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Maisto prekių pristatymas į namus
Užsakymai priimami telefonu: +370 687 53091

El. paštu : vadybininkai@jarajums.lt
Adresas: Vilniaus g. 3, Anykščiai

Prekes Anykščių 
mieste 

pristatome 
NEMOKAMAI

Koronavirusas išplito tarp 
slaugomų asmenų Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Pirmadienį, gruodžio 14-ąją, 
Anykščių rajone koronavirusu 
serga 225 asmenys. Tai naujas 
sergamumos rekordas. Per sa-
vaitgalį nustatytas 51 naujas 
susirgimas, o 12 pasveikusių 
asmenų išbraukti iš sergančių-
jų sąrašų. 

Registruoti nauji susirgimai 
Anykščių rajono policijos ko-
misariate, bendrovės „Baltic 
sofa“ Anykščių padalinyje, 
Viešintų seniūnijoje, Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijoje, Jono Biliūno gimna-
zijoje bei Antano Baranausko 
pagrindinėje mokykloje. Liga 
įsėlino ir į Aknystos socialinių 
globos namų pagrindinį kom-
pleksą.  

Koronavirusas atėjo į pagrindinį Arūno Kiaušo vadovaujamų Aknystos socialinių globos namų 
pastatą.

Prie Šventosios 
upės pažymėta 
žvejo Albino 
meškeriojimo 
vieta

Nesiblaškyk po 
parduotuves - dovanok 

„Anykštos“ 
prenumeratą - Tave 

atsimins visus 
metus!

Sniegu naudosis tik sportininkai
Kalitos kalno patrankos praėjusią savaitę gamino sniegą, bet 

savaitgalį paaiškėjo, kad pramogautojai dirbtiniu anykštėnų 
sniegu nepasinaudos. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
Jau ir buvęs Sveikatos apsaugos 

ministras Aurelijus Veryga kal-
bėjo, kad kalnų slidinėjimo trasų 
veikla neturėtų būti leidžiama, 
o naujoji šalies Vyriausybė dar 
labiau sugriežtino karantino rei-
kalavimus ir vargu ar iki sausio 
31-osios tokios pramogos pradės 
veikti.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedėja 
Audronė Pajarskienė „Anykštai“ 
sakė, jog Kalitos kalno sniegas 
veltui vandeniu nenutekės.

A.Pajarskienė teigė, jog ga-
minant sniegą tikėtasi, kad gal-
būt bus leista eksploatuoti kalnų 
slidinėjimo trasas, tačiau būta ir 
kitos priežasties. „Anykščių turiz-
mo ir verslo informacijos centras 
yra sudaręs sutartį su slidinėjimo 
federacija dėl lygumų slidinėji-
mo trasos parengimo. Šioje tra-
soje treniruosis sportininkai“, - 
„Anykštai“ aiškino savivaldybės 
administracijos Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedėja.

Kalitos kalno patrankos praėjusią savaitę gamino sniegą, tačiau 
juo pramogautojai pasidžiaugti negalės.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Kultū-
ros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vedėja Audronė 
Pajarskienė sako, jog ant 
dirbtinio sniego treniruosis 
profesionalūs sportininkai.  

Laikraščiai. Vakar netilo redak-
cijos telefonai - Kurklių seniūnijos 
gyventojai piktinosi, kad šeštadie-
nį nesulaukė „Anykštos“ ir kitų 
prenumeruojamų laikraščių. Lai-
kraščius prenumeratoriams prista-
to valstybinė įmonė AB „Lietuvos 
paštas“. „Lietuvos pašto“ Anykščių 
padalinio vadovė Rasa Falkauskie-
nė „Anykštai“ sakė, jog susirgo 
kurkliečius aptarnaujanti paštinin-
kė, todėl šeštadienio „Anykštą“ ir 
kitus laikraščius šios seniūnijos 
gyventojai gaus tik antradienį. 
„Lietuvos pašto“ Anykščių pada-
linio vadovė atsiprašo prenumera-
torių dėl patirtų nepatogumų. Pri-
mename, jog kilus problemoms dėl 
„Anykštos“ laikraščio pristatymo, 
redakcija laukia Jūsų skambučių 
telefonu (8-686) 33036.

Laureatai. „IMstudijos“, ku-
rios įkūrėja yra buvusi Anykščių 
muzikos mokyklos mokytoja Irutė 
Meldaikienė, auklėtiniai Faustina 
Kiaušaitė ir Matas Niaura savo 
amžiaus grupėse tapo tarptauti-
nio konkurso „Muzika be sienų“ 
laureatais. Konkurse, vykusiame 
nuotoliniu būdu, kuriame varžėsi 
atlikėjai iš užsienio, muzikantai at-
liko žinomų kompozitorių kūrinius 
fortepijonui.

Laužas. Gruodžio 12 dieną, 
šeštadienį, gautas pranešimas, kad 
Svėdasuose, Vilniaus g., dega lau-
žas. Atvykus ugniagesiams, pilietis 
degino prižiūrimą laužą. Dėl sti-
praus, gaisro pavojų keliančio vėjo 
laužas buvo užgesintas.

Minėjimas. Anykščių kultūros 
centras per karantiną ruošiasi Lais-
vės gynėjų dienos 30-mečio sukak-
čiai. Režisierius Julius Jakubėnas 
sakė, kad ši data bus paminėta tik 
elektroninėje erdvėje - bus de-
monstruojami vaizdo įrašai ir kita 
medžiaga.

Kęstučio Tubio
 teismas vyks ... 
kada nors
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Griežtesnės karantino sąlygos - 
už ar prieš?

Rimvydas GRIAUZDĖ, 
Anykščių Šv.Mato bažnyčios 
vargonininkas:

„Patys nesisaugos – niekas 
nepadės“
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spektras

temidės svarstyklės

Mirtis. Gruodžio 11 dieną  apie 
13.00 val. Namuose, Troškūnų se-
niūnijos Vaidlonių kaime, rastas 
vyro (g. 1965 m.) kūnas be išoriš-
kai matomų smurto žymių. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Vagystė. Gruodžio 15 dieną  
apie 04.30 val. pastebėta, kad pa-
grobtas automobilis VW POLO, 

stovėjęs Troškūnų seniūnijos 
Raguvėlės kaime. Padaryta žala - 
1000 eurų. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Tą pačią dieną  apie 13.15 
val. automobilis rastas Panevėžio 
rajone, Raguvoje.

Plėšikai. Gruodžio 12 dieną 
apie 12.00 val. pastebėta, kad  įsi-
brauta į ūkinį pastatą Troškūnų 
seniūnijos Nausodės kaime, iš ku-
rio pagrobtas suvirinimo aparatas 
SP200 bei angliarūgštės balionas. 
Padaryta žala - 950 eurų. Pradėtas 

ikiteisminis tyrimas.
Netektis. Gruodžio 12 dieną 

apie 11.09 val. namuose Kavarsko 
seniūnijos  Svirnų II  kaime rastas 
vyro (g. 1948 m.) kūnas be išoriš-
kai matomų smurto žymių. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Tyrimas. Gruodžio 13 dieną 
apie 17.20 val. Kavarsko seniūni-
jos Dabužių II kaime rastas vyro 
(g. 1947 m.) kūnas be išorinių 
smurto žymių. Pradėtas ikiteis-

minis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Pasipriešinimas. Gruodžio 14 
dieną apie 02.30 val. Kavarsko 
seniūnijos Budrių kaime polici-
jai atvykus į iškvietimą jaunuolis 
(g. 2003 m.), (blaivumą tikrintis 
atsisakė) pasipriešino Anykščių 
rajono policijos komisariato parei-
gūnams, vienam iš jų sudavė į vei-
dą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Jaunuolis sulaikytas ir uždarytas į  
areštinę.

„Anykštos“ redakcijoje laikraštį „Anykšta“ ir žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“ galite užprenumeruoti savo artimie-
siems, kaimynams, draugams. Tai puiki kalėdinė dovana.

Padovanok savo artimajam „Anykštos“ ir „Aukštaitiško 
formato“ prenumeratą, ir jis Jus atsimins visus  2021 - uosius 
metus. 

Teirautis elektroniniu paštu reklama@anyksta.lt ir telefo-
nais 8 381 594 58 arba 8 686 33036.

-ANYKŠTA

Nesiblaškyk po parduotuves - dovanok 
„Anykštos“ prenumeratą - Tave 

atsimins visus metus!

Kęstučio Tubio teismas vyks ... kada nors
Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmai buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio baudžia-

mąją bylą atnaujins po to, kai bus gautos ekspertų išvados dėl STT įrašų. 
O kiek pasistūmėjo ekspertų darbas, kol kas nėra aišku.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Priminsime, jog eksmero K.Tubio 
atstovų prašymu Utenos apylinkės 
teismo Molėtų rūmai nusprendė 
kreiptis į ekspertus, kad šie pati-
krintų kai kuriuos teismui pateiktus 
įrašus. 

„Įtariu, kad dalis įrodymų, kurie 
įrodytų mano nekaltumą, yra arba 
sunaikinti, arba teismui nepateik-

ti“, - spalio 28-ąją Utenos apylin-
kės teimo Molėtų rūmuose kalbėjo 
K.Tubis („Kęstučio Tubio byloje 
bus ilga pertrauka“, Vidmantas 
ŠMIGELSKAS, „Anykšta“,  2020 
11 31).

Atskira teismo nutartis dėl eks-
pertizės atlikimo buvo paskelbta 
spalio 29-ąją.

Gruodžio 10-ąją Molėtų rūmų 
atstovė „Anykštai“ sakė, jog kol 
kas posėdžių buvusio Anykščių 
rajono mero K.Tubio byloje nėra 
planuojama, nes įrašų ekspertizė 
gali užtrukti pusmetį ar net ilgiau. 

Kadangi neaiški ekspertizės tru-
kmė, teismo posėdžių datos kol 
kas nėra planuojamos.

Kęstučio Tubio teisinis pro-
cesas vyksta jau beveik dve-
jus metus.

Pareigūnai dažniau įspėja, o ne baudžia Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Nuo spalio 1 dienos Utenos apskrities vyriausiojo policijos ko-
misariato pareigūnai dėl karantino ir saviizoliacijos sąlygų nesi-
laikymo Anykščių rajone nubaudė keturis asmenis.

Utenos apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato atstovė Violeta 
Ginaitienė „Anykštą“ informavo, 
kad Skiemonyse vienas gyventojas 
nubaustas už tai, kad nedėvėjo ap-
sauginės veido kaukės.

Dar trys pažeidimai užfiksuo-
ti Anykščiuose bei Troškūnuose. 
Šiais atvejais asmenys nesilaikė 
saviizoliacijos sąlygų.

Utenos apskrities vyriausio-
jo policijos komisariato atstovė 

V.Ginaitienė paaiškino, kodėl per 
kiek daugiau nei du mėnesius už-
fiksuota tiek mažai pažeidimų dėl 
karantino ir saviizoliacijos sąlygų 
nesilaikymo.

„Šiuo laikotarpiu pareigūnai 
gyventojus dažniau tik įspėja dėl 
kaukių dėvėjimo ar netinkamo jų 
dėvėjimo, paragina išsiskirstyti ar 
išlaikyti deramą tarpusavio atstu-

mą“, - sakė V.Ginaitienė.
Administracinių nusižengimų 

kodekse numatyta, kad dėl privalo-
mų nurodymų nesilaikymo gresia 
nuo 500 iki 1,5 tūkst. eurų baudos, 
juridiniams asmenims – nuo 1,5 iki 
6 tūkst. eurų baudos.

Jeigu bauda sumokama per 15 
kalendorinių dienų, taikoma pusė 
minimalios baudos.

Išlaidos. Kitų metų valstybės 
biudžeto išlaidas reikės didinti ne 
mažiau kaip 1 mlrd. eurų – tokia 
suma bus skirta pandemijos sukel-
tos krizės suvaldymui, teigia finan-
sų ministrė Gintarė Skaistė. Pasak 
jos, papildomų pinigų bus skirta 
gydytojų priemokoms už darbą 
pavojingomis sąlygomis, jų darbo 
užmokesčiui didinti, darbuotojų 
prastovų ir savarankiškai dirban-
čių žmonių subsidijoms, nukentė-
jusių įmonių subsidijoms, taip pat 
pareigūnams apmokėti už viršva-
landžius, susijusius su karantino 
suvaldymu. Anot jos, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
asignavimai didės ir dėl pensijų, 
kurioms ankstesnės Vyriausybės 
parengtame biudžeto projekte ne-
buvo numatytos visos reikiamos 
sumos.

Eglutės. Vyriausybė pirmadienį 
nusprendė padaryti išimtį ir leis-
ti karantino metu lauke prekiauti 
kalėdinėmis eglutėmis. „Jeigu jau 
maistu leidžiame lauke prekiauti, 
tai tegul eglutė lauke irgi prieš Ka-
lėdas būna“, – pridūrė ji.

Brexit. Europos Sąjungos ir 
Jungtinės Karalystės dar kartą 
pratęstos derybos dėl prekybos po 
„Brexito“ turėtų tęstis, „kol įmano-
mas susitarimas“, pirmadienį sakė 
Vokietijos užsienio reikalų minis-
tras Heiko Maasas. „Derybos tęsis 
ir mes manome, kad tai teisinga, – 
Berlyne žurnalistams sakė H. Ma-
asas. – Kol susitarimas įmanomas, 
mes derėsimės. Tuo pačiu metu 
spartiname ekstremalios padėties 
planavimą nereguliuojamo „Brexi-
to“ atvejui.“

Protestas. Baltarusijos pensi-
ninkai Minske pirmadienį rinkosi 
į eilinę protesto akciją, tačiau ją 
nutraukė atvykę jėgos struktūrų 
pareigūnai. Liudininkai pasakojo, 
kad pareigūnai apsupo šalia aikš-
tėje pastatytos eglutės susirinku-
sius pensininkus, o paskui pradėjo 
juos suiminėti. Šiuo metu aikštėje 
likę tik jėgos struktūrų pareigūnai. 
Akcija iš viso truko kiek ilgiau nei 
valandą. Protestuotojai reikalauja 
A. Lukašenkos atsistatydinimo, 
politinių kalinių paleidimo ir naujų 
rinkimų.

Atsisako. Ignalinos rajono li-
goninėje dėl koronaviruso plitimo 
dalis medikų atsisako dirbti, įs-
taigos vadovybė prašo savanorių 
pagalbos. Ignalinos savivaldy-
bė pirmadienį feisbuke pranešė, 
kad įstaigoje serga 17 darbuotojų 
ir didesnė dalis pacientų – dalis 
medicinos personalo yra saviizo-
liacijoje, kai kurie patys traukiasi 
iš darbo. Savivaldybė ir ligoninė 
prašo atsiliepti jaunesnio amžiaus 
savanorius, kurie galėtų atlikti 
pagalbinius darbus, pavyzdžiui, 
nešioti maistą. „Situacija visoje 
Lietuvoje yra tokia, praktiškai, vi-
sose gydymo įstaigose: pacientai 
serga, darbuotojai serga, darbuoto-
jai – vyresnio amžiaus, jie vertina 
savo sveikatą ir savo gyvybę, jie 
yra rizikos grupėje (...). Taip, yra 
visokių“, – BNS sakė ligoninės di-
rektorė Asta Batūrienė, paklausta 
apie atsisakančius dirbti medikus. 
Anot jos, įstaigos darbą stabdo ir 
tai, kad visi su COVID-19 kontak-
tavę medikai yra siunčiami namo 
saviizoliacijai, neįvertinus konkre-
čios jų rizikos, kontaktavimo laiko, 
naudotų apsaugos priemonių ir kt.

-BNS

Mielieji anykštėnai,
Covid-19 pandemija Lietuvoje įsisiautėjo taip baisiai, kad užsikrėtusiųjų skaičiumi esame tarp 

labiausiai pažeistų šalių pasaulyje, o kasdien nuo koronaviruso žmonių miršta beveik tiek, kiek 
pavasarį būdavo užsikrėtusių. Nors Anykščių rajono savivaldybė Lietuvoje pagal užsikrėtusiųjų 
skaičių yra tarp mažiausiai pažeistų šalyje, tačiau tai nedžiugina, nes turime jau daugiau nei 200 
sergančių asmenų. Infekcija plinta įvairiuose židiniuose ir šeimose. Ypač neramina tai, jog padėtis 
tampa sunkiai kontroliuojama.

Galiu tik užjausti smulkaus verslo atstovus, vienišus žmones, kad dėl neatsakingų kai kurių 
šalies, ypač didmiesčių, piliečių elgesio, žmonių, kuriems išpardavimai buvo svarbiau už svei-
katą, naujoji Vyriausybė buvo priversta įvesti dar griežtesnes karantino sąlygas ir vėl, kaip ir 
prieš Šv. Velykas, bus stabdoma įstaigų veikla, ribojamas gyventojų judėjimas.

Tačiau kitos išeities nėra. Esu ne kartą minėjęs - pandemiją galime sustabdyti tik mes patys, 
be reikalo neidami iš namų, laikydamiesi socialinio atstumo ir higienos reikalavimų. Tikiu Jūsų, 
anykštėnai, sąmoningumu ir viliuosi, kad Anykščiuose užsikrėtusiųjų skaičiai ims mažėti dar iki 
skiepijimo pradžios.

Gražios ir saugios paskutinės ikikalėdinės savaitės.

Sigutis Obelevičius, 
Anykščių rajono savivaldybės meras
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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.

Pirkinius į namus pristato nemokamai Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

UAB „Jara Jums“ šį rudenį atnaujino per pavasario karantiną 
pradėtą teikti paslaugą - maisto pristatymą į namus. Pirkėjams 
Anykščių mieste įsigytos prekės pristatomos nemokamai ir bekon-
takčiu būdu. 

UAB „Jara Jums“ šiuo metu yra vienintelė įmonė Anykščiuose, 
teikianti tokią paslaugą.

UAB „Jara Jums“ direktorė Lina 
Luščiauskienė pasakojo, kad pava-
sario karantino metu iniciatyvos, kad 
maisto prekės gyventojams būtų pri-
statomos į namus, ėmėsi Anykščių 
rajono savivaldybė. Tuomet į tokį 
kvietimą atsiliepė bent kelios Anykš-
čių miesto parduotuvės.

L.Luščiauskienė neslėpė, kad per 
karantiną UAB „Jara Jums“ parduo-
tuvėse ženkliai sumažėjo pirkėjų, to-
dėl maisto prekių pristatymo į namus 
paslauga buvo viena iš priemonių, 
padedančių susigrąžinti krentančias 
pajamas.

„Tiek per pirmąjį karantiną, tiek 
ir dabar fiziškai į mūsų parduotuves 
užsukančių pirkėjų srautas yra suma-
žėjęs. Mūsų bendrovė Anykščių rajo-
ne turi septynias maisto prekių par-
duotuves ir vieną pramoninių prekių 
parduotuvę“, - pasakojo UAB „Jara 
Jums“ direktorė.

L.Luščiauskienė sakė, kad pava-
sarį pradėjusi miesto gyventojams 
pristatinėti į namus maisto prekes 
tikėjosi, jog kils didesnis susidomėji-
mas šia paslauga. „Užsakymų buvo, 
bet norisi jų daugiau. Sunku pasakyti, 
kodėl taip nutiko. Gal tai lemia ma-

žas gyventojų skaičius, be to, panašią 
paslaugą teikia vienas iš Anykščiuose 
veikiančių didžiųjų prekybos centrų. 
Žinoma, kliūtis gali būti ir ta, kad mes 
neturime elektroninės parduotuvės: 
pirkėjas nemato mūsų siūlomo asorti-
mento“, - sakė L.Luščiauskienė.

UAB „Jara Jums“ direktorė 
L.Luščiauskienė skaičiavo, kad pa-
vasario karantino metu maisto prekių 
pristatymo į namus paslauga naudo-
jasi maždaug 20 nuolatinių pirkė-
jų. Rudenį atnaujinus šią paslaugą, 
L.Luščiauskienė pastebėjo, kad buvę 
klientai sugrįžo.

Norėdami pasinaudoti nemokama 
maisto į namus pristatymo paslauga, 
pirkėjai turi skambinti nurodytu tele-
fono numeriu arba parašyti elektroninį 
laišką, taip pat užsakymą galima pa-
teikti ir per „Messenger“ programėlę. 
„Žmonės pasako, kokių jiems reikia 
produktų, mes suformuojame pirki-
nių krepšelį, išrašome išankstinę sąs-
kaitą faktūrą ir siunčiame ją pirkėjui; 
jis sąskaitą apmoka, atsiunčia mums 
banko atlikto pervedimo kopiją ir 
tada prekes išvežame“, - apie tai, kaip 
reikėtų užsisakyti maisto produktus į 
namus, informavo L.Luščiauskienė.

Užsakytos  maisto prekės, jei užsa-
kymas pateikiamas iki pietų, pristato-
mos iki vakaro.

Pasiteiravus, kokia gyventojų kate-
gorija naudojasi maisto prekių prista-
tymo į namus paslauga, UAB „Jara 
Jums“ direktorė L.Luščiauskienė 
sakė, kad ši paslauga  populiaresnė 
tarp vyresnio amžiaus žmonių bei as-
menų, turinčių negalią.

„Paslauga naudojasi ir vyresnio 
amžiaus žmonių vaikai ar giminai-
čiai, kurie negyvena Anykščiuose. Jie 
mums pateikia užsakymą iš  miestų, 
kuriuose gyvena ar yra apsistoję, o 
mes jų artimaisiais pasirūpiname“, - 
sakė L.Luščiauskienė.

UAB „Jara Jums“ direktorė 
L.Luščiauskienė sakė pastebėjusi, 

komentarai Griežtesnės karantino sąlygos - už ar prieš?
Gruodžio 13 dieną, sekmadienį, į posėdį susirinkusi Vyriausybė nusprendė griežtinti karantiną - 

nuo trečiadienio uždaromos parduotuvės, apribojamas judėjimas.
„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip jie reaguoja į karantino griežtinimą, klausė jų nuomonės, ar 

tai padės sumažinti užsikrėtimų koronavirusu skaičių.

Susitarti dialogo 
būdu būtų 
sudėtinga

Šarūnė KALIBATAITĖ, Ka-
varsko seniūnijos seniūnė:

- Aš manau, kad visi šie karanti-
no sugriežtinimai yra tikslingi vien 
todėl, kad šiek tiek pasispaustume, 
būtume sveiki ir turėtume, kaip 
mes juokiamės, vėl normalų gyve-
nimą. Taip turi būti.

Nemanau, kad karantino sąly-
gos per griežtos. Dauguma piliečių 
nėra tokie sąmoningi, kad būtų ga-
lima susitarti dialogo būdu. Todėl 
manau, kad Vyriausybė ėmėsi tin-
kamų priemonių.

Tikiu, kad po karantino sugriež-
tinimų koronaviruso atvejų suma-
žės. Reikia tikėti.

Per karantiną dirbti seniūnams 
sudėtinga. Sudėtinga, kaip ir visa-
da, žinokite. Darbas tas pats - nie-
kur jis nedings. Dirbam.

Turintiems 
simptomų 
liepiama dirbti

Rita JUODIŠKIENĖ, gydy-
toja, Anykščių rajono tarybos 
narė:

- Ne visiems apribojimams iš 
tikrųjų pritariu, bet pritarčiau tam, 
kad būtų sužiūrėtos įstaigos, kurio-

se yra koronaviruso židinių, ir jos 
būtų uždaromos.

Mano nuomone, grožio salonų 
nereikėjo uždaryti, nes juose lan-
kytojų srautai yra reguliuojami, 
sergantys žmonės ten nesilanko. 
Galėtų dirbti ir visos parduotuvės. 
Čia gal tokie pertekliniai riboji-
mai.

Mane neramina, kad įstaigose 
liepiama dirbti žmonėms, kurie 
turi koronaviruso simptomų, ir taip 
virusas yra platinamas. Kalbu apie 
privačias įstaigas.

Negaliu atsakyti, ar karantino 
sugriežtinimai duos rezultatų.

Mes, medikai, per karantiną la-
bai daug dirbame  nuotoliniu būdu, 
sulaukiame daug telefono skambu-
čių. Pacientai prie naujos tvarkos 
jau priprato, bet mes patiriame di-
deles apkrovas, nes sulaukiame ir 
registruotų, ir neregistruotų paci-
entų skambučių. Į visus juos sten-
giamės atsakyti. Darbas dabar yra 
sudėtingas. Konsultacija telefonu 
neatstoja gyvos konsultacijos.

Patys nesisaugos 
– niekas nepadės

Rimvydas GRIAUZDĖ, 
Anykščių Šv.Mato bažnyčios 
vargonininkas:

- Manau, kad  būtinai reikėjo 
griežtinti karantino sąlygas. Jau 
tūkstančiai susirgimų koronaviru-
su. Manau, kad dar labiau reikėtų 
griežtinti viską, visokių yra pa-
mąstymų. Įdomu bus, kaip griežti-
namas karantinas palies bažnyčias. 
Atstumų žmonės bažnyčioje lai-
kosi, sudėti „STOP“ lapeliai. Kaip 
Anykščiuose, tokioje erdvėje, 
žmonės jaučiasi visiškai saugiai. 
Per Šv. Mišias jau kuris laikas giedu 
vienas, choristų nebūna. Dar, neduok 
Dieve, kuris užsikrėstų, ar ką.

Repeticijos taip pat nevyksta. 
Dėl to nukentės meninis lygis. O 
ką daryti?

Sunku pasakyti, ar karantino su-
griežtinimai duos rezultatų. Pavasarį 
lyg ir rezultatai jautėsi. Kol žmonės 
patys nesisaugos, griežtink karantino 
negriežtinęs -  nieko nebus.

Sugriežtinus 
karantiną bus 
sudėtinga

Paulius LEONAVIČIUS, krep-
šinio treneris:

- Sugriežtintos karantino sąly-
gos sukels papildomų kliūčių. Yra 
reikalų ir už Anykščių rajono ribų, 
todėl bus papildomų rūpesčių. Be 
pramogų kurį laiką galima apsieiti, 
bet kai negalėsi išvykti į kitą rajo-
ną, bus sudėtinga.

Ar karantino sąlygos griežtos, ar 
ne - pernelyg nesigilinu. Pats tre-
neriu dabar dirbu nuotoliniu būdu. 
Sudėtinga taip dirbti, kur kas sun-
kiau sportuoti  nei normaliomis 
sąlygomis.

Ar duos rezultatų karantino sąly-
gų griežtinimas, net neįsivaizduo-
ju. Tikėkimės, kad kažką duos.

-ANYKŠTA

kad žmonės rečiau lankosi parduotu-
vėje, tačiau išaugo pirkėjų krepšelio 
dydis. Be to, kai kurių produktų par-
davimai yra sumažėję.

„Žmonės perka vienu metu dau-
giau prekių. Nuo lapkričio pastebėjo-
me, kad mūsų parduotuvėse sumažė-
jo konditerijos gaminių pardavimai. 
Žmonės nedirba, daugiau laiko lei-
džia namuose, todėl tokių produktų 
perka mažiau, nes galbūt patys ga-
minasi. Vilniaus gatvėje esančioje 
parduotuvėje pas mus daugiausia  bū-
davo būtent tokių pirkėjų, kurie rytą 
užbėgdavo nusipirkti karštų spurgų, 
šiltų bandelių, kaip priedo prie rytinės 
kavos. Apribotas lankymasis, svečia-
vimasis per karantiną, todėl žmonės 
rečiau lauktuvėms perkasi pyragų ar 
tortų“,- sakė L.Luščiauskienė.

Kai kuriuos žmones nuo noro įsi-
gyti maisto produktų nternetu atbaido 
mintis, kad prekybininkai į namus 
gali pristatyti nekokybiškas, pasibai-
gusio galiojimo prekes. UAB „Jara 
Jums“ direktorė L.Luščiauskienė 
žmones ragino to nebijoti.

„Mes visada norime, kad pirkėjas 
gautų kokybišką prekę. Jei siūlysi-
me nekokybiškas prekes, mes tie-
siog prarasime savo pirkėją“, - sakė 
L.Luščiauskienė.

Beje, norint gauti maisto prekes į 
namus, vienu metu pirkėjas jų turi įsi-
gyti už ne mažiau kaip 15 Eur. „Yra 
žmonių, kurie maisto prekių į namus 
užsisako ir už 100 Eur ar net didesnę 
sumą“, - sakė L.Luščiauskienė.

Užsisakyti maisto produktų į na-
mus gali ne tik Anykščių miesto 
gyventojai, bet ir gyvenantys rajono 
kaimuose. Tokiais atvejais prekių 

pristatymas kainuotų. UAB „Jara 
Jums“ direktorė L.Luščiauskienė 
skaičiavo, kad 10 kilometrų atstumu 
nuo miesto gyvenančiam pirkėjui 
prekių pristatymas kainuotų 5 eurus.

UAB „Jara Jums“ direktorė 
L.Luščiauskienė sakė, kad bendro-
vė kol kas neplanuoja rimčiau pa-
sinerti į elektroninę prekybą maisto 
produktais. „Tam reikalingos dide-
lės investicijos. Šiuo metu vykdo-
me maisto pruduktų į namus užsa-
kymus telefonu ir pagal jų mastą 
matome, kad apie elektroninę pre-
kybą galvoti dar anksti“, - kalbėjo 
L.Luščiauskienė.

UAB „Jara Jums“ pirkėjams gali 
atvežti į namus  visus kasdieninio 
vartojimo produktus - nuo pieno 
gaminių, šviežios mėsos, kuri yra 
tiekiama iš vietinio ūkio, iki pačių 
gaminamų konditerijos gaminių.

UAB „Jara Jums“ direktorė Lina Luščiauskienė sakė, kad per 
karantiną į bendrovės parduotuves užsuka mažiau pirkėjų.

Į namus UAB „Jara Jums“ 
gali pristatyti maisto pro-
duktus.
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Anykščių PSPC gavo naują siuntą 
skiepų nuo gripo

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) gavo naują skiepų nuo gripo siuntą. Visi vyresni nei 
65-erių metų amžiaus bei sergantys lėtinėmis ligomis anykštėnai gali pasiskiepyti nemokamai, o rizikos grupei 
nepriklausantys asmenys skiepijami už simbolinę 11 eurų 17 centų kainą.

Norintys pasiskiepyti turėtų 
kreiptis į savo šeimos gydy-
toją, o daugiau informacijos 
galima sužinoti paskambinus 
telefonu 53745.

Anykščių PSPC vyriausioji 
slaugytoja Gitana Kvedarienė, 
atsakinga už skiepus, „Anykš-
tai“ sakė, jog šį kartą gauta 500 
vakcinų. Anykštėnai nuo gripo 
skiepyti pradėti jau ankstyvą 
rudenį. Iš viso jau paskiepyta 
2000 asmenų. 

Anksčiau PSPC gautos vak-
cinos pasibaigė prieš 2-3 sa-
vaites, tad dabar vėl anykštė-
nams atsirado galimybė gintis 
nuo gripo. 

G.Kvedarienė kalbėjo, kad 
Lietuvoje prasidėjus koronavi-
ruso epidemijai susidomėjimas 

vakcinomis nuo gripo paste-
bimai sumažėjo. „Gripas juk 
niekur nepasitraukė, „korona“ 
šios ligos nenukonkuravo, ne-
sunaikino. Kaip sirgo žmonės 
gripu, taip ir tebeserga. Pasi-
keitė tik tai, kad dabar visi ak-
centai ant „koronos“ dedami“, 
- dėstė už skiepus atsakinga 
vyriausioji Anykščių PSPC  
slaugytoja. Ji tikino, kad 
anykštėnai neturėtų perdėtai 
bijoti lankytis PSPC dėl grės-
mės  užsikrėsti koronavirusu. 
Gydymo įstaigos patalpos yra 
periodiškai dezinfekuojamos, 
reguliuojamas pacientų srau-
tas, išskirstytos erdvės, laiko-
masi visų įmanomų apsaugos 
priemonių. O paprasta logika 
sako, jog sveikatos priežiūros 

įstaigoje drausmė ir prevenci-
nės priemonės yra griežtesnės, 
kokybiškesnės  nei kokiame 
nors prekybos centre.

Skiepai nuo gripo šimtu pro-
centų negarantuoja, kad tikrai 
šia liga nesusirgsime, tačiau, 
pasak G.Kvedarienės, net ir 
tie asmenys, kurie visgi po 
skiepo neišvengia gripo, serga 
lengvesne forma. „Todėl ypa-
tingas dėmesys ir skiriamas ri-
zikos grupės asmenims, todėl 
jie nemokamai ir skiepijami“, 
- aiškino vyriausioji PSPC 
slaugytoja. 

Medikės nuomone, nuo gri-
po skiepų žmones šiek tiek 
stabdo vakcinos nuo koronavi-
ruso laukimas. Tačiau ji dėstė, 
kad skiepų nuo koronaviruso 

anykštėnams dar gali tekti il-
gokai palaukti - vargu ar iki 
Naujųjų metų gali prasidėti 

masinis skiepijimas nuo koro-
naviruso.

-ANYKŠTA   

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

tel. (8-381) 5-82-46. 

tautos balsas

„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 Ar skiepysitės nuo koronaviruso?
Žadama, kad vakcina nuo koronaviruso jau greitai galės pasiskiepyti visi norintys. Girdėti kalbų, 

kad skiepytis gali būti privaloma kiekvienam. Jūs esate už ar prieš skiepus nuo koronaviruso? Kaip 
manote, kodėl yra labai daug skeptikų, kurie tokiems skiepams prieštarauja?

R: „Būtinai reikia, skiepytis. Kiek 
buvo vaikų mirčių nuo tymų, raudo-
nukės, raupų... na, bet bukų žmoge-
lių visą laiką buvo ir bus, kurie nesi-
skiepys ir kels grėsmę kitiems...“

Kaimietis: „Žinoma, kad reikia 
skiepytis ir neklausyti visokių prasi-
manymų ir gąsdinimų. Tiktai įdomu, 
kaip bus organizuota vakcinacija, 
ar kas praneš, ar kvies, ar reikės pa-
tiem ieškoti. Ar nebus taip, kaip su 
gripo vakcina. Niekas žmoniškai, 
pavyzdžiui, „Anykštos“ laikraštyje 
nepaskelbia, kada vakcina gauta, 
kada galima pasiskiepyti. Gal kur in-
ternete ir būna, bet ne visi naudojasi 
tuo internetu. Dabar praeini kančių 
kelius, kol poliklinikon prisiskambi-
ni ir vis išgirsti, kad gripo vakcinos 
nėra ir neaišku, kada bus arba ji jau 
gauta ir skiepų nebėra“.

Nuomonė ( pozityvi ): „Protingi ir 
mąstantys žmonės eis skiepytis ir su-
tiks mokėti pinigus už skiepą. Viso-
kie kvailiai, kuriems atrodo, kad rei-
kia mylėti vilkus, o ne avis, kuriems 
Rusijos troliai įrodė, kad Lietuvoje 
mažėja miškų ir pan. - neis. Bet tai 
ir gerai - kuo daugiau kvailių NUO 
INKŪNŲ tilto mitingo NUMIRS, 
TUO bus geriau tautos sveikatai“.

Jadze iš Svedasu: „Rajkia kuo 
grejčiau atvežt vakcinos nuo bjauro-

sios karones ir visus žmones skiepyt. 
Ale but geriausia kad pa mestelius ir 
kaimus skiepytojai važinet ir žmo-
nes skiepytu. Jeigu visiem rajks su-
važiuot Anykščiuos, tai kas čia bus, 
neugi visi stumdysis eilej pre skepų? 
Seni pirdylas tegul name sėdi, je 
daktarai tegul atvažiuoja vietan“.

Kai: „Pats įskiepis tai tiesus kelias 
į kapus: nesiskiepysi - gyvensi, nes 
niekur nepaskelbta, kad skiepai sau-
gūs ir kiek šimtų bandymams ištirta 
žmonių - per tokį trumpą laiką tai 
padaryti nerealu“.

Kiek: „aš žinau aplink save esan-
čių žmonių, tai tik iš vieno girdėjau 
neigiamą atsakymą. Kas nenori gy-
venti, keliauti po pasaulį be baimės? 
Tik kvailas nenori saugumo. O visi 
prieštaringi atsakymai, tai matyt iš 
tiesų jiems ir nereikia vakcinos, nes 
gyvena toli nuo miestų, retai kada 
būna išvykę, mažai su kuo susitin-
ka. Ir be abejo, jeigu pasiskiepins 
70% žmonių Lietuvoje, super gerai 
būt visame pasaulyje, tie nenorintys 
vakcinuotis mūsų dėka bus apsau-
goti nuo ligos. Paprasčiausiai nebus 
nuo ko užsikrėsti“.

Mana babūte na Kavarcka: 
„Gyvenimi slogos neturėja, bo kož-
nu rytu prausdama veidu ūkišku 
muilu i nosies šnerves giliai isiplau-
davo. I man teip liepdavo, i dabar 

teip darau“.

Vitalija: „Jokie skiepai neap-
saugo imuninės sistemos, nes ją tik 
griauna. Vaikui ji susiformuoja iki 
7metų. Užtai po skiepų vaikai ser-
ga. Nes skiepas trukdo susiformuoti 
imuninei sistemai.Tokio sergamumo 
nebuvo net tarybiniais metais, kad 
taip sirgtų vaikai. Kūdikis gauna net 
keturias vakcinas - nuo polimelito , 
tymų, kokliušo, hepatitas C. Atsa-
kykit, kaip gali organizmas atlaiky-
ti tokį kiekį skiepų? To nežino net 
medikai. Kaip reguos organizmas į 
ta baltika ir neaišku. Nes kiekvienas 
organizmas reaguoja skirtingai. Pati 
susidūriau su tais skiepais, ačiū, ne-
reikia.Vos nenumiriau ir ką teko iš-
kęsti ta pragarą, ikošmarą. 10 metų 
man teko išbraukti iš savo gyvenimo.
Užtai sveikata šlubuoja ir sugriauta 
imuninė sistema. Sergi ir sergi, ga-
lima sakyt pastovei. Sustiprint imu-
ninę sistemą jokių šansų nėra. Nes 
mes ją atsinešam nuo gimimo.Tas 
kas rašė apie skiepus, tai yra tiesa. 
As visa tai pradėjau analizuoti, kaip 
yra su tais skiepais. Man buvo šokas, 
kai sužinojau, kad kūdikius skiepija 
ką tik gimusius.Vaikus daro invali-
dus. Skiepitis ar ne, juk tai kiekvieno 
žmogaus reikalas“.

M.Fergizienė: „Jei teisingai su-
pratau, vakcina nuo Covid 19 ligos 
bus pakuotėje, kurioje bus 975 do-

zės. Reikės sunaudoti per 120 val. 
( 5 dienas). Kadangi vakcina bus 
supilta į tokius stiklainius, kaip mes 
namuose laikome kompotus žiemai, 
tai manau, kad patogiausia būtų atsi-
nešti kiekvienam savo šaukštą ir tą 
vakciną išgerti. Kas norės, kad vak-
cinos gautų daugiau, tegul atsineša 
samtį.“

Taigi: „Žinoma, kad savo noru 
nesiskiepysiu.

Pirma, nėra reikalo skiepytis 
prieš tokias kvėpavimo takų ligas, 
kaip gripą ar COVID-19, suke-
liančius virusus. Su SARS-CoV-2 
puikiausiai susitvarko daugelio 
žmonių gleivinės imuninė sistema, 
todėl daugelis nesunkiai serga arba 
išvis nejaučia, kad turi virusą. Jiems 
visai nereikia skiepais suaktyvinti 
viso organizmo imuninės sistemos.

Antikūnai gali susiformuoti glei-
vinėse, gali kraujyje. Kaip nustaty-
ta, SARS-CoV-2 tik retais atvejais 
randamas kraujyje. Todėl visai nėra 
reikalo skiepais aktyvinti viso orga-
nizmo imuninės sistemos, kad anti-
kūnai atsirastų kraujyje, nes reikia, 
kad jie būtų gleivinėse, kuriose ir 
randamas SARS-CoV-2 virusas. Pa-
vyzdžiui, skiepijant nuo greitai mu-
tuojančio gripo viruso, būna atve-
jų, kai paskiepijus, dažnai jaunus 
žmones, kurie turi gerai veikiančią 
imuninę funkciją, jie suserga gripu 

ir gana sunkia forma, kadangi skie-
pai labai suaktyvina imuninį atsaką 
kraujo serumo lygyje ir nesuakty-
vina imuninės funkcijos veikimo 
gleivinių lygyje, kuriame yra gripo 
ir SARS-CoV-2 virusai.

Nesąmonė yra skiepyti pagyve-
nusius žmones, kurių imuninė funk-
cija jau sunykusi, skiepas imuninės 
sistemos veikimo neatstatys. Žmo-
nės, kurių silpna ar sunykusi imuni-
nė funkcija, yra linkę sirgti ligomis.

Nesąmonė skiepyti vaikus, ka-
dangi jų imuninė sistema gerai vei-
kia ir puikiausiai pati susitvarko su 
virusu.

Jeigu žmogus neišsimiega, ne-
vaikšto gryname, saulėtame ore, ba-
dauja, gyvena nervingą gyvenimą, 
organizmui trūksta baltymų, skie-
pijimas neduos norimo efekto, nes 
trūkstant baltymų, nesusiformuos 
reikiamas antikūnų kiekis.

Antra, skiepai nėra ištirti. Kaip 
rodo kitų skiepų sukūrimo istori-
jos, jie buvo kuriami ir bandomi 
daug metų. Ir tai buvo klaidų. Pa-
vyzdžiui, specialistai nustatė, kad 
pirminiai skiepai nuo tymų vėliau 
pagyvenusiems žmonėms sukelda-
vo išsėtinę aterosklerozę. Skiepytis 
nuo skiepų, kurie per daugelį metų 
nebuvo ištirti ir išbandyti, reiškia 
savanoriškai tapti bandomosiomis 
pelėmis“.

Blogėjantis gyvenimas tapo ga-
lutinai blogas. 

Ačiū Ingridai Šimonytei, bet 
Šventas Kūčias turėsiu sutikti viena 
savo troboje, vietoj gyvo žmogaus 
balso klausydama vilkų staugimo. 

Kasmet pas mane atvažiuodavo 
sesers vaikai ir nusiveždavo pas 
save Šv.Kūčių vakarienei. Vie-
nintelį kartą per metus galėdavau 
vakarienę valgyti ne vienatvėje, 
mintyse bendraudama su mirusiais 

artimaisiais, o kalbėdamasi su gy-
vais, juokaujančiais, besišypsan-
čiais žmonėmis. Kad panelė Ingrida 
žinotų, kiek daug vienišam žmogui 
tai reiškia. Bet gal ir sužinos, nes 
negirdėjau, kad ji augintų vaikus.

Mūsų giminėje nuo seno yra 
tradicija prie Šv. Kūčių stalo pasi-
kviesti vienišus giminaičius arba 
kaimynus. Aš savo vaikų neturiu, 
esu našlė, todėl sūnėno šeimos kvie-
timą priimu su dideliu dėkingumu. 

Iš anksto pasirūpinu dovanėlėmis jų 
vaikams ir anūkams, iškepu pyragą 
Kalėdoms. Visus metus laukiu šios 
šventės ir man labai pikta, kad kaip 
tik dabar, dviem savaitėm likus iki 
Kalėdų, Vyriausybė uždraudė mane 
aplankyti. Suprantu, kad dabar ka-
rantinas, karionė, bet užuojautos 
vienišiems žmonėms taigi reikia 
turėti. 

Kam reikėjo daryti visokias Jū-
ros šventes, Obuolynes? Kam rei-

Ačiū Ingridai Šimonytei! kėjo Tapino kelio? Kam reikėjo 
atidaryti valstybės sienas? Paga-
liau vaikai iki šiol ėjo į mokyklą, o 
baseine net vyko treniruotės.

Nežmoniška lyginti senų, vieni-
šų žmonių sunkumo su jaunų tėvų 
problemom, kad nėra kur palikti 
vaikus, kad jiems reikia į darbą. 
Vaikus galima palikti saugoti bo-
butėms arba tėvams pamainomis 
pasiimti biuletenį ir pabūti su atža-
lėlėmis, kol pradės skiepyti. 

O man gal šitos Kalėdos bus jau 
paskutinės.

vilė
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horoskopas
AVINAS. Jūsų planuose šią sa-

vaitę - dideli bendri sumanymai. Jūs 
galite išvengti galimų nesutarimų, 
jeigu tiksliai pasiskirstysite įvairias 
užduotis ir dėl viso pikto suplanuo-
site atsarginius veikimo būdus.

JAUTIS. Šią savaitę pagaliau 
turėtumėte suprasti, kad einate 
klaidinga kryptimi. Visiškai ne-
suprantate emocinės problemų 
šeimoje prigimties. Iš to ir kyla 
įvairiausios problemos. Greitai jus 
pasieks žinia, atskleisianti tiesą.

DVYNIAI. Kažkas šią savai-
tę elgsis taip nekorektiškai, kad 
perpildys jūsų kantrybės taurę. 
Pavyzdžiui, galimi nesutarimai su 

partneriu dėl jo finansinio neatsa-
kingumo. Šeimos nariai gali turėti 
problemų, kurių jūs negalite padėti 
išspręsti.

VĖŽYS. Šią savaitę vargu ar 
pavyks nuveikti kokių ypatingų 
darbų. Rutininės pareigos darbe ir 
namuose neleidžia ramiai atsiduo-
ti romantiško flirto malonumams. 
Kantrybės! Jei tinkamai elgsitės, 
geresni laikai netruks ateiti.

LIŪTAS. Būsite nenuoširdus, 
nors ir draugiškai nusiteikęs. Pa-
bandykite išvengti ginčo, kuriame 
bus apeliuojama į jūsų protą ir kur 
kiti pasiskubins atgręžti jums nu-
garą. Neieškokite atpirkimo ožio, 
jei jums nesiseka! Geriau prisipa-
žinkite, kad reikalus sugadinote 

pats vienas ir tik jūsų reikalas yra 
ištraukti vežimaitį iš balos.

MERGELĖ. Daugybė darbų už-
grius jus taip ir nespėjusį tinkamai 
pasiruošti. Pradinius sunkumus 
gali padėti įveikti šeima ar draugai. 
Svajojate apie kelionę į egzotišką 
šalį, bet vargu ar artimiausiu laiku 
šiai svajonei lemta išsipildyti.

SVARSTYKLĖS. Karjera gali 
pareikalauti finansinių aukų ar net 
vertybių korekcijos. Nesiduokite 
išmušamas iš vėžių. Jei paaukosite 
dalį savo laisvės siekdamas padė-
ti kitiems (ypač draugams), jums 
bus keleriopai atlyginta. Šeimoje 
savaitgalį galimi konfliktai ir ne-
sutarimai, bet tai dar nereiškia, kad 
nemylite sutuoktinio...

SKORPIONAS. Savaitės pra-
džioje jus gali išmušti iš vėžių 
netikėtos naujienos. Jums atrodys, 
kad visi jus tyčia erzina ir perse-
kioja. Dabartinėje karštligiškoje 
situacijoje jūsų santūrumas kitiems 
atrodytų patraukliai ir jums išeitų 
tik į naudą.

ŠAULYS. Kažkas kaltas dėl išti-
kusios sumaišties. Tačiau kas? Jūs 
norėtumėte, kad tai būtų kiti, o kiti 
norėtų, kad tai būtumėte jūs? Aps-
kritai elgiatės apsukriai ir žinote 
tiksliai, kaip išvengti klaidų. Sė-
kmė darbe padės išspręsti ir savait-
galį kilsiančias problemas namie.

OŽIARAGIS. Artimieji gali 
pasirodyti pernelyg kritiški jūsų 
atžvilgiu, bet iš tiesų jie tiesiog bus 

atviresni. Savaitgalį savo poelgiais 
galite nustebinti nepakankamai ge-
rai jus pažįstančius.

VANDENIS. Darbe galima 
įtampa - panašu, kad keisis darbo 
režimas ar vadovybė. Šią savaitę 
įvyks sandėris, kurio labai tikėjo-
tės. Nedelsdamas sutikite dirbti pa-
gal šią sutartį. Apskritai šią savaitę 
turite gerų šansų. Galbūt greitai 
nieko panašaus nesulauksite.

ŽUVYS. Šią savaitę žmonės 
jus stebins kaip tik tuo momentu, 
kai jau manysite juos perpratęs. Iš 
nieko nesitikėkite pernelyg daug ir 
pernelyg greitai. Jei nuolat prisi-
minsite savo šeimos vertybes, rei-
kiamu momentu jums nebus sunku 
pasakyti „ne“.

užjaučia

Stasei Jakniūnienei mi-
rus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą vyrui Albinui, 
dukroms Daliai, Danguo-
lei, Jolitai ir artimiesiems.

Romualdas Satkevičius, 
Aldonos Nikienės ir Alber-
to Satkevičiaus šeimos.

Nuoširdžiai užjaučiame 
Algirdą ŠULSKų, mirus 
mylimai mamai.

AB „Anykščių meliora-
cija” kolektyvas.

Tegul didelę Julės ir Ni-
jolės širdies gėlą sušvelnina 
nuoširdi mūsų užuojauta 
ir bičiuliška atjauta mirus 
broliui Osvaldui Janoniui.

Nuoširdžiai užjaučia A. 
ir V. Bernadišiai, G. Žei-
mienė, B. Brazinskienė ir 
B. Andrikonienė.

(Atkelta iš 1 psl.)

Korona smogė 
pažeidžiamiausiai grupei

Koronavirusu serga 7 Aknystos 
socialinių globos namų gyventojai. 
Visi sergantys ir be koronos buvo 
sunkūs, „ant patalo gulintys“ li-
goniai. Susirgimas koronavirusu 
nustatytas ir dviem Aknystos soci-
alinių globos namų darbuotojams. 
Susirgimai fiksuoti pačiose Aknys-
tose - to labiausiai ir bijojo įstaigos 
vadovas Arūnas Kiaušas.  

Aknystose gyvena beveik 200 
globotinių.  Kiti globos namų gy-
ventojai dėl susirgimo koronaviru-
su nebuvo tirti: paimti minėtų 7 as-
menų mėginiai - visų jų atsakymai 
buvo teigiami.

Prieš kurį laiką koronaviruso ži-
diniu buvo tapęs Aknystos sociali-
nių globos namų Šlavėnų filialas. 
Pasak A.Kiaušo, Šlavėnuose situa-
cija suvaldyta, visi sirgę darbuoto-
jai ir gyventojai pasveiko.

Viešintų seniūnija uždaryta. 
Koronavirusas ir savivaldybės 
administracijoje

Susirgimai koronavirusu dia-
gnozuoti trims Viešintų seniūnijos 
darbuotojams. Serga ir seniūnas 
Ramūnas Blazarėnas. Seniūnija 
šiomis dienomis yra užrakinta. 
Tiesa, seniūno pavaduotoja Eglė 
Sabaliauskaitė dirba nuotoliniu 
būdu.

R.Blazarėnas „Anykštai“ sakė, 
jog pastarosiomis savaitėmis jis 

Koronavirusas išplito tarp 
slaugomų asmenų

darbe su pavaduotoja nesusitikda-
vo,   derino darbą seniūnijoje su 
nuotoliniu darbu, matyt, todėl ir 
pavyko išsaugoti sveiką darbuo-
toją.  

Koronavirusas įžengė ir į pa-
grindinį Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos pastatą 
- liga diagnozuota administracijos 
valytojai.

Anykščių rajono vicemeras, 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
komisijos Operacijų vadovas Dai-
nius Žiogelis „Anykštai“ sakė, jog 
valytoja administracijos pastatą 
tvarkydavo, kai jame nebebūdavo 
kitų darbuotojų, tad su valdinin-
kais ji kontaktų neturėjo.

Daugėja sergančių 
policininkų

Susirgimą koronavirusu diagno-
zavus dar dviem policininkams, 
sergančių pareigūnų Anykščių ra-
jono policijos komisariate padau-
gėjo iki 13. Tačiau dirbančių pa-
reigūnų skaičius padidėjo, nes keli 
policininkai grįžo po saviizoliaci-
jos. Pirmadienį saviizoliacijoje dar 
buvo 5 nesergantys pareigūnai, tad 
nedirbo 18 Anykščių rajono poli-
cijos komisariato darbuotojų. Pra-

Anykščių rajono policijos 
komisariato viršininkas Jo-
nas Cicėnas sako, jog kelių 
kontrolę koordinuos Utenos 
apskrities vyriausiasis poli-
cijos komisariatas.

ėjusios savaitės pabaigoje sirgo 11, 
saviizoliacijoje buvo 9 pareigūnai. 
Anykščių rajono policijos komisa-
riate yra 53 darbuotojai.

Nuo trečiadienio įsigaliojus nau-
jiems draudimams, tarp kurių ir 
gyventojų judėjimo suvaržymas, 
papildomo darbo turės ir policijos 
pareigūnai. Anykščių rajono poli-
cijos komisariato viršininkas Jo-
nas Cicėnas „Anykštai“ sakė, jog 
didesnių problemų dėl darbuotojų 
trūkumo komisariatas nepatirs, nes 
pareigūnus po postus ar užkardų 
vietas centralizuotai skirstys Ute-
nos apskrities vyriausiasis polici-
jos komisariatas.    

„Baltic sofa“ stabdo darbą

Po savaitgalio paaiškėjo, kad 
koronavirusu serga dar 6 bendro-
vės „Baltic sofa“ Anykščių filialo 
darbuotojai. Iš viso susirgimai ko-
ronavirusu yra nustatyti 12 „Baltic 
sofa“ Anykščių filialo darbuotojų. 
Nemažai šios įmonės darbuotojų 
yra saviizoliacijoje.

Pirmadienį įmonės vadovai bei 
sveikatos apsaugos specialistai ta-
rėsi dėl „Baltic sofa“ Anykščių ce-
cho tolesnės veiklos. Preliminariais 
duomenimis, ketinta bent dviem sa-
vaitėms stabdyti cecho darbą.  

Griežtinamos karantino 
sąlygos

Vyriausybė sekmadienį nu-
sprendė nuo trečiadienio Lietuvoje 
griežtinti karantiną: bus uždaryta 
dauguma parduotuvių, išskyrus 
maisto prekių, vaistines, optikas 
bei ortopedinių prekių parduotu-
ves, ribojamas žmonių išvykimas 
iš namų be svarbios priežasties.

 Švietimo įstaigos dirbs nuoto-
liniu būdu, tačiau darželiai turės 
priimti vaikus, jei jų tėvai neturi 
galimybės dirbti nuotoliniu būdu.    

Nuo trečiadienio bus draudžia-
ma išvykti už savo savivaldybės 
ribų, nebent vykstama į darbą, lai-
dotuves, dėl būtinosios medicinos 
pagalbos ar į sau priklausančius 
namus kitoje savivaldybėje. Taip 
pat įvedamas draudimas išvykti iš 
namų, nebent išvykimas susijęs su 
darbu, apsipirkimu parduotuvėje, 
vykstama į laidotuves, gydymo 
įstaigą. 

Vienos šeimos nariams bus ga-
lima išvykti pasivaikščioti atviro-
je vietoje savo savivaldybės teri-
torijoje. Uždrausta bendrauti ne 
su savo namų ūkio gyventojais, 
išskyrus neatidėliotinus atvejus. 
Uždraustos bet kokios kontaktinio 
pobūdžio paslaugos, bus uždarytos 
kirpyklos, grožio salonai, o apgy-
vendinimo paslaugos gali būti tei-
kiamos tik izoliacijai. 

Taip pat nebebus leidžiami in-
dividualūs fizinio aktyvumo užsi-
ėmimai, tačiau toliau galės vykti 
aukšto meistriškumo sporto praty-
bos.

Karantiną nuspręsta pratęsti iki 
sausio 31 dienos. 
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MOZAIKA
Būdamas 89 metų mirė šnipų 

žanro klasikas Johnas le Carre

Eidamas 90-uosius metus mirė 
britų rašytojas Johnas Le Carre, 
geriausiai žinomas dėl savo ro-
manų apie Šaltojo karo šnipus 
„Skardininkas, siuvėjas, kareivis, 
šnipas“ (Tinker, Tailor, Soldier, 
Spy) ir „Šnipas, kuris sugrįžo iš 
šalčio“ (The Spy Who Came in 
from Cold), sekmadienį pranešė 
jo agentas. 

Rašytojas, kurio tikrasis vardas 
– Davidas Johnas Moore'as Cor-
nwellas, per šešis dešimtmečius 
trukusią karjerą parašė 25 roma-
nus. Visame pasaulyje praduota 
apie 60 mln. jo knygų kopijų.   

Pagal trilogijos „Karlos tyri-
mas“ (The Quest for Karla) kny-
gą „Skardininkas, siuvėjas, ka-
reivis, šnipas“ 1979 metais buvo 
sukurtas televizijos filmas, kuria-
me aktorius Alecas Guinnessas 
įkūnijo britų žvalgybos agentą 
Džordžą Smailį, tapusį populia-
riausiu J. Le Carre personažu.  

2011-aisias pasirodžiusiame 
šio filmo perdirbinyje Džordžą 
Smailį įkūnijęs Gary Oldmanas 
už šį vaidmenį kitais metais pel-
nė „Oskarą“.  

Paskutinis J. Le Carre romanas 
„Agent Running in the Field“ pa-
sirodė 2019 metų spalį. 

Rašytojo žmona Jane, buvusi 
greta beveik penkis dešimtmečius, 
kartu su poros sūnumis Nicholu, 
Timothy, Stephenu ir Simonu iš-
platino pareiškimą, kuriame nuro-
dė, kad rašytojas mirė nuo plaučių 
uždegimo šeštadienį vakare, po 
trumpos kovos su liga.    

„Visi labai gedime dėl jo mir-
ties“, – rašoma šeimos pareiški-
me.

Šeima padėkojo Kornvalio 
pietvakarių Anglijoje ligoninės 
darbuotojams, kurie rūpinosi ra-
šytoju.  

„Žinome, kad jie liūdi kartu su 
mumis“, – pridūrė J. Le Carre ar-
timieji. 

Novelistas Robertas Harrisas 
pavadino J. Le Carre „vienu iš 
rašytojų, kuris ne tik išsiskyrė ne-
paprastu talentu, bet ir įsiskverbė 
į populiariąją kultūra – o tai išties 
itin reta“. 

R. Harrisas televizijai „Sky 
News“ sakė, kad J. Le Carre buvo 
„puikus novelistas“, o jo romaną 
„Šnipas, kuris sugrįžo iš šalčio“ 
pavadino „šedevru“.   

„Tai nepaprastai įdomi, labai 
gili istorija, transformavusi šnipų 
trilerio žanrą. Tai buvo nuostabus 
psichologinis šnipinėjimo, išda-
vystės ir britų galios nuosmukio 
atvaizdavimas“, – kalbėjo jis.

J. Le Carre literatūros agentas 
Jonny Gelleris sakė: „Tokio kaip 
jis daugiau nebebus, jo pasiges 
kiekvienas knygų mylėtojas, visi, 
kuriuos domina žmogaus egzis-
tencija.“

„Netekome didžios Anglijos 
literatūros figūros, žmogaus, pa-
sižymėjusio nepaprastu sąmoju, 
gerumu, humoru ir intelektu. Ne-
tekau draugo, mentoriaus ir įkvė-
pėjo“, – sakė jis.  

Harrisonas Fordas vėl vai-
dins Indianą Džounsą

Holivudo legendai Harrisonui 
Fordui – beveik aštuoniasdešimt, 

tačiau jis dar ne per senas dar 
kartą užsidėti plačiabrylę nuoty-
kių ieškotojo Indianos Džounso 
fetro skrybėlę.  

Žiniasklaidos ir pramogų ben-
drovės „Disney“ pranešimas, kad 
2022-aisiais turėtų pasirodyti 
penktasis ir paskutinis Indianos 
Džounso nuotykių sagos filmas, 
penktadienį sukėlė tikrą šurmulį 
socialiniuose tinkluose.  

„Rengiamės kitai, paskutinei 
„Indianos Džounso“ daliai“, – ke-
tvirtadienį per „Disney“ surengtą 
investuotojų dienos pristatymą 
sakė kino studijos „Lucasfilm“ 
prezidentė Kathleen Kennedy.

„Suprantama, pats Indis – Har-
risonas Fordas – sugrįš ir užbaigs 
šio legendinio personažo ke-
lionę“,  – sakė ji ir pridūrė, kad 
juosta bus pradėta filmuoti 2021 
m. pabaigoje, o ekranus pasieks 
2022 metų liepą. 

Naująjį filmą režisuos Jamesas 
Mangoldas – kino režisierius, su-
kūręs juostą apie lenktynes „Le 
Manas '66. Plento karaliai“ (Ford 
vs Ferrari) ir paskutinįjį „Iks-
menų“ (X-Men) sagos „Ernis“ 
(Wolverine) filmą „Loganas“ 
(Logan). 

Iš pradžių planuota, kad pasku-
tinį sagos apie Indianą Džounsą 
filmą režisuos pirmuosius ketu-
ris sukūręs Stevenas Spielbergas 
(Stivenas Spilbergas), tačiau šis 
vadeles atidavė J. Mangoldui ir 
projekte dalyvaus kaip vienas iš 
prodiuserių. 

Pirmąkart archeologo nuotykio 
ieškotojo vaidmenį H. Fordas, 
kuriam dabar – 78-eri, suvai-
dino 1981 metų filme „Indiana 
Džounsas ir dingusios Sandoros 
skrynios ieškotojai“ (Raiders of 
the Lost Ark). Vos prieš kelerius 
metus jis buvo išgarsėjęs visame 
pasaulyje Hano Solo vaidmeniu 
originaliajame „Žvaigždžių karų“ 
(Star Wars) filme. 

Po trejų metų kino teatruose 
pasirodė „Indiana Džounsas ir 
lemties šventykla“ (Indiana Jo-
nes and the Temple of Doom), o 
1989-aisias – „Indiana Džounsas 
ir paskutinis kryžiaus žygis“ (In-
diana Jones and the Last Crusa-
de). Pastarajame Indianos tėvo 
vaidmenį sukūrė legendinis britų 
aktorius Seanas Connery. 

Praėjus beveik 20 metų buvo 
sukurtas ketvirtasis filmas – „In-
diana Džounsas ir krištolo kau-
kolės karalystė“. Juosta sutraukė 
daug žiūrovų į kino sales, tačiau 
susilaukė kritikos. 

Apie planus sukurti penktąjį 
filmą „Disney“ pirmą kartą pra-
nešė 2016 metais. Filmas turėjo 
būti išleistas 2019-aisiais, tačiau 
projektas buvo atidėtas dėl kūry-
binių nesutarimų tarp S. Spiel-
bergo, scenaristų ir prodiuserių.

Vėliau Holivudo filmų kūrimo 
tvarkaraštį pakoregavo koronavi-
ruso pandemija.

Kinijoje skraidantis dronas 
liepsnosvaidis naikina vapsvų 
lizdus

Vidurio Kinijoje bepilotė skrai-
dyklė, prie kurios buvo pritaisytas 
liepsną svaidantis įrenginys, nau-
dojama siekiant sunaikinti dau-
giau kaip 100 žmonėms pavojų 
keliančių vapsvų lizdų.

Savanorių grupė „Blue Sky 

Rescue“, dalyvaujanti paieškų ir 
gelbėjimo operacijose, parengė 
bendrą projektą su kaimiškų vie-
tovių gyventojais Džongo apygar-
doje netoli Čongčingo miesto.

Buvo surinkta 80 tūkst. juanių 
(apie 10,1 tūkst. eurų) suma dro-
nui įsigyti ir pritaisyti prie jo ben-
zino baką su maždaug rankos ilgio 
vamzdeliu ir purkštuku.

„Blue Sky Rescue“ paskelbtuo-
se vaizdo įrašuose matyti drono, 
varomo šešiais sraigtais, vėliau-
sia misija. Aparatas pakibo prie 
lagamino dydžio vapsvų lizdo ir, 
operatoriui paspaudus uždegimo 
mygtuką, paleido degančio skys-
čio čiurkšlę.

„Degančio vapsvų lizdo pele-
nai galiausiai atitrūko ir nukrito, 
o aplinkiais gyventojai plojo ir 
gyrė gelbėtojų komandą“, – sako-
ma valstybinės televizijos „Chon-
gqing TV“ paskelbtame praneši-
me.

Straipsnyje cituojamas vienas 
gyventojas, dėkojęs „Blue Sky 
Rescue“ už pagalbą jo kaimui: 
„Dabar mums nebereikės neri-
mauti, kad būsime sugelti vaps-
vų.“

„Blue Sky“ nurodė iki šiol su-
naikinusi 11 lizdų, bet jų dar likę 
daugiau kaip 100.

Žmogaus sukurtų 
medžiagų masė viršijo Žemės 
gyvų organizmų masę, nustatė 
mokslininkai

Žmogaus sukurtų medžiagų 
masė dabar tikriausiai pirmąkart 

viršijo visų mūsų planetos gyvų 
organizmų masę, trečiadienį pra-
nešė mokslininkai.

Pasak tyrėjų, kelių, pastatų ir 
kitų statyboms panaudotų arba 
pagamintų medžiagų masė pa-
dvigubėja apytikriai kas 20 metų. 
Studijos autoriai nurodė, kad 
visos šios medžiagos dabar sve-
ria apie 1,1 teratonos (1,1 trln. 
tonų).

Tęsiantis nepasotinamo gamti-
nių išteklių eikvojimo tendenci-
jai, visa gyva biomasė – augalai, 
gyvūnai ir mikroorganizmai – nuo 
žemės ūkio revoliucijos sumažė-
jo perpus ir dabar tesiekia vieną 
teratoną, sakoma studijoje.

Vertindami pasaulio biomasės 
ir žmogaus sukurtų medžiagų ma-
sės pokyčius nuo 1900 metų tyrė-
jai nustatė, kad XX amžiaus pra-
džioje žmogaus sukurtų objektų 
masė tesudarė 3 proc. visų gyvų 
organizmų masės.

Tačiau po Antrojo pasaulinio 
karo gamyba smarkiai suinten-
syvėjo ir pasiekė lygį, kai dabar 
per savaitę pagaminamų medžia-
gų masė prilygsta visų pasaulyje 
gyvenančių žmonių žmonių ben-
dram svoriui.

2020 metai tikriausiai žymėjo 
momentą, kai žmogaus sukur-
tų medžiagų masė tapo didesnė 
negu gyvų organizmų masė, rašo-
ma žurnale „Nature“ paskelbtoje 
studijoje.

„Šis tyrimas pateikia savotišką 
mūsų planetos 2020 metais „didį-
jį paveikslą“, – sakė Izraelyje vei-
kiančio Weizmanno mokslų insti-

tuto Augalų ir aplinkos mokslų 
skyriaus profesorius Ronas Milo, 
studijos bendraautoris.

„Tikimės, kad kai šie gana 
pribloškiami skaičiai bus mums 
prieš akis, mes, kaip rūšis, ga-
lėsime prisiimti atsakomybę“, – 
pridūrė jis.

Remdamiesi įvariais pramonės 
ir ekologiniais duomenimis stu-
dijos autoriai apskaičiavo, kad 
žmonija kasmet pagamina apie 
30 gigatonų medžiagų.

Jeigu dabartinės gamybos au-
gimo tendencijos išsilaikys, žmo-
gaus sukurtų medžiagų svoris iki 
2040 metų tikriausiai išaugs iki 
trijų teratonų.

Tuo pat metu bendra biomasė 
mažėja – daugiausiai dėl miškų 
naikinimo ir žemėnaudos poky-
čių, atveriančių kelią intensyviam 
žemės ūkiui.

Didžiausia žmogaus sukurtų 
medžiagų masę sudaro pastatai 
ir keliai. Jos augimą smarkiai 
paspartino virtinė pokyčių staty-
bų srityje, pavyzdžiui, nuo 6-ojo 
dešimtmečio vidurio pradėjus 
statyti daugiau betoninių, o ne 
mūrinių pastatų.

Pagrindinė studijos autorė Emi-
ly Elhacham naujienų agentūrai 
AFP sakė, kad šis tyrimas leidžia 
geriau įsivaizduoti didžiulį žmo-
nijos  poveikį gamtai.

„Nebegalime neigti savo pa-
grindinio vaidmens gamtos pa-
saulyje, – sakė ji. – Jau esame itin 
svarbūs veikėjai, ir su tuo ateina 
bendra atsakomybė.“

-BNS

Gerb. Direktore 
Jolanta PLEŠKIENE,
Švenčiate gražų savo gyvenimo jubiliejų. Per tuos 50 

metų daug duota žmonėms, o ypač socialinio darbo sri-
tyje. Ir senam, ir ligoniui ar negalios ištiktam žmogui, taip 
pat ir man parodėte, kaip reikia jautriai, kantriai ir nuošir-
džiai dirbti.
Už tai esu Jums be galo dėkingas.
Sveikinu su dar labai jaunatvišku jubiliejumi. Linkiu sti-

prios sveikatos, geros nuotaikos, didelės laimės, nes to 
Jūs tikrai nusipelnėte.

Gražių ir itin ramių Šv. Kalėdų bei laimingų ateinančių Naujųjų metų!

               Pagarbiai
Albertas BUDAVIČIUS

Pastatų inžinerinių sistemų įrengimo darbai:
 Šildymo-vėdinimo sistemų montavimas (oras-oras, 

oras-vanduo sistemų įrengimas) butuose, individualiuose namuo-
se, ofisuose.
Sistema oras-oras, skirta patalpų šildymui žiemą 

ir jų vėsinimui vasarą. 
Sistema oras-vanduo, skirta patalpų šildymui ir 

karšto vandens ruošimui.
Atvykę meistrai pagal Jūsų poreikius ir esamų patalpų charakteris-

tikas parinks efektyviausią sistemą. 
Šilumos siurblio oras-oras sistemos įrengimas namui ar butui 

nuo 800 EUR. Į kainą įskaičiuota:
 Įranga (energijos efektyvumo klasė A+++, nežymus elektros sąnaudų padidėjimas, šildymas 

esant lauko temperatūrai iki -22 C, apšildomas plotas iki 60 kv. m.),
 Darbai (išrašome PVM sąskaitas-faktūras, dirbame ir savaitgaliais)
 Papildomos medžiagos (apsaugos nuo drėgmės, fasado spalvos loveliai ir pan.)
 Nuotolinis Wi-Fi valdymas (galimos kelios programos palaikyti mikroklimatą išvykus iš namų).
 Elektros, apsaugos, vaizdo sistemų montavimas.

Garantija įrangai 24 mėn., darbams 60 mėn.
Atvykstame į vietą, konsultuojame ir sudarome sąmatas nemokamai.

Tel. (8-671) 77195.

»

ATSIBODO GYVENTI ŠALTAI?

»
»
»
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Užbraukus įstrižaines 14.00€ 897 Užbraukus eilutę 1.50€ 18533 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 26026  Papildomi prizai 
Bilietas Prizas 04**916 50 EUR VIADA čekis 0426480 Automobilis Toyota Corolla 0440435 Automobilis TOYOTA RAV4 HYBRID 
03**813 Belaidės ausinės PHILIPS 03**610 Belaidės ausinės PHILIPS 01**538 Čekis šventiniam stalui 100EUR 03**187 Dormeo 
užklotas MIRABAI 03**437 Išmanioji apyrankė Xiaomi 03**099 Išmanioji apyrankė Xiaomi 025*190 Išmanusis televizorius Xiaomi 
Mi 043*250 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 04**833 Karšto oro gruzdintuvė DELIMANO 02**689 Kavos aparatas MASTER 
COFFEE 0100307 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100203 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100284 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0100110 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100057 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100198 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100093 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100266 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100158 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100275 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0100099 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100184 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100076 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0100080 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100292 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100224 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100293 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100255 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100109 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100325 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0100083 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100135 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100232 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0100166 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100201 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100285 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100139 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100290 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100242 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100127 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0100178 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100282 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100260 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0100086 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100251 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100244 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100122 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100241 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100097 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100245 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0100121 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100318 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100202 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0100167 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100283 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100324 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100118 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100150 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100298 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100102 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0100250 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100154 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100273 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0100143 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100123 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100258 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100114 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100314 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100248 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100141 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0100161 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100054 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100256 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0100268 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100272 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100270 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100254 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100181 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100081 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100095 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0100094 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100236 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100303 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0100077 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100308 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100186 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100128 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100230 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100152 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100172 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0100107 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100210 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100239 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0100090 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100073 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100263 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100070 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100140 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100228 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100147 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0100126 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100098 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100078 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0100064 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100312 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100096 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100116 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100305 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100171 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0100180 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 013*492 Pakvietimas į TV studiją 009*748 Pakvietimas į TV studiją 029*896 Pakvietimas į TV studiją 015*608 
Planš. komp. Samsung TAB A T510 038*056 Planš. komp. Samsung TAB A T510 0573496 Pretendentas į 100 000 Eur 0331079 
Pretendentas į 100 000 Eur 0545738 Pretendentas į 100 000 Eur 0435509 Pretendentas į 100 000 Eur 0157390 Pretendentas 
į 100 000 Eur 0220579 Pretendentas į 100 000 Eur 0400327 Pretendentas į 100 000 Eur 0326040 Pretendentas į 100 000 Eur 
051*151 SENUKŲ čekis 057*429 SENUKŲ čekis 004*584 TC čekis buitinei technikai 025*307 TC čekis buitinei technikai 014*983 
Telefonas Samsung Galaxy A21s 035*277 Telefonas Samsung Galaxy A21s

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme 
ar išsikirtimui. 

Gali būti su bendrasavininkiais, 
malkinis. 

2000-10000 Eur/ha.
Padeda sutvarkyti dokumentus. 

Atsiskaito iškart.
Tel. (8-600) 29417.

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.

Ieškome  ŠALTKALVIO - REMONTININKO.
(Atlyginimas į rankas nuo 800 Eur).

Tel.: (8-675) 26514, (8-340) 6-34-05. ukmerge@elga.lt

Ieškomi darbuotojai vištų skerdykloje, 
fermų plovimams, vištų surinkimui. 
Darbo vieta - ŠVEDIJA, įmonė apmoka visas kelionės, 
pragyvenimo išlaidas, suteikia nemokamą maitinimą. 

Atlyginimas nuo 7 Eur/val. atskaičius mokesčius. Jokių papildomų išlaidų.

Skambinti tel. +370 682 28755.

Kuras

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-694) 13180.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-684) 81890.

Reikalinga slaugytoja arba slau-
gytojos padėjėja slaugyti senyvo 
amžiaus žmogų, kelias valandas 
per dieną.

Tel. (8-694) 12001.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Tel. (8-699) 60871.

Neklnojamasis turtas

Šeima pirktų 3-4 kambarių butą 
Anykščiuose arba sodybą 10 km 
spinduliu aplink Niūronis.

Tel. (8-607) 91699. 

Automobiliai

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.

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.

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

Tel. (8-637) 22227.

Pigiai uosines, ąžuolines atrai-
žas supjautas, pakais ir pjuvenas. 
Tel. (8-609) 91007.

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. 

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuosius 
vestuvių, jubiliejų ar kitomis 

progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.

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

„Gimtoji žemė“, „Ukmergės žinios“, „Gimtasis Rokiškis“, 
„Kupiškėnų mintys“, Molėtų „Vilnis“, „Mūsų Ignalina“, „Utenis“, 

„Utenos apskrities žinios“

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

 priima skelbimus į šiuos laikraščius: 
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mėnulis
gruodžio 15 - 18d. - jaunatis.

Albina, Vygaudas, Audronė, 
Algina, Alina, Adas.

Justas, Kristijonas, Kristijona, 
Nina, Ona, Gaudenis, Gaudenė.

šiandien

gruodžio 16 d.

vardadieniai

gruodžio 17 d.
Olimpija, Mantgailas, Drovydė, 
Jolanta.

gruodžio 18 d.
Gracijonas, Girdvilas, Eivilė, 
Gracijus.

Vienas musulmonas turėjo dvi 
žmonas. Jaunesnei teko nešioti 
vandenį iš labai toli. Kartą ji sako 
vyresniajai:

- Aš taip ilgai nešioju vandenį, 
kad jau nusibodo. Gal įkalbėkime 
vyrą, kad nupirktų asilą?

- Na, jau ne, mieloji. Nori, pra-
šyk pati. Kai aš nešiodavau vande-
nį ir paprašiau asilo, jis parsivedė 
tave.

***
Važiuoja motociklu trise, viduri-

nis mikčioja:
- G-g-ggg-gggg...
- Nori greičiau? Gerai, lekiam 

greičiau.
Mikčius ir vėl:
- Gr-ggr-grrrrr...
- Tai ką, dar greičiau? Gerai...
Na, ir jie jau lekia 160 kilometrų 

greičiu, kai pagaliau mikčius išle-
meno:

- Gggrražvydas nukrito.

***
Viščiukas klausia mamos vištos:
- Mama, o mane gandras atne-

šė?
- Taip, sūneli, tik būk geras, tė-

čiui nesakyk!

***
- Tu tikrai prancūzas?
- Taip.
- Oho, tai pasakyk ką nors ara-

biškai...

***
Direktorius į savo kabinetą pasi-

kviečia sekretorę ir ima plėšti nuo 
jos suknelę.

Ji:
- Šefe, jūs bent duris uždarytu-

mėte!
- Negalima, mažute, negalima! 

Dar pagalvos, kad mes čia darbo 
metu degtinę geriame.

***
Suvalkietis turguje:
- Kiek kainuoja višta?
- Dešimt eurų.
- Sakai aštuoni? Atrodo kaip už 

šešis... Žmon, bėk namo, paimk 
keturis eurus, paduok pardavėjui 
du ir palauk grąžos...

Prie Šventosios upės pažymėta žvejo 
Albino meškeriojimo vieta Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, dešiniajame Šventosios upės take, bažnyčios kal-
vos ūksmėje, savaitgalį ant vieno iš apšvietimo stulpų pažymėta 
legendinio žvejo Albino Tamulio žvejybos vieta. 

Atminimo ženklą šiemet Anapilin iškeliavusiam žvejui sukūrė 
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto profesorius, skulpto-
rius, medalininkas ir tapytojas Romualdas Inčirauskas.

Žvejo A.Tamulio atminimą nu-
spręsta įamžinti šiemet  po to, kai 
anykštėnai pasigedo jo įprastinėje 
žvejybos vietoje. Vienas iš šio pro-
jekto sumanytojų - muziejininkas, 
„Anykštos“ redakcijos bendradar-
bis Raimondas Guobis, taip pat 
Anykščių kultūros centro režisie-
rius Julius Jakubėnas.

„Albinai, kai Tavęs čia nebebus, 
Tau pastatys paminklą. Tokį pat, 
koks tu dabar atrodai  - sėdintis ant 
Šventosios kranto, bažnyčios kal-

vos ūksmėje, ir viliojantis žuveles, 
upės dvasią garbinantis...” - kartą 
kairiajame Šventosios upės kran-
to take žvejojusiam A. Tamuliui 
pasakė muziejininkas Raimondas 
Guobis. Tai nebuvo šiaip sau žo-
džiai...

Prof. R.Inčirauskas sakė, kad su-
kurti atminimo ženklą jo paprašęs 
muziejininkas R.Guobis.

„Žmogus paprašė, aš tą ženklą 
padariau ir net su Anykščių rajono 
savivaldybės vyriausiąja architekte 

to nederinau. Gal ir nelabai gražu. 
Pripratau savo nelegalius ženklus 
dėliot, gal nesupyks“, - šypsojosi 
menininkas.

Ant ženklo puikuojasi užrašas 
aukštaičių anykštėnų tarme  - „Unt 
ka gaudai? Unt kantrybes“.

„Kai žvejo Albino kas nors pasi-
teiraudavo,  kokiu masalu jis žve-
jojąs, toks ir  būdavo jo atsakymas. 
Užrašiau anykštietiškai“, - apie tai, 
kaip gimė ženklo tekstas, pasakojo 
prof. R.Inčirauskas.

Menininkas prisipažino, kad 
ženklą kūrė žmogui, su kuriuo gy-
venime susidurti neteko.

„Man atrodo, kad jis į Anykščius 
atvažiavo vėliau nei aš iš čia išva-
žiavau. Turiu jo nuotraukų, paskai-
tinėjau apie žveją, R.Guobis man 
medžiagos atsiuntė“, - sakė prof. 
R.Inčirauskas.

Ženklą žvejui Albinui jis buvo 
pasiryžęs sukurti be jokio atlygio, 
bet buvo rastas kelias, kaip prof. 
R.Inčirauskui atsilyginti. Žen-
klo gamyba finansuota Pasaulio 
anykštėnų bendrijai vykdant Lietu-
vos kultūros tarybos finansuojamą 
projektą „Meno dirbtuvės Anykš-
čiuose“.

Anykščių kultūros centro reži-
sierius Julius Jakubėnas sakė, kad 
ženklas žvejui Šventosios upės de-
šiniajame krante atsirado gruodžio 
13 dieną, sekmadienį. Šį ženklą jis 
vadina „trijų bičiulių idėja“.

„Kaip  anksčiau minėjau, tai vi-
siškai nematoma intencija. Iš pra-
džių galvojome žvejo Albino atmi-
nimą įamžinti skulptūrėle, o išėjo 
dar geriau. Koronaviruso akivaiz-
doje radosi tokie dalykai“, - kalbė-
jo J.Jakubėnas.

Anykščių kultūros centro režisie-
rius J.Jakubėnas, kalbėdamas apie 
žvejui Albinui sukurtą ir įrengtą 
ženklą, sakė, kad jam Anykščiuose 
labai patinka netikėtumo faktorius.

„Eini per miestą ir pamatai neti-
kėtai atsiradusius gražius dalykus. 
Kai kurios iniciatyvos net neafi-
šuojamos. Ir man tai patinka - tai 
tokia Anykščių natūralaus puoselė-
jimo tendencija. Ir visai čia nerei-
kalingos idėjos autorių pavardės“, 
- dėstė J.Jakubėnas.

Pasaulio anykštėnų bendrijos 
veiklos koordinatorė Simona Šev-
čenkaitė sakė, kad, siekiant įam-

Anykščių kultūros centro režisierius Julius Jakubėnas atmini-
mo ženklą žvejui vadina „trijų bičiulių idėja”.

žinti žvejo Albino atminimą, ben-
drija atliko telkėjos vaidmenį.

„Iniciatyva atminti A. Tamulį 
yra anykštėnų, o Pasaulio anykš-
tėnų bendrija ir yra tie „paprasti 
anykštėnai“. Tiesiog sutelkėme 
aktyvius miestiečius bendrai idėjai 
įgyvendinti, o prof. R. Inčirauskas 
Anykščiuose jau yra palikęs ne 
vieną atminimo ženklą, tad ir šią 
iniciatyvą įgyvendinti mielai suti-
ko. Ženklo gamybą finansavome 
vykdydami projektą „Meno dirb-
tuvės Anykščiuose“. Šis projektas 
finansuotas Lietuvos kultūros tary-
bos“, - komentavo Pasaulio anykš-
tėnų bendrijos atstovė.

Prof. R.Inčirauskas Anykščiuose 
yra sukūręs ir įrengęs jau ne vieną 
tokį ženklą. Kad  surasti juos būtų 
lengviau, jau pravartu būtų išleis-
ti ir kokį nors žemėlapį. Ženklai 
yra įrengti dešiniajame Šventosios 
upės krante, ant tiltelio prie bu-
vusios gaisrinės. Dar du ženklai, 
skirti Anykščiuose gyvenusių žydų 
atminimui, - jų kapinėse ir ant bu-
vusios sinagogos.

Prof. Romualdas Inčirauskas sakė, kad sukurti atminimo ženklą 
žvejui Albinui jo paprašė muziejininkas Raimondas Guobis.

Atminimo ženklas dešiniaja-
me Šventosios upės take atsi-
rado sekmadienį.

Pasaulio anykštėnų bendrijos veiklos koordinatorė Simona Šev-
čenkaitė sakė, kad  įrengiant atminimo ženklą bendrija atliko 
anykštėnų telkėjos vaidmenį.


