vaitės dienomis jus gali išmušti iš 
vėžių netikėtos naujienos. Jums 
atrodo, kad visi jus tyčia erzina ir 
persekioja. Neieškokite atpirkimo 
ožio, jei jums nesiseka! Neverski-
te savęs per jėgą daryti to, kas iš 
esmės prieštarauja jūsų įpročiams. 
Savaitgalį kivirčas su partneriu 
paliks nemalonių nuosėdų ir parei-
kalaus prievartinio kompromiso iš 
jūsų pusės. Pamėginkite emociškai 
išsikrauti užsiėmęs sau malonia ir 
aiškia veikla.

ŽUVYS. Darbe galima įtampa. 
Antroje savaitės pusėje jums gali 
padaryti didelį įspūdį naujasis pa-
žįstamas. Būkite atsargus - didelė 
tikimybė, kad tai - nepatikimas žmo-
gus. Savaitgalį iš nieko nesitikėkite 
pernelyg daug ir tuoj pat. Jei nuolat 
prisiminsite savo šeimos vertybes, 
reikiamu momentu jums nebus sun-
ku pasakyti „ne“.

Gintarė Adomaitytė „Iš baltojo namo“
Išleido VšĮ „Gelmės“, 2020 m. 
Knyga iliustruota Ričardo Šileikos nuotraukomis

„Iš Baltojo namo“ – tai pastarųjų dešimties metų Gintarės Ado-
maitytės kūryba. Knygą sudaro trys dalys, kiekvienoje – po septynis 
rašinius.

Pirmoji dalis – „Vieną kartą... Ne tik apie savo kartą“ pasakoja apie 
reikšmingus Lietuvai įvykius: pirmąją mokinių ekspediciją į Sibirą 
1989 m., Sausio įvykius 1991-aisiais... Žvelgiama į savo šeimos is-
toriją, aptariama neįgaliųjų dalia mūsų šalyje, žvalgomasi po globos 
namus.

Antroji dalis „Iš Ignalinos dienoraščio. 2019–2020“ – tai meninin-
kų šeimos, netikėtai iškeitusios gyvenimą sostinėje į nuolatinį buvimą Ignalinoje, patirtis. 

Trečioji dalis „Knygos ir jų žmonės“ pasakoja apie gerai žinomus ar kiek primirštus rašy-
tojus, literatus – Bronę Buivydaitę, Mariją Mašiotaitę-Urbšienę, Merkelį Račkauską, Eleną 
Spurgaitę, Kazį Jankauską. Čia – ir skaitymo skatinimo nuošaliose mokyklose įspūdžiai, ir 
patirtys rezidencijose bei literatūrinėse kelionėse, ir vaikų literatūros niuansai. 

Knygos stilius lengvas, kalba – sodri ir turtinga. Tekstai suprantami ir svarbūs – juose 
stabdomas nueinantis laikas, aptariami istoriniai įvykiai. 

Miro Gavran „Kafkos draugas“ 
Išleido VšĮ „Gelmės“, 2020 m. 
Iš kroatų kalbos vertė Laima Masytė
Iliustravo ir maketavo Aistė Tarabildienė

Kafkos draugas (2011) – tai žymaus kroatų dramaturgo, rašytojo, 
scenaristo Miro Gavrano (g. 1961) savitos struktūros romanas, su-
darytas iš 75 fragmentų, susidedančių į savotišką sudėtingo F. Kaf-
kos gyvenimo, pakilimų ir nuopuolių mozaiką. Su stipriu emociniu 
užtaisu aprašoma dviejų rašytojų – Franco Kafkos ir Makso Brodo 
– draugystė, erotika nuspalvinti ryšiai su lemiamos reikšmės jų gy-
venimams turėjusiomis moterimis. Autorius nepaprastai autentiškai 

vaizduoja pirmuosius XX a. dešimtmečius ir intelektualų gyvenimą Vidurio Europoje. Tra-
giškumo romanui suteikia faktas, jog daugelis veikėjų realiame gyvenime tapo holokausto 
aukomis...

Pagrindinis veikėjas – M. Brodas, jis patenka į Kafkų šeimą, pamato jos dramas, tėvo ir 
sūnaus konfliktą, net užmezga intymų ryšį su Franco motina. Prieš mirtį Kafka prašė drau-
go sudeginti jo rankraščius, tačiau šis išsaugojo rašytojo literatūrinį palikimą, kurį skaito 
jau ne viena karta pasaulyje. 

John Leland „Laimė – tai jūsų 
pasirinkimas“ 

Išleido VšĮ „Gelmės“, 2020 m. 
Iš anglų kalbos vertė Virginija Traškevičiūtė

Johno Lelando knyga „Laimė – tai jūsų pasirinkimas“ – ypatingas 
žvilgsnis į senatvę, senėjimo procesus ir seniausius visuomenės na-
rius. Autorius – „The New York Times“ žurnalistas – kiek daugiau nei 
vienerius metus (18 mėnesių) redakcijos užsakymu vykdė žurnalistinį 
projektą – stebėjo šešių iš anksto atrinktų itin senų niujorkiečių (trijų 
moterų ir trijų vyrų) gyvenimą iš arti, tuo pat metu rašydamas apie tai 
seriją straipsnių savo leidiniui. Jais remiantis ir gimė ši jautri, įžval-
gi ir sąmojinga knyga. J. Lelandas ypač pabrėžia, kad vieneri metai 
senukų draugijoje labai daug ko išmokė jį patį ir gerokai pakeitė jo 

mąstymą, o kartu – ir gyvenimą.
Lietuvių skaitytoją neabejotinai sudomins tai, kad vienas iš šešių senyvų knygos herojų 

– mums puikiai pažįstamas žymus lietuvių menininkas, poetas, kino kūrėjas Jonas Mekas 
(1922–2019).

Liudmila Petruševskaja „Mus pavogė. 
Nusikaltimų istorija“

Išleido VšĮ „Gelmės“, 2020 m. 
Iš rusų kalbos vertė Gintarė Adomaitytė
Viršelyje – Ričardo Šileikos nuotrauka 

,,Mus pavogė. Nusikaltimų istorija“ (2017) – romanas, turintis de-
tektyvo bei ,,muilo operos“ bruožų, tačiau iš tikrųjų tai – šių žanrų 
ironizavimas, meistriška parodija, priverčianti dar kartą pažvelgti į 
vėlyvuosius sovietinius metus ir paskutinį XX a. dešimtmetį. Roma-
ną sudaro kelios dramatiškos istorijos, išplaukiančios viena iš kitos, 
išsiskiriančios, išsiplėtojančios ir vėl susitinkančios. Atokių Rusijos 
gyvenviečių nykumas, Maskvos studentijos ar meninės bohemos gy-
venimo būdas, ,,aukšto rango“ diplomatų žeminančios pastangos iš-

silaikyti ,,elite“ – visa tai balansuoja ties absurdo riba, įgyja grotesko didybę. Pagrindinė 
siužetinė linija pasakoja dviejų Seriožų – berniukų vienodais vardais ir pavardėmis, gimusių 
vieną tų pačių metų dieną, – sukeitimo ir paieškų istoriją. Šie vaikai –tartum šioks toks saulės 
blyksnis nesmagioje, tuštybe ir gobšumu persmelktoje blogio karalystėje, tartum patvirtini-
mas: prasideda kitas ir kitoks gyvenimas. 

Biatlonas. Sekmadienį Kontio-
lahtyje (Suomija) vykusiose biatlo-
no pasaulio taurės etape sprinto var-
žybose anykštėnas Vytautas Strolia 
užėmė 27 poziciją, nors suko net du 
baudos ratus. Po sykį V.Strolia su-
klydo šaudydamas tiek gulint, tiek 
stovint. Šeštadienį 20 km asmeninė-
se lenktynėse lietuvis pasiekė karje-
ros rekordą, užėmęs 16 vietą.

Bendroje pasaulio taurės įskaitoje 
po pirmųjų dviejų startų mūsiškis 
klasifikuojamas 21-as (39 tšk.). Pa-
saulio taurės etapo sprinto važybose 
antrasis anykštėnas Linas Banys už-
ėmė 82-ąją vietą.

Krepšinis. Penktąją pergalę RKL 
lygos B diviziono B grupėje iškovo-
jo Anykščių „KKSC–Elmio“ ekipa 
(5/1). Šeštadienį anykštėnai namuo-
se rezultatu 76:60 nugalėjo Jonavos 
„CBet–2“ klubą (2/4).

Fantastišką mačą sužaidė vidurio 
puolėjas Donatas Radžiūnas, kuris 
atkovojo net 21 kamuolį ir pagerino 
RKL sezono bei savo asmeninį re-
kordus. Dvigubą dublį surinko įžai-
dėjas Žygimantas Žiukas (17 tšk., 
10 rez. perd.), o rezultatyviausiai 
„KKSC–Elmio“ ekipoje rungtynia-
vo naujokas Paulius Martinonis (19 
tšk., 3/4 trit.). Po šešių turų Anykščių 
klubas kartu su Kazlų Rūdos „SC–
Atakos“ komanda pirmauja grupėje.

tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

„Korona“ baisiau nei karas
Per karą buvau vaikas. Gyveno-

me kaime. Pradžioje užėjo rusai, 
paskui vokiečiai, paskui vėl rusai. 
Gal suaugusiems buvo baisiau, bet 
mums, vaikams, bėdų nebuvo. Nie-
kas mūsų gyvenimo nevaržė. Žai-
dėm, ėjom į mokyklą, dirbom ūkio 
darbus. Aišku, neturėjom didelės 
prabangos, bet valgio užteko.

Kai lyginu dabartinius „koro-
nos“ laikus su karo metais, atrodo, 
kad dabar yra baisiau. Tada grės-
mė kilo tik kažkam, kas netinkamu 
metu atsidūrė netinkamoje vietoje, 
o dabar gąsdinami visi. Visi iki 
vieno. Net ir tas, kuris gyvena tro-

belėje vidury miško, bijo. Gal paš-
tininkas koroną užneš, gal vėjas ar 
varnos atneš... 

Bet kaip ten iš tikrųjų yra, nie-
kas nežino, niekam neaišku. Aš 
pats niekaip nesuprantu - juk jei-
gu ta korona tokia baisi, tai kodėl 
daromos šventės? Štai dabar per 
televizorių mačiau, kaip miestuo-
se įžiebiamos eglės, prie jų žmo-
nės būriuojasi. Kas tai yra? Puota 
maro metu? Ar tas mūsų maras 
netikras? 

Čia ir vėl prisimenu karą. Kaip 
minėjau, man nebuvo karas baisus, 
bet niekas nešnekėjo, kad kareiviai 

šaudo tuščiais šoviniais, o kareiviai 
netikri. Žodžiu, geriau jau žmones 
mažiau gąsdinti, bet daugiau pa-
saugoti. Valdžiai reikėtų mažiau 
isterijos, tačiau daugiau racionalių 
sprendimų. Be švenčių ir susibūri-
mų tikrai nenumirsime. 

Anykštėnas
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0293695 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0283352 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0297978 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0275610 Laiminga 
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0263451 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0289406 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0289401 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0258548 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0275606 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0290198 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0286477 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0258544 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0263454 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0291200 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0258552 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0289409 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0289357 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0258730 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0306382 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0268721 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0269089 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0258415 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0289348 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273449 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0258539 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0289351 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0289366 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0275602 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0258554 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0298180 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0307129 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0258744 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0281880 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0258426 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0258429 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0289415 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0258411 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0273454 Laiminga vieta prizas 50 Eur 030*481 Pakvietimas į TV studiją 
023*207 Pakvietimas į TV studiją 034*045 Pakvietimas į TV studiją 0300131 Pretendentas į 100 000 Eur 0356492 Pretendentas į 100 
000 Eur 0345384 Pretendentas į 100 000 Eur 0002657 Pretendentas į 100 000 Eur 0099229 Pretendentas į 100 000 Eur 0108881 
Pretendentas į 100 000 Eur 0036259 Pretendentas į 100 000 Eur 0142271 Pretendentas į 100 000 Eur

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.

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.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Dovanoja

Seną svetainės komplektą (sofa-
lova ir 2 foteliai).

Tel. (8-652) 08035.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai.

Tel. (8-656) 24531.

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

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

didinimas, galvutės mūrijimas, 
skardinimas, židinių statyba. 

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

(8-652) 37118.

UAB „JONROKA“  organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
95 k. mokymus pagal motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo 

modulinę profesinio mokymo programą.
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.
Renkama nauja grupė  2020 m. gruodžio 3 d. 16 val. Liudiškių g. 29, 

Anykščiai
Papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidusiems 

KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose).
Informacija ir registracija tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156; www.jonroka.lt.  

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

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

Tel. (8-678) 00255.

Kuras

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

Tel. (8-694) 13180.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-637) 22227.

Gyvuliai

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

Svilintas kokybiškas kiaulių pu-
seles. Greitai atveža. 

Tel. (8-611) 34567.
 

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

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
 (8-699) 34217.

verŠeLIUs nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir aVis
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anekdotas

oras
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0

mėnulis
gruodžio 1 - 4 d. - pilnatis.

Liucijus, Svirgailas, Milmantė, 
Aurelija, Paulina.

Aleksandras, Eligijus, Natalija, 
Butigeidas, Algmina.

šiandien

gruodžio 2 d.

vardadieniai

gruodžio 3 d.
Pranciškus, Gailintas, Audinga, 
Ksaveras.

gruodžio 4 d.
Barbora, Osmundas, Vainotas, 
Liugailė.

- Ar girdėjote? Pensininkams su-
teiktos papildomos lengvatos.

- Kokios?
- Dabar jie gali stovėti po krano 

strėle, vaikščioti bėgiais ir pereiti 
gatvę degant raudonai šviesoforo 
šviesai.

***
Prie elektros laidų prisilietusi, 

visa drebanti uošvė rėkia žentui:
- Išjunk! Prašau, greičiau išjunk!
- Tuoj tuoj, mamyte! Kavos tuoj 

tik atsinešiu!

***
Rytas. Dviese lovoje:
- Brangusis, sapnavau, kad aš 

nėščia!
- Tau reikėtų pasitikrinti pas gi-

nekologą.
- Bet sapne aš buvau beprotiškai 

laiminga!
- Tai dar ir pas psichiatrą už-

suk...

***
- Tu įsižeidei?
- Ne.
- Stipriai?
- Taip!

***
Nutarė Dievas nusileisti į Žemę 

ir įsidarbinti mieste daktaru. Atva-
žiuoja pas jį pirmas pacientas. Pa-
ralyžiuotas, kėdėje. Dievas uždėjo 
ranką ant galvos ir sako:

- Stokis ir eik!
Tas atsistojo ir išėjo. Koridoriuje 

jo klausia:
- Na, kaip naujas daktaras?
- Tai visi jie tokie - net spaudimo 

nepamatavo...

***
Stovi kariuomenės vadas prieš 

eilinius ir sako:
- Kas važiuos bulvių kasti, žings-

nį į priekį.
Vienas kareivis žengė:
- Aš.
Kariuomenes vadas sako:
- Gerai. Kiti eis pėsti.

(Atkelta iš 1 psl.)

„Fonte“ tapo „Kavaja“

Pasak A. Sudeikio, kalbant apie 
kolektyvo istoriją, reikia pradėti 
nuo to, kad visi nariai giedojo 
Kavarsko bažnyčios chore. 

„Kai nebeliko bažnyčios choro 
ir mes likom „už borto“, paban-
dėme nebe giedoti, o dainuoti. 
Turėjom išsilavinusį vadovą – 
vargonininką Almantą Spundze-
vičių. Taigi mes, šeši dainuo-
jantys asmenys, buvom gerai 
paruošti. Porą dainų net keturiais 
balsais dainavom. Iš pradžių 
buvome pasivadinę „Fonte“. Iš-
vertus iš italų kalbos, šio žodžio 
reikšmė „Šaltinis“. Su kolektyvu 
„Fonte“ 2015 metais dalyvavome 
bendruomenių sambūryje, kuris 
vyko Nidoje. Vėliau vargoninin-
kas išėjo, mes likome trys: aš, Al-
gimantas Varanavičius, Laimutė 
Kuojienė. Kvietėme ir daugiau 
buvusio choro dalyvių, bet galbūt 
ne visiems patiko mūsų kryptis, 
stilius. Daugiausia dainuojame 
romansus, pritariant  instrumen-
tui. Džiugu, kad prisijungė smui-

kininkė Gražina Vaitonienė. Na, 
o buvusį pavadinimą „Fonte“ 
pakeitėme į „Kavaja“, kuris vi-
siems tiko, patiko ir gerai skam-
ba“, – pasakojo A. Sudeikis.     

Neturi vadovo 

Pasiteiravus apie „Kavajos“ 
vadovą, A. Sudeikis pabrėžė visų 
kolektyvo narių lygybę. „Mes 
neturime vadovo – visi esame 
lygūs. Patys sau pasivadovauja-
me“, – šypsojosi A. Sudeikis. 

„Jei būtų daugiau žmonių, būtų 
daugiau nuomonių ir galbūt ma-
žiau sutarimo. Turgaus nenorime. 
Visi mes čia vadovai. Visi mes 
esam savamoksliai, nekeliam 
kažkokių aukštų reikalavimų, 
nepriklausom jokiam Kultūros 
skyriui. Visi kvarteto nariai turi 
lygiavertę nuomonę“, – pridūrė 
A. Varanavičius. 

L. Kuojienė taip pat pabrėžė 
visų narių svarų indėlį: „Vienas 
ar kitas iš mūsų dainas parenka. 
Tada visi aptariame. Jei tinka, už-
sirašom žodžius. Jei kas ne taip, 
patys pakoreguojame, pritaiko-
me taip, kad pagal mus būtų, kad 

mums patiems tiktų. Algimantas 
Varanavičius kūrybingas, tad 
reikiamus posmus sukuria. Gra-
žina, klausydama įrašo, natas 
užsirašo. Savo dainomis mielai 
prisidedame prie švenčių, kurias 
organizuoja Kavarsko miesto bi-
blioteka ar Kavarsko pagrindinė 
mokykla-daugiafunkcis centras“. 

Koncertuoja ten, kur 
pakviečia

Vokalinis kvartetas „Kava-
ja“ užsiima menine saviveikla. 
„Mūsų, kaip „Kavajos“, debiutas 
buvo 2018 metais Levaniškyje, 
per bendruomenių sąskrydį. Dai-
nuojame, muzikuojame savo ir 
kitų malonumui. Teisingiau būtų 
sakyti, kad ne koncertuojame, o 
suteikiame renginiams muzikinį 
foną“, – patikslino A. Sudeikis. 

„Pasirodom ten, kur pakvie-
čia: Anykščiuose, Šventežeryje, 
Kurkliuose ir kitur. Šiemet prie 
Kavarsko šaltinio vyko poezijos 
vakaras ,,Seno parko alėjoj kyla 
vėjas ir gimsta viltis“. Dainavom 
ten ir skaitėm poeziją. Kitą dieną 
vėl prisidėjom prie koncertinės 

„Kavaja“ neturi nieko bendra su kava?
programos – dainavom ir gro-
jom centrinėje Kavarsko aikštėje. 
Jaučiam, kad kažkam patinkame, 
kažkam malonu klausytis, tad 
smagu, kad esam reikalingi“, – 
kalbėjo A. Sudeikis. 

„Per dainą mes bendraujame su 
žmonėmis. Džiaugiamės, kad kas 
nors pakviečia. Dainuojame „iš 
dūšios“ ir iš idėjos“, – pridūrė A. 
Varanavičius. 

L. Kuojienė, kalbėdama apie 
repertuarą, koncertinę išraišką, 
pabrėžė tai, kad klausytojas nori 
artumo, vidinės šilumos. „Dainų 
ieškome prasmingų. Mums labai 
svarbus pats tekstas. Degame vi-
dumi, išreiškiame tai per dainą. 
Mus pakviečia ir į privačius va-
karėlius. Nesisiūlom, bet jei kam 
reikia, padedam, labai maloniai 
priimame kvietimus. Džiaugia-
mės, kad galim, nes jei būtume 
atsisėdę, tai jau būtume užsisėdė-
ję ir toliau sėdėję. Žinoma, būtų 
gerai, jei registruotumės kaip 
ansamblis, prisijungtume prie 
kažko“, – teigė buvusi Kavarsko 
centrinės bendruomenės pirmi-
ninkė L. Kuojienė. 

Smuikininkė G. Vaitonie-
nė daugiau groja nei dainuoja. 
„Daugiausia grojam ir dainuojam 
romansus. Tarp dainų įtraukiam 
ir eilėraščių, tekstus parenkame 
pagal dainų temas. Aišku, jei 
kur plačiau kviestų, tai reikėtų ir 
liaudies dainų turėti savo repertu-
are. Kai kartu su Kavarsko mies-
to biblioteka organizavom rengi-
nį, į kurį buvo atvykusi poetė iš 
Utenos Regina Katinaitė-Lum-
pickienė, viską buvom sujungę: 
poezijos skaitymus, melodijas, 
dainas“, – pasakojo G. Vaitonie-
nė. 

Repeticijos – kartą per 
savaitę 

Paprastai kolektyvo „Kavaja“ 
nariai renkasi į repeticijas kar-
tą per savaitę. „Algimantas Su-
deikis yra labai užsiėmęs savo 
verslu – gėlėmis, Algimantas 
Varanavičius prižiūri šimtametę 
mamą, tad irgi nėra paprasta at-
sitraukti. Bet susiburiam, pasita-
riam, parepetuojam. Vieną kartą 
pas vieną, kitą kartą – pas kitą 
namuose. Kai ateina žiema, tai 
smuiko juk niekur tolėliau nesi-
neši, tad dažniau pas smuikinin-
kę namuose renkamės“, – pasa-
kojo L. Kuojienė. 

Jau keleri metai, kai, esant rei-
kalui, L. Kuojienė ir A. Varana-
vičius gieda per laidotuves tiek 
Kavarske, tiek ir kur tolėliau. 

„Pasirodom ten, kur pakviečia: Anykščiuose, Šventežeryje, Kur-
kliuose ir kitur“, - pasakoja „Kavajos“ ansamblio narys Algi-
mantas Sudeikis. Šalia jo - smuikininkė Gražina Vaitonienė.

Gintaro ansamblis. Jau ir prieš 45 metus Janušavos ir Kavarsko 
muzikos mylėtojai turėjo bendrą projektą – „Gintaro“ kolūkio 
vokalinį-instrumentinį ansamblį. 

Meninė saviveikla artima visiems keturiems „Kavajos“ nariams: Algimantui Varanavičiui, Laimai 
Kuojienei, Algimantui Sudeikiui, Gražinai Vaitonienei. 


