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Mirė net šeši Covid-19 sirgę anykštėnai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Savaitgalį registruota kaip niekad daug anykštėnų, sirgu-
sių Covid-19, mirčių. Mirė net 6 asmenys. Jauniausias tarp 
jų priklausė 50-55 metų amžiaus grupei. 

Pradėta anykštėnų vakcinacija nuo Covid - 19 nuo šios 
ligos kol kas neapsaugo. Koronavirusu užsikrėtė keli pasi-
skiepiję Anykščių medikai.

Anykščių rajono ligoninės laikinasis direktorius Dalis Vai-
ginas  sako, jog kol kas nėra žinių, kada bus gauta antroji 
vakcinos nuo Covid-19 partija.

Iš viso Anykščių rajone nuo 
pandemijos pradžios jau mirė 
40 koronavirusu sirgusių as-
menų: 20-čiai iš jų ši liga buvo 
tiesioginė mirties priežastis, dar 
20, sirgusiųjų Covid-19, mirė 
„dėl kitų priežasčių“.

Kita vertus, sergamumas ko-
ronavirusu Anykščių rajone 
nuolat mažėja. Šiuo metu serga 
200 asmenų. Sausio 15-17 die-
nomis registruota tik 14 naujų 
susirgimų. 

Didžiausiu ligos židiniu iš-
lieka Anykščių rajono ligoninė. 
Su šiuo židiniu siejami 52 ser-

gantieji ir 6 mirtys.
Anykščių rajono vicemeras, 

Ekstermaliųjų situacijų valdy-
mo komisijos Operacijų vado-
vas Dainius Žiogelis „Anykš-
tai“ aiškino, jog dramatizuoti 
didžiulio savaitgalį registruoto 
mirčių nuo Covid-19 skaičiaus 
nereikėtų. 

„Realiai nėra aišku, kiek mirė 
savaitgalį. Registracija vėluoja. 
Ateina duomenys apie anykštė-
nų mirtis iš respublikinių ligo-
ninių. Yra mirusių ir Anykščių 
ligoninėje“, - aiš-
kino D.Žiogelis.

Lauko tualete rastas sušalęs benamis
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Sausio 17-ąją, sekmadienį, 
apie 7.30 val. Anykščiuose, 
J. Biliūno g., rastas vyro (g. 
1951 m.) kūnas be išorinių 
smurto žymių. Vyro kūnas 
rastas nerakinamame lauko 
tualete.

Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas mirties priežasčiai nu-
statyti. Sušalusį žmogų tua-
lete rado namo šeimininkai. 

Anykščių rajono mero Si-
gučio Obelevičiaus teigimu, 
projektinį finansavimą už 
rūpinimąsi benamiais gauna 
Anykščių socialinės gerovės 
centras.

Namo šeiminkė sako, jog buvo šokiruota, kai vienas iš na-
miškių lauko tualete rado sušalusį žmogų.

Vienas iš Anykščių socia-
linės gerovės centro stei-
gėjų Donaldas Vaičiūnas 
nuogąstavo, kad benamių 
nepavyksta integruoti į vi-
suomenę. Pasak jo, grupė 
benamių žiemoja apleis-
tuose senosios Anykščių 
ligoninės pastatuose. 

Pirmą kartą 
miesto kalėdinė 
eglė spindės iki 
pat Grabnyčių

Žolininkas 
pataria arbatą 
gurkšnoti 
persirgus 
koronavirusu

Ar reikia susiaurinti Anykščių 
miesto gatves?

Kazys ŠAPOKA, UAB 
Anykščių komunalinis ūkis 
direktorius:

„Aš visą laiką esu už tai, 
kad būtų patogu transportui 
važiuoti“. 

Punktas. Anykščių rajono 
Ekstremaliųjų situacijų komi-
sijos operacijų vadovas Dainius 
Žiogelis sakė, kad Anykščiuose 
veikiantis mobilusis patikros 
punktas, kuriame imami mėgi-
niai COVID-19 ligai nustatyti, 
pradėjo dirbti trumpiau - dvi va-
landas per dieną, nes sumažėjo 
atvykstančiųjų tirtis srautai.

Titulas. Šiaulių miesto metų 
sportininkų rinkimuose 2020-
ųjų metų sportininke išrinkta 
imtynininkė, troškūnietė Danu-
tė Domikaitytė. 

Trūkumai. Socialinių pas-
laugų priežiūros departamentas  
Svėdasų senelių globos namų 
filiale nustatė trūkumus, kurie, 
kaip skelbia Anykščių rajono sa-
vivaldybė, jau pašalinti. Globos 
namuose yra įrengtas vertika-
lusis keltuvas, pašalinus perei-
namąjį kambarį, įrengtos priva-
tumą garantuojančios patalpos. 
Įrengtos atskiros higienos patal-
pos vyrams ir moterims.

Paroda. Anykščių kultūros 
centro Svėdasų skyriaus lan-
guose galima apžiūrėti Irenos 
Guobienės raštuotų pirštinių, 
Aldonos Saliamonienės rie-
šinių ir Juditos Saliamonaitės 
- Zubernės parodą „Šilti raštai 
languose“. 

Sutartis. Anykščių rajo-
no savivaldybė pratęsė sutartį 
su UAB „Josvainių gėlės“. Ši 
bendrovė iki metų pabaigos 
rūpinsis gėlynų ir dekoratyvi-
nių sodinukų įsigijimu, gėlynų 
įrengimu bei viešųjų erdvių ap-
želdinimu. Už faktiškai atliktas 
paslaugas UAB „Josvainių gė-
lės“ per metus bus sumokėta iki 
66 tūkst.500 Eur.
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temidės svarstyklės
Muštynės. Sausio 17 dieną  

apie 17.30 val.Debeikių se-

niūnijoje, Dvaro g., pažįsta-
mi asmenys sumušė vyrą (g. 
1988 m.). Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. 

Mirtis. Sausio 17 dieną  
apie 13.00 val. Troškūnų se-
niūnijos Smėlynės kaime, na-
muose,  rastas moters (g. 1940 

m.) kūnas be išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Mielieji anykštėnai,
užsikrėtusiųjų COVID-19 virusu skaičiaus mažėjimas parodė, kad anykštėnai Naujuosius 

metus sutiko drausmingai. Ir tai džiugina. Tačiau kasdien vis dar fiksuojami nauji ligos ir ne-
reti mirčių atvejai dar neleidžia nusiraminti ir atsipalaiduoti.

Šiandien noriu padėkoti pirminio sveikatos centro kolektyvui, ekstremaliųjų situacijų komi-
sijai už sklandžią vakcinacijos pradžią. Griežtai laikantis sveikatos apsaugos ministro suda-
ryto prioritetinio gyventojų grupių sąrašo, pirmą kartą paskiepyti visi, kurie norėjo ir galėjo 
skiepytis, medicinos įstaigų darbuotojai, socialinių įstaigų darbuotojai ir gyventojai, odonto-
logai ir vaistininkai. Mes bene pirmieji šalyje priartėjome prie 7-to prioriteto, t. y. 65 metų ir 
vyresnių asmenų skiepijimo. Tokių žmonių rajone apie 6000, todėl visų mūsų laukia didelis 
iššūkis pasiekiant kiekvieną, norintį skiepytis. Tik nuo mūsų visų kantrybės, tolerancijos ir 
susitelkimo priklausys vakcinacijos sėkmė!

Atslinkę šalčiai skatina nekelti kojos iš namų, laikytis karantino taisyklių. Esu įsitikinęs, 
kad mūsų drausmingumas, pradėta vakcinacija dar labiau mažins susirgimų skaičių. Nesirki-
me ir nesušalkime!

Sigutis Obelevičius, 
Anykščių rajono savivaldybės meras

Pirmą kartą miesto kalėdinė eglė spindės 
iki pat Grabnyčių

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių miesto kalėdinė eglė šiemet bus nupuošta tik va-
sario 2 dieną, antradienį.

Kaip ir šventiniu laikotarpiu, taip ir šventėms pasibaigus, 
miesto kalėdinė eglė  ir visi šventiniai miesto papuošimai ir 
toliau  šviečia bei spindi.

Anykščių rajono savival-
dybės administracijos Kultū-
ros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vedėja Audronė Pa-
jarskienė „Anykštai“ sakė, kad 
neužgesinti kalėdinės eglės ir 
šventinių papuošimų iki pat 
vasario 2 dienos buvo Anykš-
čių rajono savivaldybės vadovų 
sprendimas.

„Ne visi per šventes turėjo 
galimybę pasidžiaugti. No-
rime, kad ir pravažiuojantys 
pasidžiaugtų. Dabar, kai tę-
siasi koronaviruso pandemija, 
karantinas, toks laikas, norisi 
žmonėms pakelti ūpą“, - sakė 
A.Pajarskienė.

Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėja 
A.Pajarskienė sakė, kad ka-
lėdiniai papuošimai palikti ir 

daugelyje kitų Lietuvos miestų, 
tačiau, pavyzdžiui, sostinės Ka-
tedros aikštėje eglės jau nebė-
ra.

Jie jau per Kalėdas eglę buvo 
uždarę, jiems kilo kiti iššūkiai. 
Mūsų kalėdinė eglė yra šalia 
pagrindinės miesto gatvės, ko-
dėl gi jos dar nepalikus?“, - kal-
bėjo A.Pajarskienė.

Tai pirmas kartas per visą 
Anykščių istoriją, kai pagrindi-
nė kalėdinė eglė spindės taip il-
gai. Iki šiol pagrindinio šventės 
akcento mieste nebelikdavo po 
Trijų karalių šventės.

Iki Grabnyčių visuomet pa-
puošta spindėdavo tik Anykščių 
Šv.Mato bažnyčios šventoriuje 
papuošta kalėdinė eglė.

Priminsime, kad Anykščių 
rajono tarybos sprendimu rajo-

ne numatyta plėtoti religinį tu-
rizmą, tad sąsajų, kodėl kalėdi-
nė eglė spindės iki Grabnyčių, 
galima rasti ir šioje vietoje.

Beje, dėl karantino sugriež-
tinimų šalies valdžia Naujųjų 
metų išvakarėse paragino vi-
sas šalies savivaldybes išjungti 
pagrindinių miestų eglių pa-
puošimus, kad miestų aikštėse 

nesibūriuotų žmonės. Anykščių 
rajono savivaldybė buvo viena 
iš nedaugelio, kuri tokių prašy-
mų nepaisė. 

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius sprendimą 
neužgesinti eglutės papuošimų 
tada grindė tuo, kad savivaldy-
bė nenori iš žmonių atimti „pa-
skutinės  vilties ir džiaugsmo”.

Skrydžiai. Airijos pigių skry-
džių bendrovė „Ryanair“ dėl 
pandemijos ir kelionių ribojimų 
laikinai stabdo visus skrydžius 
iš Vilniaus bei Palangos ir kelis 
artimiausius mėnesius skraidins 
tik iš Kauno į Dubliną. Lietuvos 
oro uostų atstovas spaudai Tadas 
Vasiliauskas sako, kad bendrovė 
yra numačiusi skrydžių apimtis 
mažinti visose Europos šalyse. 
„Šiuo metu žinoma tai, kad oro 
bendrovė iki kovo pabaigos tie-
siog nevykdys skrydžių iš Vil-
niaus oro uosto dėl pandemijos 
sukeltų iššūkių ir esamų keliavi-
mo apribojimų, tačiau tai dar ti-
krai nereiškia bazės uždarymo“, 
– BNS teigė T. Vasiliauskas. Jis 
teigė neturintis jokios patvirtin-
tos informacijos, kad kompanija 
planuotų uždaryti bazę Vilniaus 
oro uoste. Dubline įsikūrusi 
vežėja sausio 7 dieną skelbė 
apkarpiusi pirmojo 2021 metų 
ketvirčio skrydžių tvarkaraštį, 
atsižvelgdama į dėl COVID-19 
įvestus apribojimus. 

Testavimas. Slovakija pirma-
dienį visoje šalyje pradėjo naują 
masinį testavimą dėl COVID-19, 
kuriuo siekiama sudaryti sąlygas 
švelninti komendanto valandos 
reikalavimus neužsikrėtusiems 
žmonėms. Vadovaujantis tes-
tavimo rezultatais taip pat bus 
sprendžiama dėl naujų lokalių 
suvaržymų 73 šalies rajonuose. 
Naujausias testavimas baigsis 
sausio 26 dieną. Nuo sausio 27-
osios 15–65 metų slovakai galės 
laisvai judėti, jei turės neigiamą 
antigenų ar PCR (polimerazės 
grandininės reakcijos) testo atsa-
kymą. Pirmadienį Slovakija pra-
nešė ankstesnę parą nustačiusi 1 
060 užsikrėtimo koronavirusine 
infekcija atvejų, kurie bendrą 
COVID-19 atvejų skaičių šalyje 
padidino iki 224 385. Bendras 
mirties nuo COVID-19 atvejų 
skaičius šioje Europos Sąjungos 
narėje yra 3 526.

Automobiliai. Praėjusiais me-
tais į Lietuvą įvežta ir įregistruo-
ta 147,1 tūkst. naudotų lengvųjų 
automobilių – 25,7 proc. mažiau 
nei 2019 metais. Vidutinis jų 
amžius siekė 10,9 metų. Dyze-
linių automobilių dalis sudarė 
67,1 proc. (2019 metais – 69,1 
proc.), pranešė bendrovė „Au-
toTyrimai“, remdamasi „Re-
gitros“ duomenimis. Pernai iš 
viso atlikta 208, 3 tūkst. naudotų 
lengvųjų automobilių savininkų 
keitimų – 20,7 proc. mažiau ne 
2019 metais. Vidutinis savinin-
ką pakeitusių automobilių am-
žius buvo 14,4 metų. Vien gruo-
dį šalyje pirmą kartą įregistruoti 
9683 naudoti lengvieji automo-
biliai – 42,5 proc. mažiau nei 
2019 gruodį. Daugiausiai įregis-
truota „Volkswagen“, BMW ir 
„Audi“ markių automobilių.

-bns

Antrą kartą policijos nekviečia Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
Anykščių rajono policijos komisiariato pareigūnai savait-
galį surašė 9 administracinės teisės pažeidimų protokolus 
dėl karantino sąlygų nesilaikymo, o dar 5 ar 6 protokolai 
bus surašyti.

Anykščių rajono policijos 
komisariato Reagavimo sky-
riaus viršininkas Valdas Palio-
nis „Anykštai“ sakė, jog ne vi-
siems pažeidėjams protokolai 
surašyti iš karto, todėl kad ne 
visi jie buvo adekvatūs. „Kai 
žmogus nelabai orientuojasi - 
negali jam rašyti protokolo“, 
- dėstė pareigūnas.

15 ar 16 asmenų per savait-
galį baudas užsidirbo arba už 
įvažiavimą į svetimos savival-
dybės teritoriją, arba išgertu-
vių metu išsikvietę policiją. 
„Anykščiuose sustabdėme 
automobilį, juo žmonės važia-
vo iš Kupiškio į Uteną pirkti 
detalių. Detalės pabrango 500 
eurų. Automobiliu važiavo 

du žmonės - abiem skirtos 
250 eurų baudos“, - kalbėjo 
V.Palionis.

Toliau tęsiasi brangiai kai-
nuojantis anykštėnų įprotis 
kviestis pareigūnus į svečius. 
Policija ir šį savaitgalį sulau-
kė pranešimų apie muštynes, 
o nuvykę pagal iškvietimą 
rašė protokolus ir nukentė-
jusiems, ir smurtautojams, ir 
liudininkams. „Pranešimų, 
jog kažkur girtauja daugiau 
nei vieno šeimos ūkio nariai 
- nesulaukiame. Tačiau apie 
šiuos pažeidimus nuolat pra-

neša patys pažeidėjai“,  - sakė 
Anykščių rajono policijos ko-
misariato Reagavimo skyriaus 
viršininkas V.Palionis.

Pareigūno teigimu, kol kas 
policininkai į tą pačią vietą 
bausti girtaujančių ir karanti-
no reikalavimus pažeidžian-
čių asmenų dėl tų pačių asme-
nų iniciatyvos antrą kartą nėra 
važiavę. Nors paprastai jie va-
žiuoja jau žinomais adresais. 

Problemų dėl gamtoje pra-
mogaujančių asmenų savait-
galį nebuvo - potencialius 
pramogautojus išvaikė šaltis.

Savivaldybė siekia, kad žmonės galėtų kuo ilgiau pasi-
džiaugti Anykščių žaliaskare. 

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

tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“  
(8-381)  5-82-46.  

Žolininkas pataria arbatą gurkšnoti 
persirgus koronavirusu Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Koronaviruso pandemija prekinio ženklo „Arbatos ma-
gija“ savininką - žolininką Ramūną Daugelavičių - privertė 
labiau susikoncentruoti į prekybą internetu. Žolelių arba-
tas ir lietuviškas kavas siūlantis ūkininkas šiuo laikmečiu 
nenuėjo lengviausiu keliu ir žmonėms nesiūlo gėrimų, kurie 
išgelbėtų nuo koronaviruso. 

Tiesa, jau persirgusiems šia klastinga infekcija, jis turi ir 
gerų žinių.

Ūkininkas R.Daugelavičius 
pasakojo, kad arbatų bei lie-
tuviškų kavų gamyba dėl pan-
demijos nenukentėjo, nes visa 
reikalinga žaliava buvo renka-
ma ir ruošiama vasaros metu. 
Jis sakė, kad daugiausia savo 
produkcijos parduodavo mu-
gėse, festivaliuose, tačiau juos 
kuriam laikui uždraudus teko 
ieškoti naujų rinkų.

„Dalies pagamintos pro-
dukcijos realizaciją perėmė 
internetas, dalį produkcijos 
parduodame įvairiose Lietu-
voje veikiančiose ekologiškų 
prekių parduotuvėse“, - sakė 
R.Daugelavičius.

Pasiteiravus, kaip sekasi pre-
kyba internetu, R.Daugelavičius 
sakė, kad ji yra efektyvi ir duo-
danti rezultatų.

„Visada dalis mūsų produkci-
jos būdavo parduodama inter-
netu, tačiau dabar tokia prekyba 

tampa pagrindinė“, - sakė jis.
„Arbatos magija“ pernai iki 

pat vėlyvo rudens aktyviai žo-
lelių arbatomis ir lietuviškomis 
kavomis prekiavo Anykščiuo-
se, viename iš A.Baranausko 
aikštėje pastatytų namelių.

„Pardavimai čia nebuvo dide-
li, bet stabilūs. Prekyba čia pa-
siteisino, tik buvome vieni ten 
ir visą „frontą“ laikėme. Būtų 
smagiau, jei aikštėje būtų dau-
giau prekybininkų. Vieta čia 
prekybai beveik ideali, o jei dar 
Vilniaus gatvė taptų pėsčiųjų 
gatve, būtume labai laimingi“, - 
kalbėjo R.Daugelavičius.

„Arbatos magija“ kurį lai-
ką buvo įsikūrusi strateginėje 
vietoje - Anykščiuose, Vilniaus 
gatvėje esančiame prekybos 
centre „Norfa“, tačiau po pre-
kybos centro rekonstrukcijos 
ten vietos jai neliko.

„Tai buvo kultūrinis centras, 

kurio dalis buvo arbatinė. Ten 
vykdavo susitikimai, semina-
rai. Skaudu, kai buvo priimtas 
sprendimas mus išmesti, tačiau 
viskam ateina laikas – vieną ga-
limybę praradus, ateina kita“, - 
sakė R.Daugelavičius.

Pašnekovas sakė, kad jį do-
mina Anykščiuose, Tilto gatvė-
je, vykstančios statybos. Joms 
pasibaigus tikimasi, kad galbūt 
ten atsiras vietos ir „Arbatos 
magijai“.

„Kol kas neturime jokių ži-
nių, kaip ten viskas atrodys ir ar 
mes ten būsime kviečiami. Ne-
aišku, kas ten vyks - prekyba ar 
parodomasis buvimas“, - tęsė 
R.Daugelavičius.

Pasiteiravus, ar nekilo minčių 
sukurti žolelių arbatos mišinio, 
kuris padėtų nuo koronaviruso, 
R.Daugelavičius sakė, kad ne.

„Klijuoti koronaviruso pava-
dinimą ant žolelių arbatų, taip jį 
pagerbiant… Nemanau, kad to 
reikėtų. Geriau arbatą skirčiau  
Sausio 13-ajai ar partizanų ju-
dėjimui - tam, kas buvo didvy-
riška“, - sakė R.Daugelavičius.

Tiesa, „Arbatos magija“ par-
duoda antivirusines ir priešuž-
degimines arbatas.

„Jos skirtos nuo peršalimo 
ligų bei gripo, todėl, manau, 
tinka ir „koronai“, ypač pa-
sekmėms, kurios kyla per-
sirgus koronavirusu, šalinti. 
Žoleles, šaknis, sėklas tikrai 
patarčiau vartoti, sustiprėti juk 
po „koronos“ reikia“, - dėstė 
R.Daugelavičius.

„Arbatos magija“ parduoda 
apie 70  pavadinimų žolelių 
arbatas. Šiuo metu tarp popu-
liariausių -  „Lengvas kvėpavi-
mas“ - arbata, orientuota į kvė-
pavimo takus.

„O šiaip iš arbatų perka-
miausia yra „Dieve padėk“. 
Ji gali būti dovanojama ir 
kaip atvirutė“, - intrigavo 
R.Daugelavičius.

Ne mažiau populiarios ir 
„Arbatos magijos“ gaminamos 
lietuviškos kavos.

„Kavos yra mūsų „perliu-
kas“. Jų turime septynių rūšių: 
gilių, kiaulpienių, trūkažolės ir 
kt. Tai  išskirtinis produktas, 
tokio Lietuvoje daugiau niekur 
nerasite. Šie produktai atspin-
di  mūsų paveldą, tradicijas ir 
Anykščiai tuo gali didžiuotis“, 

- sakė R.Daugelavičius.
Prie „Arbatos magijos“ 

produktų paruošimo varto-
tojui dirba 4 žmonės. Pats 
R.Daugelavičius, jo žentas Sta-
nislav Lotyš ir dar dvi darbuo-
tojos. Tėvui taip pat padeda du-
kra Justė Lotyš, kuri daugiausia 
užsiima  reikiamų dokumentų 
tvarkymu. 

R.Daugelavičius sakė, kad 
surinkti žoleles arbatoms nėra 
didžiausias darbas.

„Taip, jų reikia daug. Viena 
darbuotoja ir aš pats jas renku. 
Dar viena darbuotoja jas per-
rinkėja, pakuoja. Viską darome 
rankomis. Įranga reikalinga  tik 
kažką sumalti - visokių įren-
ginių tam esu pats prisikons-
travęs.  Dar kavai kepinti ir 
spraginti turiu kiek didesnę nei 
įprastai keptuvę“, - apie „Arba-
tos magijos“ užkulisius pasako-

jo R.Daugelavičius.
Per  metus  „Arbatos magija“ 

pagamina kelis tūkstančius pa-
kelių arbatos ir kavos.

„Mes nesiekiame tapti dide-
liais gamintojais. Mūsų tikslas 
yra išlikti mažiems. Aš čia ir 
matau žavesį. Taigi  norime ir 
toliau krapštytis rankomis“, - 
prisipažino R.Daugelavičius.

Pasiteiravus apie naujus su-
manymus, R.Daugelavičius 
sakė, kad naujų arbatos ar kavos 
receptų kurti jis neplanuojantis. 
Dabar svarbiausias uždavinys - 
dairytis naujų produkcijos rea-
lizavimo galimybių.

„Šitą situaciją reikia išlaukti. 
Gerinti kokybę, tobulinti gamy-
bos procesą“, - dėstė pašnekovas.

R.Daugelavičius atskleidė, 
kad vartotojams jis planuoja pa-
siūlyti žolelių pagrindu sukurtų 
miltelių organizmui valyti.

Ūkininkas Ramūnas Daugelavičius sakė, kad jis neturi tiks-
lo tapti dideliu žolelių arbatų ir lietuviškų kavų gamintoju.

Anykščiuose, A.Baranausko aikštėje, „Arbatos magija” 
pernai buvo vieninteliai prekybininkai, šioje vietoje „laikę 
frontą”.

Kurortinė kultūra ant tako
Žiemą gražu - balta balta ap-

linkui... bet vis tiek yra tokių, 
kam ta ryški baltuma trukdo.

Kas belieka galvoti, kai ei-
damas apsnigtais paupės takais 
randi krūvas palikto „gėrio“, o 
aplink primėtyta „papuoštų“ 

servetėlių. 
Suprantu, ne šuns kakis, kurį 

surinkti yra priversti šeiminin-
kai, bet kur žmogiškoji kultū-
ra?? Ar ne maloniau TAI palikti 
namuose, šiltai? Ar bent tolė-
liau nuo tako, kur pakrūmėje, 

kad koks apžavėtas gamtos gro-
žio pilietis netyčia nepasipuoš-
tų batų? Žmonės, juk gyvenam 
kurotinio statuso mieste, o tokie 
„šedevrai“ vardo nepriduoda.

Pranas
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Ar reikia susiaurinti Anykščių miesto gatves?
Praėjusį rudenį Anykščiuose surengtose kūrybinėse ar-

chitektų dirbtuvėse kalbėta, kad Anykščiuose būtina siau-
rinti gatves, kad jomis galėtų naudotis ne tik automobilių 
vairuotojai, bet ir pėstieji, dviratininkai.

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ką jie mano apie tokius 
profesionalių architektų pasiūlymus.

Gatvės jau 
dabar per 
siauros

Kazys ŠAPOKA, UAB 
Anykščių komunalinis ūkis 
direktorius:

- Ir taip kai kurios Anykščių 
miesto gatvės per siauros yra. 
Užsistato gatvės dar ir automo-
biliais, o  tada kyla problemų 
važiuoti stambesnių gabaritų 
technikai.

Aš visą laiką esu už tai, kad 
būtų patogu transportui važiuo-
ti. Gatvėse įrengtos tos „sale-
lės“, kad kartais neįmanoma...
Pavyzdžiui, Pušyno mikrorajo-
ne yra atsisukimas nuo Storių 
gatvės. Krovininiu automobiliu 
į dešinį posūkį link Šaltupio 
gatvės praktiškai išsukti neįma-
noma.

Tokie variantai yra kai kur 
perdėti.

Reikia sužinoti 
anykštėnų 
nuomonę

Lukas VASILIAUSKAS, 
feisbuko grupės „Anykščiai 
veža“ įkūrėjas:

- Mano nuomone, gatves, ku-
rių apkrova yra nedidelė, logiš-
ka siaurinti. Atsirastų daugiau 
vietos pėstiesiems. Atitinkamai 
pasidarytų saugiau pėstiesiems, 
nes gatvės dažnai būna neap-
šviestos (kalbu apie Naujųjų 
Elmininkų „Šilelio“ gatvę).

Siaurinti labiau apkrautas ga-
tves, manau, nėra logiška. Esant 
intensyviam eismui, gali susi-
daryti spūstys. Aišku, atitinka-
mai sumažėtų kelių priežiūros 
išlaidos, tačiau šaligatvius irgi 
reikia valyti, remontuoti.

 Pavyzdžiui, K.Ladigos ga-
tvė šalia „Anykščių vyno“ ga-
myklos. Ji yra palyginti siaura, 
ypač kai stovi eilės mašinų, ku-
rios atveža obuolius. Šaligatvis 
dešinėje pusėje palei gamyklos 
tvorą yra platus, bet tragiškos 
būklės. Sunku būtų rasti ten 
sveiką šaligatvio trinkelę. Tai 
gal geriau būtų platinti kelią 
ir padaryti tvarkingą šaligatvį 
pėstiesiems?

Ką tik baigėsi V.Kudirkos 
gatvės remontas. Gatvė nauja, 

šaligatviai tvarkingi, bet kam 
reikėjo tiek susiaurinti pėsčių-
jų dalį, kad einant sunku pra-
silenkti, neužlipus ant važiuo-
jamosios kelio dalies ir palikti 
žalią veją palei namų tvoras? 
Anksčiau to nebūdavo. Reikė-
jo šaligatvius tik šluoti. Dabar 
reiks ir šienauti. Juk namų savi-
ninkai tikrai nepjaus žolės, kuri 
auga už jų tvoros.

Manau, kad prieš siaurinant 
Anykščių miesto gatves reikė-
tų  sužinoti anykštėnų nuomonę 
apie kiekvieną konkrečią ga-
tvę. Tik patys gyventojai gali 
nuspręsti, nes naudojasi jomis 
kasdien. Todėl ir kyla nepasi-
tenkinimas, nes dauguma žmo-
nių sužino apie planus tik įgy-
vendinus projektą.

Dar viena mintis, kuri kyla 
kalbant šia tema - galbūt mieste 
trūksta automobilių stovėjimo 
vietų prie daugiabučių? Jei su-
siaurinta gatvė sukurtų daugiau 
vietos automobiliams, tada būtų 
protingas sprendimas.

Visi pokyčiams 
priešinasi

Renata GUDONIENĖ, 
Anykščių rajono tarybos 
narė, Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos atstovė:

- Pritarčiau pasiūlymams 
siaurinti gatves, nes tie pasiū-
lymai pateikti tam tikrų sričių 
specialistų. Galbūt tai pristab-

dytų eismą pagrindinėje mūsų 
miesto gatvėje, galbūt jį sulė-
tintų ir padėtų pėstiesiems jaus-
tis saugesniems.

Galbūt dėl siauresnių gatvių 
problemų kiltų vyresnio amžiaus 
žmonėms, kurių reakcija lėtesnė, 
bet man tai problemų nekelia.

Turizmui susiaurintos gatvės 
didelės įtakos neturėtų.Turistai 
atvažiuoja į Anykščius iš dide-
lių miestų ir  linkę vaikščioti 
pėsčiomis, keliauti dviračiais, 
paspirtukais.

Nemanau, kad jei dėl susiau-
rintų gatvių ir susidarytų kamš-
čiai, ar jie išgąsdintų atvykstan-
čius iš didelių miestų.

Pas mus labai gerai sutvarky-
ta pėsčiųjų infrastruktūra, todėl 
atvykstančiųjų į Anykščius au-
tomobiliai gali stovėti apžval-
gos aikštelėse, žmonės gali pa-
tekti į miestą puikiais krantinės 
takais - tai sveika ir naudinga.

Manau, kad pokyčiai labiau-
siai palies vietinius gyventojus 
- visi pokyčiams juk priešinasi. 
Prie kiekvieno pokyčio reikia 
priprasti, manau, kad jie nebus 
neigiami. Keistis reikia visuo-
met  ir viskam - tiek žmonėms, 
tiek miestams.

Vairuotojus 
reikia 
apmokestinti

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-

rys, liberalas:

- Gatvių siaurinimas - tai tik 
viena dalis iš viso kompleksi-
nio infrastruktūros tvarkymo 
projekto. Numatoma ne tik kai 
kurias gatves siaurinti, bet ir 
įrengti daugiau žaliųjų zonų, 
dviračių takų, pasodinti me-
džių.

 Taip pat turiu kelis pasiūly-
mus, kuriuos jau prieš kokius 
penkerius metus esu išsakęs 
miesto valdžiai. Mieste turime 
gerai išvystytą dviračių takų 
tinklą, kuris dar plėsis. Juo da-
bar daugiau naudojasi turistai, 
o ne vietiniai gyventojai, nors 
turėtų būti atvirkščiai. Todėl 
turiu kelis labai nepopuliarius 
sprendimo būdus. 

Naujuose mikrorajonuose 
vienam butui skirti tik vieną 
vietą mašinai stovėjimo aikš-
telėje, taip nebūtų didinamos 
stovėjimo aikštelės ir liktų dau-
giau žalių plotų, o už miesto 
siūlyčiau įrengti dideles stovė-
jimo aikšteles. Taip pat miesto 
centre kelias stovėjimo aikšte-
les padaryti mokamas. Europos 
miestuose jau seniai daroma 
taip: daugiabučių kiemuose yra 
statomos bendros dviračių pa-
vėsinės. Ir, manau, kad įvažia-
vimą ir važiavimą per miestą 
reikia padaryti mokamą, kad ir 
po vieną eurą.

 Paskutiniais metais labai iš-
augo transporto judėjimas, būtų 
papildomos lėšos infrastruktū-
ros išlaikymui. Kadangi Anykš-
čiai siekia tapti kurortu, norime 
būti lėtu miestu, tai, manau, kad 
tokie pakeitimai būtų naudingi. 

Aišku, daugumai žmonių tai 
nepatiks, visi nori prie namo 
durų laikyti po tris automobi-
lius, bet mes turėtume bendrai 
kurti miestą. Mes turim gali-
mybę savo nuostabų miestą pa-
versti nepakartojamu.

-AnYkŠTA

komentarai

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos interneti-
niame puslapyje skelbiama, 
jog nuo Covid-19 paskiepyti 
747 anykštėnai. 

Paskiepyti gydymo įstaigų 
darbuotojai, slaugos ligoniai, 
senelių namų gyventojai, soci-
aliniai darbuotojai. Vakcinuo-
ti ir vaistininkai bei privačių 
odontologijos kabinetų dar-
buotojai, prastovose esančio 
SPA „Vilnius Anykščiai“ ko-
lektyvas.  

Nuo Covid -19 asmenys 
turi būti skiepijami du kartus. 
Kada bus sulaukta naujos skie-
pų partijos, nėra žinoma.  

Covid-19 susirgo keli Anykš-
čių rajono ligoninės medikai, 
kuriems buvo suleista pirmoji 
vakcinos dozė. Ligoninės lai-
kinasis direktorius Dalis Vai-
ginas „Anykštai“ sakė, jog jie 
prieš skiepijimą nesirgo, per 
skiepijimą užsikrėsti negalė-
jo, taigi, pasiskiepiję medikai 
Covid-19 užsikrėtė po to, kai 
gavo pirmąją vakcinos dozę. 
D.Vaigino teigimu, imunitetą 
paskiepyti asmenys įgyja tik 
praėjus tam tikram laikui nuo 
antrojo skiepo, o ir imuniteto 
garantija nėra šimtaprocentinė. 
Skirtingi gamintojai nurodo 
skirtingą procentinę susirgimo 
Covid -19 tikimybę po vakci-
navimo - nuo 70 iki 95 proc. 

Dalis Anykščių ligoninės 
medikų atsisakė vakcinos. 

„Anksčiau buvo nurodyta, 
jog tie, kurie atsisakė vakci-
nos, skiepytis galės tik bendra 
tvarka. Pagal dabartines reko-
mendacijas, nepasiskiepiju-
sius medikus turėtume įkalbėti 
vakcinuotis, kai tik bus gauta 
nauja skiepų partija“, - dėstė 
D.Vaiginas. Pasak jo, kol kas 
nėra aišku, ar po pirmojo skie-
po susirgę asmenys bus vakci-
nuojami antruoju skiepu. 

„Sveikatos apsaugos ministe-
rija aiškinasi su mokslininkais, 
kaip elgtis, o mes laukiame 
nurodymų“, - kalbėjo laikina-
sis Anykščių rajono ligoninės 
direktorius.

Mirė net šeši Covid-19 sirgę anykštėnai

Ekstermaliųjų situacijų valdymo komisijos Operacijų va-
dovas Dainius Žiogelis sakė, kad nėra visiškai aišku, kiek 
žmonių dėl COVID - 19 viruso mirė šį savaitgalį. 
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Vaiko dienotvarkė: 
kiek laiko leisti jam naudotis kompiuteriu?
Gyvename XXI amžiuje, 

kur kiekviena diena yra tarsi 
nauja pradžia ir nauja istori-
ja. Atradimų ir išradimų ku-
pinas pasaulis keičiasi nesu-
stabdomu greičiu, prie kurio 
ritmo turime prisitaikyti visi 
– ir maži, ir dideli. 

Dienos režimas yra puikiai 
pažįstamas nuolat skuban-
tiems ir lekiantiems suaugu-
siesiems, kurie stengiasi su-
derinti darbą ir šeimą, tačiau 
neretai vaikų dienos režimas 
yra paliekamas natūraliai 
tėkmei, tikimasi, kad jis su-
siformuos savaime, tačiau 
dėl tokio nusistatymo ateityje 
gali kilti problemų.

Apie tai, kodėl svarbu vai-
kams nuo mažens formuoti 
dienos režimą ir kontroliuoti 
technologijų naudojimosi lai-
ką, pasakoja vaikų psicholo-
gė Emilija Baltrūnaitė. 

Režimas reikalingas ne tik 
suaugusiesiems
Dienotvarkė ir jos laikymasis 

sustato žmogaus gyvenimą į sa-
votišką rutiną, dėl to galima su-
laukti didžių rezultatų – atsiranda 
stabilumas, tikslumas, padidėja 
pozityvumas, koncentracija ir 
valia. Neretai galvojama, kad re-
žimas, apsaugantis nuo pasyvaus 
laiko leidimo, reikalingas tik su-
augusiesiems, tačiau tai taip pat 
reikalinga ir vaikams.  

Pradėti pažindinti vaikus su 
disciplina ir dienos režimu rei-
kėtų dar tuomet, kai jų gyvenimo 
įpročiai nėra susiformavę. Vaikai 

turėtų aiškiai suvokti mokyklos 
ir popamokinės veiklos prasmę, 
suprasti ir atskirti, kada yra laikas 
mokytis ir ilsėtis, ir žinoti, kas yra 
kokybiškas poilsis. 

Vaikų psichologės E. Baltrūnai-
tės teigimu, norint sukurti saugią 
aplinką, tėvams reikėtų su vaikais 
pakalbėti apie tai, kokia diena 
vaiko laukia, aptarti dienos planą, 
veiklas, jų trukmę ir prasmę. Tokiu 
būdu pavyktų išvengti daugelio 
konfliktinių situacijų ir į vaiko gy-
venimą būtų įnešama konkretumo 
ir tikslumo. 

Reikia kontroliuoti 
naudojimąsi 
technologijomis
Šiandieninio pasaulio kasdieny-

bė yra neįsivaizduojama be tech-
nologijų, kurios suaugusiesiems 
dažniausiai yra darbo, o vaikams 
– laisvalaikio praleidimo priemo-

nė, todėl labai svarbu su vaikais 
aptarti, kokiu tikslu ir kiek laiko 
jie galės praleisti prie išmaniųjų 
įrenginių. 

Dažnu atveju informacinės tech-
nologijos yra tarsi saugi vaikų 
zona, kurioje jie yra atsipalaidavę, 
jaučiasi patogiai ir nejaučia streso. 
Kad ir kaip būtų, tai neturėtų būti 
nuolatinė ir vienintelė vaikų lais-
valaikio veikla, todėl patariama 
įtraukti vaikus į užklasinių būrelių 
veiklą, skirti jiems daugiau dėme-
sio, kalbėtis, išsiaiškinti jų porei-
kius ir kurti geresnį tarpusavio ryšį 
leidžiant laiką kartu.

Anot specialistės E. Baltrūnaitės, 
iki 3 metų vaikai pasaulį pažįsta 
ropodami, liesdami, bėgiodami ir 
žaisdami, todėl naudotis kompiu-
teriais, telefonais ar planšetiniais 
kompiuteriais jiems nėra patar-
tina. Vyresniems, 3–5 metų, vai-
kams rekomenduojama praleisti 

iki 1 valandos laiko prie išmaniųjų 
įrenginių, tačiau augančiam ir jau 
tėvų žodžius suvokiančiam vaikui 
reikėtų formuoti tinkamą mąsty-
mą apie tai, jog technologijos yra 
skirtos darbui ir mokymuisi, o ne 
žaidimams. 

Vyresni nei 5 metų vaikai gali 
daugiau laiko praleisti prie išma-
niųjų technologijų, stebint ir kon-
troliuojant tėvams. Atliekami tyri-
mai rodo, kad ekranuose matomi 
vaizdai užkerta kelią natūraliam 
vaikų vaizduotės vystymuisi, nes 
viskas yra atliekama už juos. Dėl 
šios priežasties itin svarbu ne tik 
sekti laiką, bet ir stebėti veiklos po-
būdį, kad praleistas laikas prie iš-
maniųjų įrenginių būtų naudingas, 
o po to – aptarti šias patirtis kartu 
su vaikais, pasidalyti nuomonėmis 
ir paprašyti vaikų atpasakoti regė-
tus vaizdus. 

Svarbu laiku pastebėti 
signalus ir palaikyti 
fizinį aktyvumą
Riba tarp pomėgio ir priklauso-

mybės yra itin maža, kadangi ekra-
nuose egzistuojantis gyvenimas, 
žaidimai ir kitos virtualios pramo-
gos gali vaikus stipriai įtraukti ir 
tapti pačiu mėgstamiausiu pomė-

giu, kuris dažnu atveju išsivysto 
ir į priklausomybę. 

Pasak specialistės, vieni daž-
niausiai pasitaikančių priklau-
somybės signalų yra nereagavi-
mas ir tėvų raginimų atsitraukti 
nuo kompiuterio ignoravimas, 
sumažėjęs arba visai dingęs do-
mėjimasis aplinkiniu pasauliu ir 
sutrikęs miegas. „Dėl to atsiran-
da savikontrolės sunkumų, elge-
sio problemų, socialinių įgūdžių 
stagnacija ir savivertės sumažė-
jimas“, – priklausomybės pase-
kmes vardija psichologė. 

Be to, pernelyg ilgai prie kom-
piuterio sėdintys vaikai bėgant 
laikui gali pradėti skųstis galvos, 
sprando, pečių juostos ir nuga-
ros skausmais, gali padidėti jų 
dirglumas ir atsirasti laikysenos 
ar regos sutrikimų. Siekiant iš-
vengti išvardintų ir kitų sveika-
tos problemų, yra būtina teisin-
gai organizuoti vaikų laiką prie 
kompiuterių: paruošti tinkamą 
įrangą, prižiūrėti laikyseną, dary-
ti pertraukas ir mankštas, skirtas 
pailsinti akis ir kūną. 

Vaikų psichologės nuomone, 
sureguliuotas miego režimas ir 
tikslus jo laikymasis leis ne tik 
išvengti miego sutrikimų, bet 
ir kokybiškai pailsėti po dienos 
veiklų. Taip pat vertėtų  palaikyti 
vaikų fizinį aktyvumą ir kartu su 
jais atlikti mankštas, išeiti pasi-
vaikščioti, sportuoti ar šokti.

užsak. nr. 56

Vaikų psichologės E. Baltrūnaitės teigimu, tėvams su vaikais 
vertėtų aptarti kiekvienos dienos planą, nepamirštant įtraukti 
laiko, skirto fiziniam aktyvumui ir kokybiškam poilsiui.

nuotr. Martynos bakaitės

savaitgalio diskusija

(Kalba netaisyta – red. past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė 
portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kvie-
sime skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams 
aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spaus-
dinsime šių diskusijų apžvalgas. 

Savaitgalio diskusija:Ar jau laikas švelninti karantiną?
Lietuvoje tęsiasi dėl koro-

naviruso pandemijos įvestas 
karantinas. Kaip manote, ar 
jau atėjo laikas švelninti jo 
sąlygas? Kaip, Jūsų akimis, 
karantino taisyklių laikosi 
Anykščių rajono gyventojai?

Jadze iš Svedasu: „Jakiu 
švelninimu. Taigi karona niekur 
neišeja. Susirgimų gal ir mažė-
ja, bet nelabai daug. Skiepijimai 
stringa, nežinia kada mums- ei-
liniam žmageliam - eile atejs. 
Kol visi išrinktieji bus paskie-
pyti, gal praejs kakie du metai. 
Gal sulauksma, jei nenumirsma. 
A gal ir nuslepia kai kas duome-
nis. Pristeigta visakiu įstaigų, 
sveikatos centrų, valdininkų 
daug, vieni kitus dubliuoja, ne-
žina kas užu ku atsakingas, užtai 
ir nabašnykų skaičius nesueina. 
Betvarke šaly šituo klausimu, 
Sveikatos ministeris kaip koks 
vaikas niekus paisto, matos, kad 
nežina padetes arba neturi vales 

ku nors daryti. A žmones daugu-
moj nesisauga, kaukes nešioja 
netaisingai, neslaika atstumų. 
Par Kaledų švintes ir naujus me-
tus daug kas baliavoja susmeti 
kruvon ir jakiu taisykliu nežiu-
rėja. Je palicija kožna namuos gi 
neatejs ir nenubaus. Aš misliju, 
kad karantinu raikt pratest bent 
pusmečiui“.

Aš: „Reikia švelnint, persirgs 
visi savaime, nes ligoninėje lyg 
ir nelikę darbuotojų sveikų, ar 
dar gydo ten? Bus imunitetas iki 
grabo lentos, kai persirgs“.

zita: „Vilniuj, Kaune zuja 
šimtai tūkstančių auto ir niekas 
nestabdo, o Utenon ar Kupiškin 
važiuoja dvidešimt auto ir abal-
dujai stabdo - viešpatie su vieš-
pačiukais...“

Ėdi: „Užteks jau to namų 
arešto“.

Kažkaip neaišku: „Kai pa-

saulis šaukė virusas ,tai mùsu 
politikai rėkė nėr ko varžyt 
laisvės, ,,korona vystėsi, pre-
zidentas pilnoj salėj žmonių 
su šypsena, be kaukės. Atėjo 
Šimonis - rėkavimai  „mažai 
padare valstiečiai“, tauta serga, 
,,reikia varžyti, uždaryt viską, 
mirtys auga kasdien ir daugiau, 
o čia  - ar švelnint? Kažkoks ne-
susipratimas, ar aplamai nieko 
nebuvo, tiesiog gripas ? O koo-
peracijos norėjo prakišt skiepus 
? Kaip suprast ?“

gtg: turbut jau dauguma nu-
stojo tikėti tomis pasakomis,ir 
suprato,kad jokios čia pande-
mijos nėra,ta liga tik ant popie-
riaus.

Justė: „Vienareikšmiškai 
- negalima dar švelninti. To-
kia tauta esam, kad kai gražiai 
sako, retas kuris supranta, rei-
kia draudimų, baudų, kitokių 
priemonių. Kai pagaliau skai-
čiai pradėjo mažėti, viską su-

švelninti, manau, labai blogai, 
nes vėl viskas iš naujo gali būti, 
kaip sakant - trūkt už valdžių - 
vėl iš pradžių. Na o tiems, ku-
riems viruso nėra ir ant savo ir 
kitų sveikatos nusispjaut, siūlau 
nešiotis su savim kokį tekstą, 
kur tai patvirtinat, medikams 
bus lengviau nuspręsti, kam 
lovą skirti su deguonimi, kam 
be“.

Sveikuolis: „Toks karantinas, 
koks yra dabar - ne karantinas, 
o tik karantino imitacija. Juk 
masiškai žmonės nesilaiko rei-
kalavimų tiek Anykščių rajone, 
tiek visoj Lietuvoj. Vaidinama, 
kad laikomasi saugaus atstumo, 
o prekybos centruose po darbo, 
savaitgaliais ar prieš šventes 
žmonių minios, pirkėjai lipa ant 

galvų vieni kitiem. Judėjimas 
tarp savivaldybių ribojamas, o 
keliuose pilna mašinų, reikia 
ar nereikia, važinėjama, sten-
giamasi prasmukti pro postus. 
Kaukių dėvėjimas- tikras anek-
dotas. Kam ant kaklo nusmukę, 
kas rankoj laiko, vienartinės 
kaukės nešiojamos šimtus kar-
tų - jos pajuodę, prakaituotos, 
smirdančios. Draudžiama bū-
riuotis, švęsti, bendrauti žmo-
nėms iš skirtingų ūkių, o renka-
masi, baliavojama, nepaisoma 
jokių draudimų. Karantiną rei-
kia pratęsti, bet sugriežtinti. 
Ir jokių nuolaidų pažeidėjams 
- jokių įspėjimų, pagąsdinimų, 
sumažintų baudų. Kiek įstaty-
me numatyta., tiek ir bausti“.
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ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybei 
nuosavybės teise priklausančio Anykščių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto pardavimą 
viešame prekių aukcione:

Aukcionas vyks adresu J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 3 aukšte, posėdžių salėje, 304 kab. Aukciono pradžia – 2021 m. 
vasario 10 d. 10 val. aukciono dalyviams atvykus ir užsiregistravus.

         Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2021 m. vasario 15 d. 10 val. 
         Parduodamo turto apžiūra – 2021 m. vasario 5, 8 ir 9 d., darbo valandomis, susitarus dėl tinkamo apžiūros laiko.
         Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 1 (vienas) procentas pradinės pardavimo kainos.         
         Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas nuo aukciono dienos, banko pavedimu, į Anykščių 

rajono savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip 
per 3 (tris) darbo dienas po atsiskaitymo.

         Aukciono dalyvio bilieto kaina – 5 (penki) eurai. Dalyviai pradedami registruoti likus 1 (vienai) valandai iki aukciono 
pradžios. Registracija vyks Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriuje J. Biliūno g. 23, 
Anykščių m., 201 kab. 

          Išsamią informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėjo 
pavaduotoja A. Savickienė, tel. (8 381) 58 013, audrone.savickiene@anyksciai.lt. 

        Daugiau informacijos skelbiama https://www.anyksciai.lt/lt/verslininkui/pardavimas.html.

URM siūlo Rusijos atlikėjo 
F. Kirkorovo neįleisti į 
Lietuvą

Užsienio reikalų ministerija 
(URM) siūlo Rusijos atlikėjo 
Filipo Kirkorovo neįleisti į Lie-
tuvą.

Kaip pranešė ministerija, pirma-
dienį ji Migracijos departamentui 
perdavė teikimą, kuriuo prašoma 
Rusijos ir Bulgarijos pilietį Filipą 
Kirkorovą įtraukti į užsieniečių, 
kuriems draudžiama atvykti į Lie-
tuvą, nacionalinį sąrašą.

Užsienio reikalų ministro Ga-
brieliaus Landsbergio teikime ra-
šoma, kad žinomas atlikėjas savo 

daugkartiniais apsilankymais 
neteisėtai aneksuotame Krymo 
pusiasalyje „sąmoningai neigė 
Ukrainos teritorinį integralumą ir 
suverenitetą bei tokiu būdu netie-
siogiai pateisino agresyvius Rusi-
jos Federacijos veiksmus“. 

„Sistemiškai vertinsime visus 
veikėjus, kuriuos Rusija siekia iš-
naudoti, skleisdama savo užsienio 
politiką bei siekdama daryti po-
veikį Lietuvos žmonėms. Taip pat 
neturi būti pamiršti ir griežtai įver-
tinti ir Baltarusijos piliečiai, prisi-
dėję prie susidorojimo su taikiais 
protestuotojais“, - sakė ministras 
G. Landsbergis.

Svarstymai plėsti vadinamąjį 
Atlikėjui Filipui Kirkorovui gali būti uždrausta atvykti į 
Lietuvą.      BNS nuotr.

Lauko tualete rastas sušalęs benamis
 (Atkelta iš 1 psl.)

Namo šeimininkė „Anykštai“ 
sakė, jog iš matymo pažįstamas 
vyras į jos tualetą atėjo naktį. 
Vasaromis name veikia srai-
gių supirkuvė, o miręs žmogus 
buvo sraigių rinkėjas. Vyras 
neturėjo nuolatinės gyvena-
mosios vietos, žiemą glaudėsi 
šalia Anykščių esančioje darži-
nėje. Vargu ar mirties valandą 
jis buvo blaivus. Į tualetą jis 
greičiausiai ne pasišildyti ėjo, 
o ketino juo pasinaudoti pagal 
paskirtį. „Jeigu jam buvo bloga, 
galėjo bent į langą pabarbenti. 
Tikrai per tokį šaltį nebūčiau 

išvariusi“, - kalbėjo namo šei-
minkė.  

Naktis iš šeštadienio į se-
kmadienį buvo šalčiausia šiais 
metais - termometro stulpeliai 
krito žemiau 25 laipsnių šalčio.

Nuolatinės gyvenamosios 
vietos neturi bent keli Anykš-
čiuose besiglaudžiantys asme-
nys. Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius „Anykštai“ 
sakė, jog mūsų miesto benamių 
problemos neįmanoma išspręs-
ti, nes benamiai pagalbos nepa-
geidauja. „Vienam, kuris pernai 
žiemą praleido Troškūnų ligo-
ninėje, sutikęs sakiau - ateik, ir 
šiemet suorganizuosim. Jis su-

tiko ir paprašė euro. Bet taip ir 
neatėjo. Įstatymai neleidžia jų 
per prievartą išvežti“, - kalbėjo 
rajono meras. Rajono vadovas 
sakė, jog šiomis dienomis sa-
vivaldybė sulaukė pranešimo, 
jog benamiai glaudžiasi ne tik 
jiems įprastoje buveinėje - se-
nojoje ligoninėje, bet ir nenau-
dojamose naujosios ligoninės 
patalpose.

S.Obelevičius sakė, kad šių 
metų rajono biudžete numato-
mos lėšos naujam etatui Soci-
alinių paslaugų centre steigti. 
Naujas darbuotojas būtų atsa-
kingas už benamių globą. Pasak 
mero, projektinį finansavimą 

už rūpinimąsi benamiais gauna 
Anykščių socialinės gerovės 
centras.

Vienas šio centro steigėjų 
Donaldas Vaičiūnas „Anykštai“ 
dėstė, kad jo įstaiga iš esmės 
benamių gyvenimo pakeisti 
negali. „Jie nenori integruotis 
- gali pasakyti, kad ateis, bet 
neateina...Vasaromis jie ateina 
pas mus nusiprausti, pasikrauti 
telefonų, pasirinkti drabužių“, - 
dėstė D.Vaičiūnas.  Pasak  vie-
no Anykščių socialinės gerovės 
centro steigėjų, neatsitiko taip, 
jog kažkas iš benamių, atėjęs 
į šį centrą nusiprausti, pradėjo 
praustis reguliariai. D.Vaičiūnas 

aiškino, kad benamių nemoty-
vuoja ir siūlomas uždarbis už 
malkų kapojimą ar šakų genė-
jimą. „Kada tik turiu kontaktą, 
bandau motyvuoti. Siūlau kaž-
kokius variantus. Nepavyksta“, 
- tvirtino vienas iš socialinę vei-
klą vykdančios įstaigos vadovų.

Anykščių benamiai žiemoja 
senosios ligoninės pastatuo-
se. D.Vaičiūno žiniomis, šiose 
patalpose glaudžiasi 5-7 bena-
miai, pasiskirstę grupėmis. Vie-
noje iš patalpų, kur jie leidžia 
naktis, yra krosnis. „Tą krosnį 
kūrenti greičiausiai nesaugu. 
Neskatinu aš jų krosnies kūren-
ti, nesupraskit neteisingai. Gal-
voju, jog kai lauke -25 jie tos 
krosnies neužsikuria ne dėl sau-
gumo. Viskas jiems dzin. Net 
šaltis“, - kalbėjo anykštėnas.

juodąjį sąrašą viešojoje erdvėje 
kilo paaiškėjus, kad subsidijos už 
neįvykusius ar perkeltus kultūros 
renginius buvo skirtos Rusijos at-
likėjų Filipo Kirkorovo ir Michai-
lo Šufutinskio koncertus planavu-
sioms bendrovėms.

Egipto mokslininkai 
pristatė Sakaroje rastą 
vertingą lobį

Egipto archeologai sekmadie-
nį žiniasklaidai parodė lobį, rastą 
atliekant kasinėjimus į pietus nuo 
Kairo esančioje Skaroje, kuriame 
buvo ir senesnių nei 3 000 metų 
sarkofagų.

Pasak garsaus egiptologo Zahi 
Hawasso, naujasis atradimas 
„perrašys istoriją“. 

Sakara yra didžiulis senovės 
Egipto sostinės Memfio nekro-
polis, įtrauktas į UNESCO pasau-
lio paveldo sąrašą, kuriame yra 
daugiau nei dešimt piramidžių, 
senovinių vienuolynų ir gyvūnų 
laidojimo vietų. 

Mokslininkų grupė, kuriai va-
dovavo Z. Hawassas, radinį apti-
ko šalia Senosios karalystės Šeš-
tosios dinastijos pirmojo faraono 
karaliaus Tečio piramidės. 

Laidojimo šachtoje buvo rasta 
daugiau kaip 50 medinių sarkofa-
gų, kurių amžius gali siekti Nau-
jąją karalystę (XVI a. prieš Kristų 
– XI a. prieš Kristų). 

„Šis atradimas perrašys Sakaros 
istoriją bei Naujosios karalystės 
istoriją, kuri prasidėjo prieš 3 000 
metų“, – sekmadienį naujienų 
agentūrai AFP teigė Z. Hawassas. 

Pasak mokslininko, jo koman-
da iš viso atrado 22 laidojimo 
šachtas. 

„Vienas iš karstų priklausė ka-
riui. Mes radome kirvį, kurį jis 
naudojo kovose“, – pranešė Z. 
Hawassas. 

Z. Hawassas pridūrė, jog buvo 
rastas ir akmeninis sarkofagas 
bei „maždaug penkių metrų ilgio 
papirusas su yra „Mirusiųjų kny-
gos“ 17-uoju skyriumi <...>, taip 
pat kaukių, medinės valčių, seno-
vės egiptiečių žaidimų“. 

-bns
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įvairūs

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 eksploataci-
jai arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, dėl 
darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai mišką. Išsikirtimui 
arba su žeme. Geras atsiskai-
tymas! 

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-607) 91699. 

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

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.

Superkame karves, 
bulius ir telyčias 

„krekeNavOs 
aGrOFIrMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

tvenkinių kasimas, 
valymas, melioracijos grio-
vių valymas, kelių tiesimas 

ir formavimas. 
Taip pat atliekame skaldos, 
grunto, molio, žvyro, smėlio 

pervežimo darbus savivarčiais. 
Tel. (8-698) 05251.

kuras

Lapuočių malkas, turi sau-
sesnių. Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-684) 81890.

Įvairias malkas kaladėmis, 
skaldytas, 3 m ilgio. Turi sau-
sesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

automobiliai

Automobilius, visureigius, mi-
kroautobusus, traktorius, sun-
kvežimius. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

Juodalksnio, beržo, drebu-
lės malkas 3 m ilgio rąsteliais, 
veža miskovežiu, kaina nuo 15 
Eur/kub.m.

Tel. (8-682) 36606. 

AVINAS. Savaitės pradžio-
je būsite labai išsiblaškęs, dar-
bus dirbsite ką nugriebdamas 
- tai tą, tai kitą. Turite paga-
liau apsispręsti ir nurimti. Jei 
iš tiesų norite kažką pasiekti, 
turite jau šią savaitę imtis vie-
nos konkrečios srities.

JAUTIS. Konfliktas na-
muose pirmoje savaitės pusėje 
gali paskatinti siekti didesnės 
asmeninės nepriklausomybės 
ir laisvės. Visiškai netikėtai 
gausite džiugią žinią. Pamaty-
site, kaip neįveikiama taps nu-
galimu. Be to, išsipildys viena 
didelė jūsų svajonė. Laukite 
savaitgalio!

DVYNIAI. Šią savaitę gali-
te išvengti vieno nemalonaus 
susitikimo. Nesijaudinkite, 
negalvokite apie mažareikš-
mius dalykus ir pagaliau pasa-
kykite garsiai tai, ką privalote 
pasakyti. Galite nusivilti žmo-
nėmis, kuriais iki šiol pasiti-
kėjote.

VĖŽYS. Savaitės pradžio-
je gali būti bandymų primesti 
jums savo nuomonę. Nesileis-
kite! Savaitės viduryje nesusi-
koncentruokite ties menkaver-
čiais dalykais ir mažiau tuščiai 
plepėkite. Galimos naujos 
perspektyvios pažintys.

LIŪTAS. Savaitės pradžioje 
gali atsiverti visiškai naujos fi-
nansinės galimybės. Iš pradžių 
naujoji situacija gali sukelti 
rimtų nesutarimų šeimoje, bet 
galiausiai visi įsitikins realia 
būsima nauda. Pamatysite, 
rūpesčiai atsipirks su kaupu ir 
reikalai eisis sklandžiai.

MERGELĖ. Nuo ankstes-
nių laikų jūs jaučiate permai-
nų tendencijas jūsų gyvenime. 
Nuo šios savaitės tai įgaus 
konkrečią formą, todėl būtina 
įtempti protines ir fizines jė-
gas, kad paskubintumėte po-
zityvias permainas. Senokai 
varginusios finansinės proble-
mos pagaliau pradės spręstis.

SVARSTYKLĖS. Sulaukęs 
įdomaus pasiūlymo šią savai-
tę pateksite į gana pikantišką 
situaciją. Galite šiek tiek su-
panikuoti visiškai neteisingai 
interpretuodamas vyresnybės 
pasisakymą. Pasitikslinkite 
geriau dar kartą! Pasistenkite 
išsaugoti gerą nuotaiką. Jūs 
turite teisę būti vertinamas, 
o jūsų nuomonės turėtų būti 
paisoma.

SKORPIONAS. Gausite 
svarbų vyresnybės nurodymą. 
Nepamirškite, kad turite tei-
sę pareikšti ir savo nuomonę. 
Laimė, prieštarauti vargu ar 
teks - pasikeitimai atitiks jūsų 
interesus. Beje, jūsų artimieji 

taip pat norėtų, kad būtų pai-
soma ir jų nuomonės.

ŠAULYS. Reikalai, kuriems 
reikia finansinių išlaidų, bei 
susiję su teise ir tvarka, paga-
liau bus sutvarkyti. Iki šiol jie 
visą laiką buvo atidėliojami. 
Daugiau taip nebus, bet saugo-
kitės priešininkų ir pavyduolių. 
Šiomis dienomis jūsų laukia 
paskutinis pokalbis jums as-
meniškai labai svarbiu reikalu.

OŽIARAGIS. Konfliktai 
darbe griauna ir asmeninį jūsų 
gyvenimą. Laimė, ši savaitė 
bus dosni įvairiausių gerų ga-
limybių. Nepraleiskite progos 
išspręsti pačias didžiąsias pro-
blemas, gal net pakeisti darbą. 
Taip pat neatidėliokite ir vizi-
to pas gydytoją.

VANDENIS. Šiuo metu 
būtų gerai neprarasti pers-
pektyvos, nuosekliai laikytis 
savo paties nustatytų taisy-
klių. Antroje savaitės pusėje 
gali užsimegzti nauja subtili 
draugystė. Asmeniui, kuriam 
jūs neabejingas, reikia jūsų 
pagalbos ir paramos.

ŽUVYS. Jei iš tiesų prieš 
akis turite vertą tikslą, ener-
gingai dirbkite ta kryptimi ir 
nesigąsdinkite laikinų kom-
plikacijų. Sėkmingi jūsų pro-
jektai privers nutilti kritikus ir 
pavydžius varžovus.

horoskopas

asmeninis skelbimas, jeigu jame tik 
vienas žodis ir telefono numeris, antradienio „anykštoje“ 

kainuos 5 eurus, šeštadienio „anykštoje“ kainuos 6 eurus.
skelbimai priimami „anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, anykščiai. tel.: (8-381) 594 58; (8-686) 33036. 
el.p. reklama@anyksta.lt

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283
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anekdotas

oras

-20

-11

mėnulis
sausio 19 d. - jaunatis,
sausio 20 - 22 d. -priešpilnis.

Fabijonas, Sebastijonas, 
Daugvydas, Nomeda.

Kanutas, Marijus, Morta, 
Raivedys, Gedvilė, Marius.

šiandien

sausio 20 d.

vardadieniai

sausio 21 d.
Agnietė, Galiginas, Garsė, 
Ineza, Inesa, Ineta, Ina.

sausio 22 d.
Anastazas, Gaudentas, 
Vincentas, Aušrius, Skaistė, 
Džiugas, Vincas.

Vegetarai nevalgo gyvūnų. 
Tie bjaurybės klastingai suryja 
jų maistą!

***
Darbuotojai skambina direk-

toriui:
- Gerbiamas direktoriau, visų 

darbuotojų vardu norime pa-
sveikinti jus Kovo 8-osios pro-
ga!

- Bet aš juk ne moteris?!
- Mes žinome, kad ne mote-

ris, bet kalė kaip reta!

***
Žmogus bando įsidarbinti. 

Viršininkas jo klausia:
- Ar geriate degtinę?
- O ar turite?
- Ne, aš tik iš principo pasi-

domėjau.
- Mat kaip. Na iš principo tai 

aš negeriantis...

***
Paskambina jaunuolis į poli-

ciją ir sako:
- Čia šiltnamis?
- Ne.
- O kodėl su agurku šneku?

***
Ateina vyras į policiją, skun-

džiasi:
- Žmona mano dingo.
- Prieš kiek laiko?
- Prieš dvi savaites.
- O tai kodėl tik dabar prane-

šėte?
- Taigi pirmiausia reikėjo su 

draugais atšvęsti...

Lietuvišku stiliumi - apie 
Ukrainos kariuomenę Raimondas GuObis 

Jau daugiau negu du dešimtmečius Ukrainoje besidarbuojanti lietuviško kapitalo leidy-
kla „Baltija Druk“ praėjusius leidybos metus užbaigė dar viena knyga. 

Dar neliestą temą populiariais, gausiai iliustruotais tekstais, skirtais daugybės problemų 
kamuojamos, vis dar karo padėtyje esančios šalies vaikams ir jaunimui.

Pasak leidyklos „Baltija 
Druk“ vyriausiojo redakto-
riaus Virginijaus Strolios, 
kuris yra ir Anykščių garbės 
ambasadorius Ukrainoje, min-
tis išleisti šią knygą kilo dar 
prieš ketverius metus: viliojo 
iki to laiko Ukrainos leidėjo 
nepaliesta tema. Ji buvo ypač 
aktuali tuo metu, mat Ukrainos 
kariai narsiai kovėsi su Rusijos 
remiamomis pajėgomis, tačiau, 
kol pasirodė knyga, susidomė-
jimas šiek tiek išblėso. 

Pradedant rengti leidinį, pa-
vyko susitarti su Ukrainos gin-
kluotųjų pajėgų vadovybe, ku-
rios atstovai parašė straipsnius 
apie visas kariuomenės rūšis, 
o leidykloje jie buvo perrašyti 
vaikams suprantama ir patrau-
klia  kalbos maniera. 

Pradžioje apžvelgiama 

Ukrainos kariuomenės istori-
ja, pastarųjų metų permainos, 
įvykių  pavyzdžiais įtikinama, 
kad reikia jungtis į NATO - 
saugumą garantuojančią or-
ganizaciją. Reikia tam, kad iš 
taikaus, žaisti mėgstančio ber-
niuko koks padauža neatimtų 
kamuolio, juk kai žaidi  ne vie-
nas, chuliganas tiesiog nedrįs-
ta užpulti. 

Knygos puslapiai nuosekliai 
pasakoja apie kiekvieną ar-
mijos rūšį. Pradedama sausu-
mos pajėgomis, apžvelgiama 
kiekviena jos rūšis, taip pat 
kalbama apie jūrų bei oro pa-
jėgas, apžvelgiami ir specialūs 
padaliniai bei reprezentaciniai 
junginiai - orkestrai ir garbės 
sargyba.

Įdomu, kad didžiąją dalį al-
bumo iliustracijų  elegantišku, 

nuoširdžiai džiugiu stiliumi 
nupiešė žymi knygų dailinin-
kė Irena Panarina, menininkė, 
kuri pernai buvo Rašytojų re-

zidencijos Anykščiuose vieš-
nia. Tikėtina, kad ateityje pasi-
rodys jos piešinių ir lietuviška 
tematika...

Vos pasirodžius informacijai 
apie naują knygą socialiniuose 
tinkluose, vienas iš komentarų 
buvo, kad ir vėl „litovcai“ pir-
mieji užčiuopė nepaliestą temą 
ir sugebėjo parengti puikų lei-
dinį. 

V. Strolia šypsosi ir tikina, 
kad, nors leidyklos pavadini-
mas ir lietuviškas, - „Baltijos 
Aras“, tačiau dauguma šiame 
projekte dalyvavusių žmonių 
yra ukrainiečiai ir tai bendras 
pasiekimas, kaip ir kadaise 
iškovotos Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės pergalės.

Kariuomenę populiarinan-
čios knygos tiražas vos 1000 
egzempliorių, tačiau leidėjai 
viliasi, kad pavyks parduoti ir 
išleisti  antrąjį, išplatinti bent 
jau 3000 knygų. Kijeve vei-
kiančios leidyklos metai buvo 
vidutiniški. Pavyko išleisti tris 
knygas. Pirmosios dvi - Ukrai-
nos papuošalų istorija bei Žy-
miausių Ukrainos istorijoje 
moterų enciklopedijos pirma-
sis tomas.

Karys Ukrainos kariuomenei skirtos knygos viršelyje.

Knyga iliustruota smagiais dailininkės Irenos Panarinos piešiniais.

Anykščių krašto garbės ambasadoriaus Ukrainoje Virginijaus Strolios leidykla „Baltija 
Druk“ išleido knygą vaikams apie Ukrainos kariuomenę.


