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Troškūnuose gali nebelikti ligoninės 
poskyrio Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Kovo 25 dieną Anykščių rajono tarybos posėdyje patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės ligoninės 2021–2023 metų 
strateginis veiklos planas. 

Laikinasis Anykščių ligoninės direktorius Dalis Vaiginas neatmetė, kad artimiausiais metais gali tekti uždaryti Troškūnų 
palaikomojo gydymo ir slaugos poskyrį. 5 psl.

Žmogus, piešiantis upę, 
išplaukė amžinybės laivu... Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Kovo 26 dieną, penkta-
dienį, Anykščių ligoninėje 
užgeso iškilaus ir talentingo 
dailininko, buvusio dailės 
mokytojo Alvydo Latėno gy-
vybė. Iš Zarasų rajono, Du-
setų, kilusiam menininkui 
buvo 60 metų. Didžiąją savo 
gyvenimo dalį jis paskyrė 
Anykščiams ir šio krašto 
žmonėms. 

Portalas „Nykščiai“ pra-
nešė, kad A.Latėnas mirė po 
to, kai antrą kartą buvo pa-
skiepytas nuo koronaviruso, 
tačiau šią žinią Anykščių ligo-
ninė ir Anykščių rajono savi-
valdybė vadina tuščia intriga.

8 psl.Dailininkas Alvydas Latėnas buvo vienas geriausių šio meto Anykščių rajono tapytojų.

Remontas. Anykščių rajono 
taryba leido buvusios Anykščių 
gaisrinės nuomininkui ūkininkui 
Algiui Bukauskui atlikti pastato 
kapitalinį remontą. Prieš ketve-
rius metus šis pastatas ūkininkui 
buvo išnuomotas sveikatingumo, 
apgyvendinimo bei maitinimo 
paslaugoms teikti. Plačiau – ki-
tuose „Anykštos“ numeriuose.

Renginys. Ateinantį penkta-
dienį Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė dalyvaus nuo-
toliniame renginyje „Ligoninių 
bendradarbiavimo praktikos: 
išmoktos pamokos ir tolimesni 
žingsniai“.

Kainos. Anykščių rajono ta-
ryba šį mėnesį balsavo dėl UAB 
„Anykščių vandenys“ geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvar-
kymo paslaugų bazinių kainų 
nustatymo. Laikinasis bendro-
vės direktorius Egidijus Šileikis 
informavo, kad paslaugų kainos 
gyventojams nesikeis.

Sutarė. Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius dalyvavo 
nuotoliniame susitikime su Seinų 
miesto burmistru Arkadiusz No-
walski. Susitikime aptartos ga-
limos Anykščių ir Seinų veiklos 
bei bendradarbiavimo galimy-
bės. Vadovai sutarė šią vasarą, 
jeigu pandemijos situacija leis, 
Anykščiuose bei Seinuose rengti 
susitikimus su kultūros, švietimo 
bendruomenėmis ir aptarti kon-
krečių veiklų planą.

Gaisras. Kovo 26 dieną 
Anykščių seniūnijos Vikonių 
kaime, Kaštonų g., gaisras kilo 
gyvenamajame name. Iš pastato 
buvo evakuoti trys namo gyven-
tojai. Apdegė durys, sulietas rū-
sys ir aprūko visos patalpos.

Rajono taryba 
nuomininkui 
paliko viltį

2 psl.

Sumokėsit – atversit Pandoros 
skrynią

Leliūnai pakvips 
kepamais 
kalakutais Mindaugas SARGŪNAS, 

verslininkas, informacinių 
technologijų įmonės vadovas:

„Dabar labai daug elektro-
ninių nusikaltimų, bet tai – 
normalu.“

Žmonės 
nežinotų, kaip 
elgtis įvykus 
atominės 
elektrinės 
avarijai

4 psl.
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temidės svarstyklės

Rajono taryba nuomininkui paliko viltį
Anykščių rajono taryba nepritarė tam, kad Anykščių pir-

minės sveikatos priežiūros centrui būtų perduotos patalpos, 
kurias 29-erius metus nuomojasi optikos paslaugas teikian-
ti individuali Raimundo Juodiškio įmonė.

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centras kreipėsi 
į savivaldybę, kad šios patalpos 
būtų perduotos centro veikloms 
vykdyti. Nors jomis naudojasi 
R.Juodiškis, šių metų balandį 
baigiasi nuomos sutartis.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Viešųjų pirkimų ir turto sky-
riaus vedėja Vilma Vilkickaitė 
aiškino, kad minėtos patalpos 
R.Juodiškiui buvo nuomoja-
mos pastaruosius 10 metų, to-
dėl atnaujinti nuomos sutarties 
su juo nebebuvo galimybių - to-
kiu atveju turi būti skelbiamas 
viešas negyvenamųjų patalpų 
nuomos konkursas.

V.Vilkickaitė Anykščių rajo-
no tarybos nariams sakė, kad 
norimose perimti patalpose 
Anykščių rajono pirminės svei-
katos priežiūros centro direkto-
rė Sonata Steniulienė turi planų 
išplėsti vakcinavimo centrą, o 
pasibaigus pandemijai teikti ki-
tas medicinos paslaugas.

Anykščių rajono tarybos narė, 
konservatorė Rita Kripaitienė 
dėstė, kad Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centrui ir 
taip netrūksta patalpų, kurias 
galėtų įsirengti reikalingoms 
paslaugoms teikti.

„Manyčiau, kad dabar tikrai 
verta skelbti viešąjį negyvena-

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro patalpose Rai-
mundo Juodiškio optikos kabinetas veikia jau 29-erius metus.

mųjų patalpų konkursą ir gauti į 
biudžetą pinigus“, - sakė ji.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Kęstutis Tubis stebėjosi, kad 
mažėjant pacientų bei suteiktų 
paslaugų mastams, Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centrui reikia vis daugiau plotų.

R.Juodiškis „Anykštai“ sakė, 
kad 29 kv.m patalpas Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centre nuomojasi jau 29-erius 
metus. Ar jis ir toliau šeiminin-
kaus šiose patalpose, paaiškės 
po viešojo negyvenamųjų pa-
talpų nuomos konkurso. 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Kompensacija. Paramą vers-
lui administruojanti bendrovė 
„Invega“ nuo pirmadienio pri-
ima paraiškas darbuotojų testa-
vimo kompensacijoms, pranešė 
Ekonomikos ir inovacijų mi-
nisterija. Testuoti darbuotojus 
ir už tai gauti kompensacijas 
gali visos smulkios ir vidutinės 
įmonės, taip pat  dirbantys sa-
varankiškai, per pastaruosius 
dvejus metus nepasiekę 200 
tūkst. eurų valstybės pagalbos 
ribos. Verslui bus kompensuo-
jama iki 12 eurų už vieną sero-
loginį imunologinį tyrimą bei 
už greitąjį antigeno testą. 

Lankytojai. Lietuvos mu-
ziejai skaičiuoja pirmuosius 
lankytojus po to, kai praėjusią 
savaitę po kelių mėnesių per-
traukos jie ir vėl pravėrė duris 
visuomenei. Muziejų atstovai 
sako, kad žmonės pasiilgę to-
kio laisvalaikio, kuris leistų 
atitrūkti nuo karantino realy-
bės.„Paprastą dieną daugiau 
lankosi jaunos mamos su ma-
žais vaikais ir ikimokyklinu-
kai, kartu su tėvais ar seneliais 
ateinantys, o savaitgalį tokie 
pakankamai smagūs, džiugi-
nantys skaičiai, nes žmonės, 
matyt, išsiilgę to“, – Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus vado-
vė Rita Malinauskienė Šiokia-
dieniais muziejuje apsilanko 
apie 25 žmones, o savaitgaliais 
lankytojų padaugėja ir iki 100.

Bausmė. Policija pirmadienį 
pradėjo administracinę teise-
ną dėl muzikos apdovanojimų 
M.A.M.A. renginio Kauno 
„Žalgirio“ arenoje. Adminis-
tracinė teisena pradėta dėl vi-
suomenės sveikatos teisės aktų 
pažeidimo, kai dėl to kilo pa-
vojus išplisti pavojingoms ar 
ypač pavojingoms užkrečiamo-
sioms ligoms karantino metu, 
esant ekstremaliajai situacijai.
Už tai fiziniams asmenims gre-
sia 500–1500 eurų, juridiniams 
asmenims – nuo 1,5 iki 6 tūkst. 
eurų baudos.

Atsigavimas. Pasaulio eko-
nomika, tarptautinis susisie-
kimas negalės atsigauti, jei 
nepavyks tarp šalių sąžiningai 
pasiskirstyti vakcinas nuo CO-
VID-19 ligos, pareiškė Pasaulio 
sveikatos organizacijos (PSO) 
vadovas. Tuo pačiu metu jis 
atkreipė dėmesį į kasdien au-
gantį skirtumą tarp skiepijimų 
turtingose valstybėse ir pagal 
COVAX programą – tarptau-
tinę iniciatyvą užtikrinti vie-
nodą prieigą prie vakcinų nuo 
koronaviruso visoms šalims, 
nepriklausomai nuo jų gyven-
tojų pajamų lygio. 36 valstybės 
pasaulyje iki šiol nėra gavę nė 
vienos COVID-19 vakcinos 
dozės.

-Bns

Mirtis. Kovo 27 dieną apie 
13.30 val. Viešintų seniūni-
jos Juozapavos kaime, namų 
kambaryje, rastas moters (g. 
1979 m.) kūnas be išorinių 
smurto požymių. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti.

Konfliktas. Kovo 28 dieną apie 
17.00 val. Anykščiuose, Statybi-
ninkų g., vyras (g. 1974 m.), bū-
damas neblaivus (nustatytas 2,16 
prom. girtumas), naudojo fizinį 
smurtą moters (g. 1975 m.) (nusta-
tytas 0,86 prom. girtumas) atžvil-
giu. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į il-
galaikio sulaikymo patalpą.

Smurtas. Kovo 28 dieną apie 
17.39 val. Anykščių rajone, Jo-
kūbavos kaime, vyras (g. 1962 
m.), būdamas neblaivus (nu-
statytas 2,00 prom. girtumas), 
naudojo fizinį smurtą moters 
(g. 1964 m.) atžvilgiu. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į ilgalai-
kio sulaikymo patalpą.

Smurtas II. Kovo 28 die-
ną apie 17.40 val.Jokūbavos 
kaime moteris (g. 1964 m.) 
naudojo fizinį smurtą vyro (g. 
1962 m., nustatytas 2,00 prom. 
girtumas) atžvilgiu. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Moteris 
sulaikyta ir uždaryta į ilgalai-
kio sulaikymo patalpą.

Po pirmųjų rezidencijų – 
kandidatų atranka visoje Ukrainoje
Ukrainos leidėjų ir knygų platintojų asociacija oficialia-

me tinklalapyje paskelbė tarptautinę naujieną – atranką į 
kūrybinę rezidenciją Lietuvos literatūros sostinėje Anykš-
čiuose. Kandidatai, siekiantys atvykti į Anykščius, gali re-
gistruotis iki šių metų balandžio 19 dienos.  

Informaciniame pranešime 
plačiai pasakojama kūrybinių 
rezidencijų, kurias nuo 2017 m. 
vykdo A. Baranausko ir A. Vie-
nuolio-Žukausko memorialinis 
muziejus, istorija, pristatant ir 
jų iniciatorių – Anykščių rajono 
garbės ambasadorių Ukrainoje 
Virginijų Strolią. 

Kandidatai viliojami žinia, kad 
2017 m. liepos 15–23 d. reziden-
cijų programą pradėjo garsusis 
Ukrainos romanistas Andrejus 

Kurkovas, gyvenęs Pienagaly-
je, kur kadaise buvo pradėtas 
Lietuvą  garsinantis jo romanas 
„Šengeno istorija“, dabar jau 
skaitomas septyniomis pasau-
lio kalbomis. Prieš ketverius 
metus jis susitiko su Anykščių 
bendruomenių atstovais, lankėsi 
muziejuose, tikslingai domėjo-
si knygnešių istorija ir „knygų 
kontrabandos“ fenomenu Lietu-
voje bei šio unikalaus reiškinio 
Anykščių krašte požymiais. 

2018 m. liepos 10–19 d. 
ukrainiečių rašytojų rezidencijų 
Anykščiuose programą pratęsė 
pokario istorijų tyrėjas Vasilis 
Škliaras. Viešėdamas Anykš-
čiuose, tautinio išsivadavimo 
konfrontacijų istorija besidomin-
tis rašytojas kalbėjosi su šios ko-
vos liudininkais, aplankė 98 metų 
partizaną ir politinį kalinį Joną 
Svilainį (1920-2020), susipaži-
no su tikrais partizanų gyvenimo 
pėdsakais, išsaugotais Anykščių 
krašto miškuose, tapo šventės 
liudininku Kadrėnų (Ukmergės 
r.) atminties parke, kalbėjosi su 
Lietuvos politinių kalinių ir trem-
tinių sąjungos lyderiais Kaune. 
Šiuo metu V. Škliaras rašo kūrinį 
lietuvių ir ukrainiečių rezistenci-
jos ir represijų tema.

2019 m. liepos 4–13 d. tarptau-
tinėje rezidencijoje Anykščiuo-
se dalyvavo ukrainiečių vaikų 
rašytoja Tetyana Stus ir knygų 
vaikams iliustratorė Iryna Silves-
trova-Panarina. Vaikų knygų au-
torėms buvo pristatytos legendos 
ir mitologinės žinios apie Anykš-
čių kraštą ir Aukštaitiją, galinčios 
tapti jų literatūrinio darbo pa-
grindu. Rezidentės susipažino su 
šiuolaikinės lietuvių literatūros 
leidybos vaikams ir paaugliams 
praktika, kalbėjosi su biblioteki-
ninkais ir muziejininkais, klausė-
si originalių lietuviškų pasakų ir 

legendų, vyko į Šiaulius ir Molė-
tus, kur susipažino su meno sim-
boliais, pasakojančiais legendas.

2020 m. vasarą planuota kūry-
binė rezidencija dėl epidemiolo-
ginės padėties, apribojusios gali-
mybes keliauti, neįvyko. 2021 m. 
planuojama pratęsti rezidencijas, 
plečiant literatūros tematiką ir 
surengus konkursą Ukrainoje, 
taip atrenkant kandidatus pagal 
jų kūrybinius interesus, siekiant 
pažinti Lietuvą per Anykščius.

Konkurso dalyviams skelbia-
ma, kad šių metų tema – knyga 
vaikams apie Anykščių kraštą, 
jo gamtą, etnografiją. Reziden-
cijos dalyviai gali būti ukrainie-
čių rašytojai ir menininkai, kurie 
paraiškos pateikimo metu jau yra 
išleidę bent 3 knygas vaikams ir 
paaugliams.

Atranką vykdančiai leidybos 
kompanijai „Baltija-Druk“ kan-
didatai privalo pateikti trumpą 
motyvacinį laišką, pagrindžian-
tį siekį dalyvauti rezidencijoje 
Anykščiuose, savo kūrybinio 
kelio aprašymą, įvardijant daly-
vavimą projektuose bei savo lei-
dinių pavyzdžius.

Pasak atranką globojančio V. 
Strolios, net jei dėl kokių nors 
apribojimų rezidencijų programa 
šiemet negalėtų įvykti, konkur-
so metu suburtiems ir geriausiai 
įvertintiems pretendentams anks-
čiau ar vėliau tokia galimybė bus 
suteikta.

A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialinio 

muziejaus informacija

Partizanų kovų keliais klajoję laisvės kovotojas Jonas Ka-
džionis ir rašytojas Vasilis Škliaras 2018 m. vasarą.

Tautvydo kontrimAvičiAus nuotr.
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komentarai

Leliūnai pakvips kepamais kalakutais Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Debeikių seniūnijoje paukštininkystės ūkį valdantis Vla-
dislovas Tamošiūnas Leliūnų kaime įrenginėja cechą, ku-
riame bus kepami jo paties auginami viščiukai bei kalaku-
tai. Juos planuojama pardavinėti turistams.

Pagrindinė V.Tamošiūno 
paukštininkystės ūkio sritis - 
paaugintų paukščių pardavimas. 
Jis pasakojo, kad broilerius au-
gina iki 2 - 3 savaičių, kalaku-
čiukus - iki 1 mėnesio, vištaites 
- iki pusmečio.Iki koronaviru-
so pandemijos pradžios, pasak 
V.Tamošiūno, prekyba gyvais 
paukščiais klostėsi gan sėkmin-
gai, pavieniai pirkėjai į jį kreip-
davosi ne tik iš Anykščių, bet ir 
kitų Lietuvos rajonų.

„Pernai rudenį prekyba su-
stojo. Dėl karantino suvaržymų 
žmonės negali laisvai judėti 
tarp savivaldybių, todėl jie ne-
gali atvykti į mano ūkį įsigyti 
paukščių“, - kalbėjo jis.

Ūkininkas su tiekėjais Lenki-
joje yra sudaręs sutartis ir šį ba-

landį savo ūkyje pradės auginti 
5 tūkst. kalakučiukų. Šiuo metu 
V.Tamošiūno paukštininkystės 
ūkyje kudakuoja 2 tūkst. dede-
klių vištų.

V.Tamošiūnas sakė, kad dėl 
sustojusios prekybos jo augina-
mi paukščiai perauga, pradeda 
dėti kiaušinius.

„Neturiu tų kiaušinių net kur 
dėti, tai dalinu kaimynams. 
Valstybinės maisto ir veterina-
rijos reikalavimai jų pardavi-
mui pernelyg griežti. Pasakė, 
kad  kiaušinius galiu parduoti 
tik turguje, tačiau darbo fer-
moje labai daug, tad turguje su 
kiaušiniais stovėti nėra laiko“, - 
tęsė ūkininkas.

Kurį laiką V.Tamošiūnas 
paukščius augino Leliūnų kai-

me, tačiau dabar jų čia nebeli-
ko. Pagrindinė paukščių augi-
nimo ferma yra Debeikiuose, 
buvusiame kiaulių auginimo 
komplekse.Viename iš Leliūnų 
kaime jam priklausančių pasta-
tų šiuo metu V.Tamošiūnas bai-
gia įrengti cechą, kuriame bus 
kepami kalakutai.

Netoli Leliūnų yra bent ke-
letas kaimo turizmo sodybų. 
Šių sodybų lankytojai galės pas 
mane atvykti, išsirinkti norimą 
paukštį, kurį iš karto paruošime 
jo vaišių stalui“, - planais da-
lijosi V.Tamošiūnas. Apie 500 
kv.m ploto cechą paukščiams 
kepti V.Tamošiūnas įrenginėja 
savo lėšomis. Jame jau įrengtos 
produkcijos atvėsinimo bei šal-
dymo kameros, paruoštos patal-
pos, trūksta tik krosnių, stalų ir 
kitos įrangos.Tai bus patalpos, 
kuriose, pasak V.Tamošiūno, 
„pro vienus vartus paskersta 
paukštiena įvažiuos, o pro kitus 

Ūkininkas Vladislovas Tamošiūnas į naujai įrenginėjamą 
cechą žada investuoti iki 25 tūkst. Eur.

išvažiuos jau  paruošta varto-
tojui“.Ūkininko skaičiavimais, 
į cechą jam teks investuoti iki 
25 tūkst. Eur,  bus sukurta bent 
pora naujų darbo vietų. Planuo-
jama, kad kepamais viščiukais 
ir kalakutais Leliūnų kaimas 
pakvips jau kitų metų vasarą.

Į aštuntą dešimtmetį įkopęs 
ūkininkas V.Tamošiūnas paukš-

tininkystės ūkyje dirba jau dau-
giau nei 20 metų. Pasiteiravus, 
ar jau yra numatęs, kam per-
duos savo ūkį, ūkininkas kal-
bėjo, kad jo veikla labai domisi 
11-metis anūkas Tadas.

„Kiaušinius surenka atvažia-
vęs, fermoje vištas apžiūri - jam 
viskas įdomu“, - šypsojosi ūki-
ninkas.

Sumokėsit – atversit Pandoros skrynią
Elektroninei erdvei užimant vis reikšmingesnę vietą, daugėja ir elektroninėmis techno-

logijomis plintančių grėsmių. Viena jų – informaciją ir pinigus bandantys išvilioti sukčiai. 
Sukčių taikiniu tampa įvairūs vartotojų prisijungimų prie platformų kodai ir elektroniniai 
susirašinėjimai, kuriuos vėliau piktavaliai gali panaudoti bandydami pavogti pinigus.

Ar teko susidurti su elektroniniais sukčiais?

Parazitai visur 
adaptuojasi

Mindaugas SARGŪNAS, 
verslininkas, informacinių 
technologijų įmonės vadovas:

- Dabar labai daug elektro-
ninių nusikaltimų, bet tai – 
normalu. Kažkada gyvenom 
turgaus laikais, tuo metu buvo 
labai daug kišenvagių. 

Kaip apsisaugoti? Visada 
reikia tikrinti informaciją. Su 
elektroniniais sukčiais mes su-
siduriame praktiškai kasdien. 
Įmonės, asmenys gauna įvairią 
informaciją, elektroninius laiš-
kus, kuriuose apsimetama, kad, 
pavyzdžiui, laišką siunčia va-
dovas, prašo pervesti pinigus ir 
panašiai. Kas padeda tokiuose 
dalykuose? Antivirusinė pro-
grama, įdiegti operacinės siste-
mos naujinimai, tačiau vis tiek 
kiekvieną įtartiną laišką reikia 
patikrinti. Pirmiausia reikia ti-
krinti informaciją ir neskubėti 
atidarinėti pridėtų failų. Sukčiai 
žmones dažniausiai „pagauna“ 

ant artimos, buitinės informa-
cijos ir stengiasi tai išnaudoti. 
Pavyzdžiui, įmonės vadovas 
liepia buhalterei pervesti pini-
gus. Tyčia rašomas neoficialus, 
kuo buitiškesnis laiškas, kad 
žmogui kiltų kuo mažiau klau-
simų. Tikrai ne viena įmonė 
buvo apgauta.

Mūsų darbo kasdienybė, kad 
gauname tikrinti telefonus, 
kompiuterius, ar nėra įdiegta 
virusinių programėlių, ar nėra 
sekami duomenys, ar nėra ne-
legalių prisijungimų. Dažnai 
žmonės išsigąsta saugos prane-
šimų. 

Turim atvejų, kad radome 
įvairių virusų. Dabartiniai viru-
sai dažniausiai renka informa-
ciją ir ją bando panaudoti prieš 
jus. Tarkime, paima kažkokią 
asmeninę nuotrauką ar asme-
ninį tekstą ir tada prašo sumo-
kėti, kad informacija nebūtų 
paviešinta. Yra ir blefuojamųjų 
pranešimų - tai labai populiaru. 
Rašo – mes tave nufotografa-
vome su kamera, ar panašiai, tu 
dabar sumokėk, tačiau nereikia 
leistis šantažuojamam ar imti 
derėtis. Tai – Pandoros skrynia. 
Jei pradėsim pervedinėti pini-
gus už kažkokią informaciją 
(visų pirma reikėtų, kad tą in-
formaciją bent jau parodytų, ar 
ji tikrai yra) – atversim ją. Beje, 
šiuo metu labai populiarus viru-
sas, kuris užkoduoja informaci-
ją ir tada prašo už atkodavimą 

susimokėti kriptovaliuta. Tikrai 
nerekomenduojame mokėti, ten 
nemažos pinigų sumos ir daž-
niausiai, kad ir sumokėjus pini-
gus, atkodavimo raktas nebūna 
suteiktas. 

Ar reikia skirti kompiuterių 
failų galūnes? Kuo mažiau var-
totojas turi informacijos – tuo 
didesnė jam kyla grėsmė pasi-
gauti virusą ar įsibrauti kokiam 
kenkėjui. Yra taisyklės ir kom-
piuterio naudotojui. Kuo dau-
giau suprasite – tuo mažesnė 
rizika, kad gali nutikti kažkas 
negero ir jus apgauti.

Beje, telefonas dabar labiau 
naudojamas nei kompiuteris, 
ten yra daugiau asmeninės in-
formacijos, duomenys „arti-
mesni“ ir įsibrauti į telefoną 
dažniausiai kur kas labiau no-
rima. 

Išgelbėjo tik 
atsargumas

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
verslininkas, ilgametis Anykš-

čių rajono tarybos narys:
- Kai dar buvau vicemeras, 

turėjau  pokalbį telefonu,  ga-
lėjusį baigtis blogai. Paskam-
bino, sako, kad turite sąskaitą 
banke, reikia duomenų. Sujun-
gia su aukštesniu banko dar-
buotoju, jis patvirtina. Niekas 
nekėlė įtarimų. Tik kai pasa-
kiau, kad kai būsiu Vilniuje 
užsuksiu – sukčiai staiga baigė 
pokalbį. Tai tikrai atrodė labai 
įtikinamai.

Nuolat į elektroninį paštą 
gaunu, kad ką nors laimėjau, 
mirė giminaitis Amerikoje ir 
paveldėjau palikimą. Iš karto 
tokius laiškus metu iš pašto.

Žmonės bijo 
atsiliepti

Rimantas SEREIČIKAS, 
Troškūnų seniūnijos seniū-
nas:

- Tenka nuolat susidurti. 
Net pastarąjį savaitgalį teko. 
Esu gavęs ne vieną nuostabų, 
gundantį pasiūlymą, kad kažką 
laimėjau. Ar telefoną, ar dar ką 
nors ir reikia tik susisiekti, bet 
suprantu, kad visa tai – netiesa. 
Tokias žinutes paprasčiausiai 
ignoruoju ir trinu. Bet su vienu 
„laimėjimu“ buvau atakuoja-
mas gal kokią savaitę laiko ir 

įkyriai. 
Tačiau, kita vertus, niekada 

nesi garantuotas, kad „neuž-
kibsi“. Priklauso nuo tavo bū-
senos ir nuo tos žinutės turinio. 
Kai gaunu labai atpažįstamą 
žinutę reaguoju ramiai ir gal-
voju, kad šį kartą pavyko atpa-
žinti, bet ar taip bus visada?

Praeitą savaitę gavau banko 
pranešimą, kad man padarytas 
pavedimas, bet suprantu, kad 
niekas man tokio pavedimo net 
neturėtų daryti. Esu gavęs ir iš 
kitų kalbų verstų laiškų, kad 
kas nors iš Afrikos į mane krei-
piasi gavęs palikimą ir nežino, 
kaip jį panaudoti. Vadovau-
juosi taisykle, kad stengiuosi į 
tuos nežinomus laiškus žiūrėti 
įtariai, neprarasti šalto proto, 
juos blokuoti, trinti. 

Ar kreipiasi seniūnijos gy-
ventojai? Pastebėjau, kad yra 
buvę, jog žmonės, žinodami, 
girdėdami apie sukčius, ne-
linkę atsakyti į telefonų skam-
bučius su nežinomais telefonų 
numeriais. Esame susidūrę su 
situacija, kai, rodos, sociali-
nei tarnybai davėme telefono 
numerį vieno žmogaus, jiems 
neatsiliepė. Kitą dieną papra-
šė paskambinti mūsų pačių 
– mums atsiliepia, nes turi 
numerį. Socialinis skyrius ne-
galėjo susisiekti, nes žmonės, 
saugodamiesi sukčių ir galimų 
pavojų, skambučius ignoravo. 
Beje, ten reikalas buvo spren-
džiamas jų labui. 

Manau, kad dauguma žmo-
nių girdėjo apie elektroninėmis 
priemonėmis besinaudojančius 
sukčius ir stengiasi tokių situ-
acijų išvengti, ypač kai infor-
macinėje erdvėje mato, kokias 
sumas iš senų žmonių sukčiai 
išvilioja.
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(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

Į susitikimą buvo pakviesti tų 
Lietuvos savivaldybių, kurios 
patenka į 100 km atstumu nuo 
Astravo atominės elektrinės 
esančią zoną, atstovai. Vykstant 
keliais, nuo Anykščių Astra-
vas yra nutolęs 170 kilometrų, 
tačiau tiesiu atstumu minėtas 
miestas yra  už 114 kilometrų.

Susitikime dalyvavo vidaus 
reikalų viceministrai Egidijus 
Meilūnas ir Vitalijus Dmitrijevas, 
buvęs energetikos viceministras 
Romas Švedas, Vilniaus prieš-
gaisrinės gelbėjimo valdybos Ci-
vilinės saugos skyriaus viršinin-
kas Donatas Gurevičius ir kitų 
atsakingų institucijų atstovai.

„Elektrinės veikla kelia tie-
sioginę grėsmę mūsų visų sau-

gumui ir aplinkai dėl jos artumo 
Lietuvai, neišspręstų branduoli-
nės saugos problemų ir statybų 
saugos pažeidimų. Projektas 
įgyvendinamas neskaidriai, nu-
slepiant įvykusius incidentus, 
kylančias saugos problemas. 
Manome, kad ir branduolinės 
grėsmės atvejais savivaldos 
vaidmuo yra labai svarbus. 
Esame įsitikinę, kad asmeninė 
savivaldybių vadovų lyderystė, 
jų dėmesys šiems klausimams 
turėtų duoti impulsą intensy-
vesnei bendrai su atsakingomis 
Lietuvos institucijomis komuni-
kacijai ir gyventojų dėmesio pri-
traukimui“, - susitikime pabrėžė 
viceministras E. Meilūnas.

Pasak viceministro, išskirtinis 

dėmesys skiriamas savivaldy-
bėms, kurios patenka į 100 km 
atstumo nuo Astravo AE zoną. 
Išankstiniais 2020 metų statisti-
kos departamento duomenimis, 
šioje zonoje gyvena beveik 1 
mln.  gyventojų. Pasak jo, labai 
svarbu, kad gyventojai žinotų, 
kur rasti visą svarbiausią infor-
maciją, todėl savivaldybių ir 
regioninės spaudos stiprinimas, 
įgalinant regionus turėti auto-
nomišką galimybę ir resursus 
informuoti gyventojus, yra la-
bai svarbus.

Susitikimo metu paskelbti ty-
rimo duomenys atskleidė, kad 
vis daugiau žmonių Lietuvoje 
sužino apie gyventojų perspė-
jimo ir informavimo sistemą 

Susitikimo organizatoriai kalbėjo, kad gyventojų požiūrį 
į pasirengimą galimai branduolinei avarijai galėtų keisti 
savivalda ir regioninė žiniasklaida.

Žmonės nežinotų, kaip elgtis įvykus 
atominės elektrinės avarijai

Kovo 9 dieną, antradienį, Užsienio reikalų ministerija surengė nuotolinį susitikimą su 
savivaldybių merais ir regionine žiniasklaida. Susitikime kalbėta apie Baltarusijoje esan-
čios Astravo atominės elektrinės keliamas grėsmes bei gyventojų pasirengimą galimai jos 
branduolinei avarijai.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Astravo atominė elektrinė nuo mūsų šalies sostinės yra vos už 44 kilometrų. 
Ernesto nAprio nuotr.

(GPIS) ir gauna per ją praneši-
mus į išmaniuosius telefonus. 
Palyginti su 2016 metais, 2020 
metais šis rodiklis išaugo nuo 
50 iki 82 proc., t. y. 32 procen-
tiniais punktais. 

2020 metais perspėjimo pra-
nešimus į mobiliuosius telefo-
nus yra gavę 67 proc. apklaus-
tųjų – palyginti su 2016 metais, 
šis rodiklis išaugo net 47 pro-
centiniais punktais.

Tačiau, tyrimo duomenimis, 
tik mažiau nei pusė gyventojų 
(38 proc. apklaustųjų) nurodo, 
kad jie žinotų, kaip reikėtų elg-
tis įvykus branduolinei (radi-
ologinei) avarijai Baltarusijos 
Astravo atominėje elektrinėje.

Beveik pusė gyventojų (44 
proc. apklaustųjų) nurodo, kad 
jie būtų pasirengę išgyventi 
72 valandas, turėtų būtiniausių 
maisto ir vandens atsargų. Kita 
pusė apklaustųjų teigia, kad ne-
būtų pasirengę artimiausias tris 
paras išgyventi namuose. 

Susitikime pristatyta atnau-
jinta svetainė www.LT72.lt, ku-
rioje gyventojai gali rasti visą 
būtiną informaciją ekstremalių-

jų situacijų atveju. 
Susitikime pabrėžta ir gyven-

tojų atsparumo dezinformacijai 
stiprinimo svarba. Pasak bu-
vusio energetikos viceministro 
R.Švedo, 2020 metų pabaigoje 
– 2021 metų pradžioje dezin-
formacijos apimtys augo.

„Nuo 2020 metų lapkričio 
pradžios, kuomet oficialiai 
buvo paleistas pirmasis Astra-
vo AE reaktorius, pastebimas 
išaugęs klaidinamos informa-
cijos srautas, nukreiptas prieš 
Lietuvos poziciją Astravo AE 
klausimu“, - sakė jis.

„Labai svarbu veikti kartu, 
savivaldai kartu su institucijo-
mis keisti gyventojų požiūrį, 
kad kiekvienas būtų pasirengęs 
galimoms grėsmėms ir  supras-
tų, jog pats yra atsakingas už 
savo ir savo aplinkos pasirengi-
mą“, - kalbėjo susitikimo orga-
nizatoriai.

Prie nuotolinio susitikimo 
buvo prisijungę maždaug 30 
dalyvių, tačiau diskusijos vyko 
tik tarp pačių jos organizatorių. 
Žurnalistai klausimų šia tema 
jiems neturėjo.

Kada keliai taps normalūs važiuoti?
Nutirpęs sniegas atidengė kelių bei gatvių duobeles, ša-

ligatvių nelygumus, kuriuos būtina užtaisyti. Apie prastą 
kelių būklę Anykščių rajono tarybos posėdyje prakalbo ir 
konservatorė Rita Kripaitienė, ji klausė: „kada keliai Troš-
kūnai-Traupis ir Kavarskas - Kurkliai pasidarys normalūs 
pravažiavimui.“

Kaip Jūs vertinate Anykščių rajono kelių bei gatvių būklę 
šį pavasarį? Kurie, Jūsų manymu, reikalauja daugiausia 
dėmesio bei priežiūros? 

Teisingai: „Koncervatorės 
klausimas koncervatorių dau-
gumos vyriausybei, kada duos 
kelių direkcijai pinigus šiems 
keliams asfaltuoti, juk minėti 
keliai tiesiogiai priklauso vals-
tybei, ne rajonui.Tik va, prie ko 
tai sako Anykščių tarybai, sun-
ku suprasti.“

Kazys: „zvyro kelius tai kai 
išeis pašalas perbrauks greide-

ris du kartus pirmyn ir atgal ir 
bus kaip eksfaltas, aš dirbau 
kelių ruoži, tai gerai žinau, a 
eksfalta duobes laikinai užpils 
skaldu.“

Vairuotojas: „Jeigu vyk-
tų blogiausių ir pavojingiausių 
kelių konkursas, tai jį laimėtų 
kelio atkarpa nuo Svėdasų iki 
Žaliosios respublikiniame kely-
je Utena- Kupiškis. Asfaltas ten 

sunkių mašinų taip nutrintas, kad 
važiuoji kaip geležinkelio bė-
giais. Blogiausia, kad lengvosios 
mašinos jau pasikabina, apačias 
nutrina, mašinų mechanizmus 
nudaužia. Pasikabini ant tokių 
provėžų ir važiuodamas sprendi 
loteriją - nudauši mašinos apačią 
ar dar ne? Ir tokia padėtis jau keli 
metai tęsiasi. Rekonstruojant šį 
kelią nuo Utenos pusės galima 
buvo patvarkyti ir tą atkarpą iki 
Svėdasų. Bet paliko atkarpą pa-
vojams ir avarijoms likimo va-
liai. Gėda.“

Pencinykas: „Keliai kaip ke-
liai, nereikia perdaug keiksnoti. 
Prie ruso sovietmečiu buvo dar 
blogesni keliai. Dabar reikia pa-
kentėti, palaukti, kol pragaras už-
šals, ir viskas bus gerai, keliai pa-
sitaisys patys. Jei su mašina sunku 

pravažiuoti, išlipk, apsiauk čeba-
tais ir brisk per purvą pėstute.“

Čia gera dardėti: „Aš tai sa-
kyčiau, kad žvyreliai yra Biliūno 
gadynę menantis inžinerinis pa-
veldas. Ir jie puikiai dera su lėto 
kurorto koncepcija, jais gi nepa-
skubėsi.“

Jolanta: „Idomu, kada Jus-
koniu zvyrkeli sutvarkys? Kai 
Krikstaponiui nuo Burbiskio iki 
Macioniu tai isasfaltavo, zadejo 
ir i Juskonys isasfaltuoti.Laukia 
zmones jau apie 10 metu. Kai 
aplinkeli dare tai sutvarke zvyrke-
lius abu. Dabar niekam neidomu, 
net i vienkemius sniego niekas 

nevale. Pats jei „geram“ukininkui 
sumokesi (nors is seniunijos gau-
na pinigus), tai nuvalys keliuka.“

O: „Jei reikėtų rinkti baisiausią 
gatvę Anykščių mieste, tai ma-
nau, jog be konkurencijos visos 
nominacijos atitektų gražioje 
vietoje esančiai K.Būgis gatvei 
.Orai atšilo, sniegas ištirpo ir tos 
duobės ant duobės. Siūlyčiau 
per pietų pertrauką savivaldybės 
klerkams koja už kojos praeit 
pasivaikštant ir pasimėgaujant 
pavasario saule ir pasižiūrėt, nes 
jie turbūt net neįsivaizduoja, kaip 
ji BAISIAI atrodo, juk ji visai ne-
toli centro.“
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Įtempta populiariausių medikų rinkimų atmosfera

Dėkoju gydytojai Gabėtai ŠINKŪNAITEI ir seselei Reginai 
VIRŠYLIENEI už nuoširdų gydymą, gerą žodį.

Linkiu sveikatos ir stiprybės.

V. KEPALAS, Anykščiai

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Loretai PRABIŠIENEI ir 
slaugytojai Vidai KVASAUSKIENEI už profesionalų gydy-
mą, malonų bendravimą.

Linkime Jums sveikatos, stiprybės ir kantrybės atsakin-
game darbe.

Pagarbiai
Zofija ir Petras KONTRIMAVIČIAI

Nuoširdžiai dėkoju  Anykščių ligoninės gydytojai Virginijai 
PAžĖRIENEI ir jautriam kito skausmui jos vadovaujamo 
Slaugos skyriaus kolektyvui už milžinišką kantrybę, atidų 
dėmesį slaugant sunkiausius šios ligoninės pacientus. 

Būkite sveikos ir laimingos Mielosios Medikės,  tebus   
Aukštybėse Jums užskaičiuota.

Aldona STAcEVIČIūTė

Dėkoju Anykščių poliklinikos šeimos gydytojui Valdui 
MACIJAUSKUI ir slaugytojai Laimutei SLAPŠIENEI už pro-
fesionalumą ir nuoširdumą.

Sėkmės Jums, sveikatos, kantrybės.

Nijolė STASIUKONIENė

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojui R. BUKELIUI, 
slaugytojai R. BURNEIKIENEI už malonų bendravimą, pa-
prastumą, patarimus ir gerą žodį. 

Ačiū slaugytojoms G. JANULIENEI, B. PRANSKŪNIENEI, 
nusiteikusioms visada geranoriškai padėti.

Linkime Jums visiems kantrybės, ištvermės, sveikatos at-
sakingame medikų darbe.

Pagarbiai pacientės
B. BRAZINSKIENė, G. ŽEIMIENė

Dėkoju gydytojui Aloyzui PRANSKŪNUI ir visam Anykščių 
ligoninės traumatologinio skyriaus kolektyvui už sugrąžin-
tą sveikatą.

Linkiu sėkmės sunkiame ir atsakingame darbe.

Robertas GRIŽAS

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI, slaugytojai Jolitai 
ABRAŠKEVIČIENEI už profesionalų ir rūpestingą gydymą, 
nuoširdų ir malonų bendravimą.

Linkiu Jums sėkmės bei stiprios sveikatos.

Bronislava GUdONIENė

Ačiū gydytojui Valdui MACIJAUSKUI, slaugytojai Jolitai 
ABRAŠKEVIČIENEI už profesionalų gydymą, išklausymą, 
rūpestingumą, atjautą ir nuoširdumą.

Būkite sveiki.

Aniceta INČIūRIENė

Troškūnuose gali nebelikti ligoninės poskyrio

(Atkelta iš 1 psl.)
Prieš priimant sprendimą ki-

lusiose diskusijose Anykščių 
rajono tarybos narys Audronius 
Gališanka pastebėjo, kad viena 
iš Anykščių ligoninės silpnybių 
ta, kad jai vadovauja laikinas 
vadovas. „Kad ir koks būtų tas 
vadovas, tai įstaigai, kaip ir li-
goninės steigėjui, neprideda so-

lidumo“, - pastebėjo jis.
Reaguodamas į Anykščių ra-

jono tarybos nario A.Gališankos 
repliką, Anykščių ligoninės di-
rektorius D.Vaiginas kalbėjo: 
„Jūs žinote, kad vadovai prii-
mami kadencijai. Tai yra taip 
pat laikinumas.“

Laikinasis Anykščių ligoninės 
direktorius iki šiol neturi pava-
duotojo. D.Vaiginas sakė, kad 

tokia pareigybė atsiras, kai ligo-
ninė turės nuolatinį vadovą.

„Pacientų srautai yra suma-
žėję, ligoninės pajamos suma-
žėjusios, buvusiam ligoninės 
direktoriui išmokėtos solidžios 
išeitinės kompensacijos.„Eko-
nominti“ reikia. Iš kur tas lėšas 
paimti, jei ne tokiu būdu. Praėjo 
nemažai laiko ir neįvyko nieko 
tokio, kad be pavaduotojo ligo-
ninė būtų sugriuvusi“, - dėstė 
laikinasis Anykščių ligoninės 
direktorius D.Vaiginas. Jis taip 
pat pabrėžė, kad Anykščių li-
goninė „nesugriuvo“ teikdama 
tiek „nekovidines“, tiek ir „ko-
vidines“ paslaugas.

„Mūsų kaimynai pradėjo 
„buksuoti“. Tad matom - nei 
laikinas vadovas, nei pavaduo-
tojo nebuvimas įstaigos veiklos 
nesutrikdė ir ją išlaikė“, - tęsė 
D.Vaiginas.

Laikinasis Anykščių ligoni-
nės direktorius D.Vaiginas ža-
dėjo, kad bus siekiama išlaikyti 

tokią Anykščių ligoninės struk-
tūrą, kokia ji yra šią dieną.Tie-
sa, kalbėdamas apie Vaikų ligų 
skyriaus ateitį, jis pastebėjo, 
kad sprendimai priklausys nuo 
centrinės valdžios sprendimų.

Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius posėdyje kalbė-
jo, kada Anykščių ligoninė ga-
lėtų turėti nuolatinį direktorių.

„Kai tik aprims ši „kovidinė“ 
situacija, iš karto bus skelbia-
mas konkursas. Dabar ne tas 
galvoje. Reikia gelbėti žmonių 
gyvybes, o ne žaisti kažkokius 
žaidimus“, - sakė jis.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Gediminas Kutka domėjosi, 
kokia situacija yra Troškūnų 
palaikomojo gydymo ir slaugos 
poskyryje, klausė, ar ten gali 
patekti visi norintys pacientai.

Laikinasis Anykščių ligo-
ninės direktorius D.Vaiginas 
sakė, kad šio poskyrio užim-
tumas pandemijos metu yra 
„pusinis“. „Ten pakliūna visi, 

Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius dėstė, 
kad per pandemiją reikia 
gelbėti žmonių gyvybes, o 
ne „žaisti žaidimus” dėl įs-
taigos nuolatinio vadovo.

Anykščių rajono tarybos 
narys Audronius Gališan-
ka domėjosi, kiek dar ilgai 
Anykščių ligoninei vado-
vaus laikinas direktorius.

kas pagal indikacijas gali gauti 
slaugos ir palaikomojo gydy-
mo paslaugas. Nereikia, kad 
dirbtinai seniūnai ieškotų paci-
entų“, - sakė jis.

D.Vaiginas kalbėjo, kad jei 
Troškūnų palaikomojo gydymo 
ir slaugos poskyryje nebus paci-
entų, laikyti patalpas nebus ra-
cionalu. Jam antrino Anykščių 
rajono meras S.Obelevičius.

„Jei visi norintieji tokių pas-
laugų sutilps Anykščių ligo-
ninėje, mes tokį sprendimą 
turėsime svarstyti kada nors“, 
- sakė meras, pridurdamas, kad 
tokiu atveju Troškūnuose pas-
tatas nebūtų paliktas tuščias ir 
jame būtų įkurti senelių namai 
ar reabilitacijos centras.

Anykščių rajono tarybos 
narys Lukas Pakeltis įžvelgė, 
kad, užduodama klausimus 
apie Troškūnų palaikomojo 
gydymo ir slaugos poskyrio 
ateitį, opozicija siekia „skam-
bių antraščių“.

Rasa Tervydienė  sulaukė  4, 
Diana Irician, Virginija Pažė-
rienė - 3. Po vieną padėką gavo 
Loreta Prabišienė, Rolandas 
Jurkėnas, Vitalija Giriūnienė ir 
Aloyzas Pranskūnas.

Iš slaugytojų daugiausia pa-
dėkų, net po 9, jau turi Rūta 
Paciūnienė ir Jolita Abraškevi-
čienė. Asta Bartulienė ir Regi-
na Viršylienė gavo po 7, Rita 
Burneikienė ir Laima Slapšienė 
- po 6, Kristina Liutkienė -3, 
Rasa Jankienė, B.Pranskūnienė, 
G.Janulienė -2 padėkas. Po vie-
ną padėką turi Aušra Valaitienė, 
Egidija Šaltenė, Ligita Jacuns-
kienė ir Lijana Ragauskienė bei 
Vida Kvasauskienė.

Priminsime, jog populiariau-
sių Anykščių medikų rinkimus 
„Anykštos“ redakcija rengia 
kartu su Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centru. 

Jūsų išrinktus populiariausius  
Anykščių medikus - gydytojus 
ir slaugytojas - „Anykštoje“ 
paskelbsime balandžio 27 die-
ną, kai bus minima Medicinos 
darbuotojų diena.

Padėti savo mėgstamiems 
gydytojams ir slaugytojoms 
rinkti balsus galite keliais bū-
dais – „Anykštos“ laikraštyje 
spausdindami mokamas padė-
kas (vienos padėkos - iki 35 žo-

Populiariausių gydytojų 
rinkimuose į priekį išsiver-
žė Valdas Macijauskas su-
rinkęs net 16 padėkų,  Dalė 
Kazlauskienė turi 13 padė-
kų.  Rita Juodiškienė, Gabė-
ta Šinkūnaitė ir Rimondas 
Bukelis turi po 7 padėkas. 

džių - kaina 10 eurų), rašydami 
redakcijai laiškus apie tai, kaip 
Jumis medikai pasirūpino, bei 
balsuodami internete anyksta.
lt. 75 proc. balsų sudarys padė-
kos ir laiškai „Anykštoje“, 25 
proc. – balsavimas internete.

Balsavimą internete skelbsi-
me balandžio mėnesį, o padė-
kų medikams ir laiškų laukia-
me jau dabar.  Padėkas galima 
užsakyti reklama@anyksta.lt ir 
su Jumis susisieks ,,Anykštos” 
redakcijos reklamos skyriaus 
darbuotoja, arba atvykus į re-

dakciją (Vilniaus g. 29, Anykš-
čiai). Telefonai pasiteirauti: 
8-381-59458; 8-686-33036.

Daugelį metų „Anykšta“ 
kvietė rinkti populiariausią ra-
jono mediką. Rinkimai yra la-
bai populiarūs, kasmet į redak-
ciją padėkoti medikams užsuka 
daug dėkingų pacientų.  

Skaitytojų išrinktam popu-
liariausiam gydytojui „Anykš-
tos“ redakcija pacientų vardu 
ir šiais metais įteiks sertifikatą 
bei atminimo dovaną.

-AnYkŠtA
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AVINAS. Šią savaitę dieno-
mis būsite susimąstę, tylūs, net-
gi kuklūs. Jūs taip įsitrauksite į 
naujausius savo sumanymus, 
kad visai užmiršite, jog esate 
komandos ar šeimos dalis. Pa-
bandykite į savo planus įtraukti 
ir daugiau žmonių. 

JAUTIS. Pasitelkite savo or-
ganizacinius gabumus ir pirmo-
ji savaitės dalis praeis lyg per 
sviestą. Jūsų laukia puikus ne-
kasdieniškas savaitgalis. Supla-
navote trumpą velykinę išvyką į 
sodą? Nuostabu!

DVYNIAI. Būsite aktyvūs 
nuotykių ieškotojai, tad nenuos-
tabu, jeigu aplinkiniai veršis 

su jumis praleisti kuo daugiau 
laiko. Artėjant savaitgaliui jus 
apims romantiška nuotaika, tad 
laisvadienius stengsitės praleisti 
su mylimu žmogumi. 

VĖŽYS. Savaitės pradžioje-
vaikščiosite skustuvo ašmeni-
mis. Laimei, ne taip ilgai, kad 
draugai imtų dėl jūsų nerimauti. 
Visata perspėja: neužmirškite 
savo poreikių. Savaitgalį atsiras 
naujų galimybių, tačiau nepulki-
te į jas stačia galva. 

LIŪTAS. Būsite kupini ener-
gijos ir nuostabiausių idėjų, to-
dėl aplinkiniai dažnai veršis su 
jumis pabendrauti ir pasiklausy-
ti išminties perlų. Svarbiausia, 
neužrieskite nosies ir skrieda-
mi šviesos greičiu pasistenkite 

nesukelti pernelyg daug dulkių 
paskui save.

MERGELĖ. Būkite kantrūs 
ir kol kas atidėkite visus svar-
bius sprendimus. Jeigu negalite 
pakeisti susiklosčiusios situaci-
jos, atsipalaiduokite ir stebėkite, 
kur link krypsta įvykių virtinė.

SVARSTYKLĖS. Atrodys, 
kad niekas, ką sakote, nepasie-
kia adresatų ir negana to, aplin-
kiniai vis taikosi įsikibti jums į 
plaukus. Nedramatizuokite ir 
trumpam atidėkite reikšmingus 
sprendimus. Situacija netrukus 
pagerės. 

SKORPIONAS. Šią savaitę 
jūsų gyvenime netrūks naujo-
vių ir pirmų kartų. Kad ir kas 
tai būtų: sveikesnės mitybos 

planas, įdomus pokalbis su jums 
svarbiu žmogumi ar naujas pro-
fesinis iššūkis – galite neabejoti, 
tai nuspalvins kasdienybę nau-
jais atspalviais bei pakoreguos 
jūsų tolesnį gyvenimo kelią.

ŠAULYS. Visą savaitę mąs-
tysite ir dirbsite kiek aukštesniu 
lygmeniu, tad greitai atsidursi-
te ten, kur nė nesitikėjote būti. 
Savaitgalį pagalvokite apie di-
delius gyvenimo pokyčius ir pa-
mėginkite kuo aiškiau suformu-
luoti savo troškimus.

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje būsite ypač jausmingi ir 
tai neišvengiamai atsispindės 
tiek profesiniame, tiek šeimyni-
niame gyvenime. Dėl šios prie-
žasties pasistenkite svarbiausius 

sprendimus atidėti kiek rames-
niam laikui.

VANDENIS. Savaitės pra-
džioje laukite naujienų. Nesvar-
bu, ar darbe gautumėte naują 
įdomų projektą, ar užmegztu-
mėte romantišką pažintį, būkite 
kūrybiški ir nežabokite įgimto 
smalsumo. Saugokite savo emo-
cinę sveikatą ir kitų interesų var-
dan neaukokite savųjų.

ŽUVYS. Keletą pirmųjų sa-
vaitės dienų bus sunku nenu-
krypti nuo pasirinkto tikslo, mat 
aplinkybės keisis taip greitai, 
kad dažnai sugaišite ne vieną 
valandą bandydami persiorien-
tuoti. Laimei, turite puikų vidini 
kompasą, kuris padės net pai-
niausiose situacijose.

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS 
TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR.10

Anykščių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kai-
mo vietovių vietos projektus  pagal kaimo vietovių vietos plėtros 
„Anykščių rajono kaimo vietovių 2014–2020 m. plėtros strategija“  
VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ 
(kodas LEADER-19.2-SAVA-6)  veiklos sritį „Parama kaimo gyven-
tojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui“ (kodas LEADER-
19.2-SAVA-6), VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo 
skatinimas“ (kodas LEADER 19.2-SAVA-6),  Veiklos srities „Parama 
jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ (kodas LEADER-19.2-SA-
VA-6.2), VPS priemonė: „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos 
lygio populiarinimo veiklą, skirtą vietos produkcijai ir paslaugoms 
plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5).

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose in-
terneto svetainėse: www.anyksciuvvg.lt  ir www.nma.lt, taip pat 
VPS vykdytojos būstinėje adresu: 204-205 kab., K.Ladigos g.1, 
Anykščiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. balandžio 
2 d. 8.00 val. iki 2021 m. gegužės  3 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos 
projekto paraišką tiesiogiai pateikia pareiškėjas ar jo įgaliotas as-
muo Anykščių rajono vietos veiklos grupei adresu: 204-205 kab., 
K.Ladigos g.1, Anykščiai.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų 
įgyvendinimą teikiama  Anykščių rajono vietos veiklos grupės būstinėje 
adresu: 
K. Ladigos g.1, Anykščiai, taip pat telefonais 8 614 88577 - VPS admi-
nistravimo vadovas Jurijus Nikitinas ir 8 (381) 58051 - VPS administra-
torė Ilona Jurevičienė. 

AB „Anykščių melioracija“, įmonės kodas 154110362, Mindaugo g.23,  Anykščiai, valdybos 
iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks2021 
m. balandžio 30 d. Susirinkimo pradžia 10 val. (registracijos pradžia 09:30 val.).

 Darbotvarkė:
 1. Bendrovės metinis pranešimas.
 2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaita.
 3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės rinkinio tvirtinimas.
 4. Bendrovės pelno ( nuostolio ) paskirstymo tvirtinimas.
 5. Bendrovės ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas ir nuoma.
 6. Audito įmonės rinkimas ir atlyginimo nustatymas.
 7. Paskolų suteikimas akcininkams ir palūkanų nustatymas.
 8. Valdybos rinkimai.

Susirinkimo apskaitos diena - 2020 m.balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime gali tie 
asmenys, kurie bus akcininkais 2020-04-23 dienos pabaigoje.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais ir kita informacija, 
susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje nuo-
balandžio 23 d.

„Tikra vyriška draugystė, atvi-
ri pokalbiai kiekvienam iš mūsų 
yra labai svarbūs, kad per kitus 
į mus panašius žmones geriau 
suvoktume, pažintume save. Tai 
prasideda nuo sūnaus santykio su 
tėčiu. Jei šio artimo ryšio sukurti 
nepavyksta, užaugę vyrai sunkiai 
geba kurti reikšmingus santykius 
ir su draugais, kitais vyrais“, – at-
skirties priežastis vardina psicho-
logas.

Pasak jo, istoriškai taip susi-
klostė, kad jau kelinta karta vyrų 
turi vis prastėjantį santykį su tė-
čiais ir kitais vyrais savo gyveni-
me. Be to, pasak A. Grižo, vyrus 
kaip lytį vis labiau demonizuoja-
me: jie yra priekabiautojai, mote-
rų engėjai, neteisingai užimantys 
geresnes pozicijas ir gaunantys 
didesnius atlyginimus.

„Visa tai stumia vyrus tolyn 
nuo visuomenės, tolyn vienus 
nuo kitų. Tuomet apsiribojame 
juokeliais, nereikšmingais ir pa-
viršutiniškais pokalbiais drau-

gų kompanijoje. Nors daugybė 
vyrų, su kuriais susiduriu darbe, 
pripažįsta, kad viduje jaučiasi la-
bai vieniši ir nori kurti prasmingą 
ryšį su kitais“, – teigia A. Grižas.

Vyrų gentys – visam 
gyvenimui
Būtent tokiems vyrams, no-

rintiems kokybiško bei atviro 
bendravimo, siekiantiems tobu-
lėti, rūpintis savimi, A. Grižas 
ir ėmėsi kurti bendraminčių sa-
viugdos ratus, pavadintus „vyrų 
gentimis“. Idėją vyras sugalvojo 
kadaise subūręs pirmąją gentį su 
savo draugais.  Ilgainiui tobulino 
mintį tol, kol ji tapo jau daugiau 
nei šimtui Lietuvos vyrų į save 
įsigilinti leidžiančiu užsiėmimu.

Gentis – tai 8-10 vyrų grupė, 
suburta psichologo, reguliariai 
susitinkanti mokytis atsiverti, iš-
girsti kitų vyrų istorijas bei kelti 
sau kokybinius pokyčius kurian-
čius tikslus.

„Gentis buriame ilgam laikui, 
gal net visam gyvenimui. Joms 

veikti padedame tik pradžioje, 
porą mėnesių. Vėliau paliekame 
vyrus, jau spėjusius tapti ben-
druomene, draugais, reguliariai 
susitikinėti ir bendrauti pačius. 
Gentyse jie atsiveria ir pasipasa-
koja taip, kaip negali atsiverti ki-
tur. Tai daryti paprasta, nes nuo-
lat mato vieni kitų pavyzdį, girdi 
vieni kitų istorijas.

Gentyse vyrai ir labai sparčiai 
tobulėja. Dėl labai paprastos 
priežasties: kaskart susitikę, jie 
kiekvienas savo genties nariams 
įsipareigoja padaryti vieną ar kitą 
savo pasirinktą kokybinį pokytį. 
Kitame susitikime pasidalina, 
kaip sekėsi, sulaukia patarimų ir 
palaikymo. Tai leidžia keisti bet 
kurią nedžiuginusią sritį: san-
tykių, asmenybės formavimosi, 
profesinę“, – sako psichologas.

Nori burti vyrus ir kituose
miestuose
Pasak jo, vyrai sostinėje yra 

linkę ieškoti būdų padėti sau to-
bulėti, jaustis geriau.

Pandemija užaštrino vyrų jaučiamą vienatvę
Jau metus Lietuvą sukausčiusi pandemija privertė dešimtis tūkstančių žmonių išgyventi 

labai gilią vienatvę, atskirties jausmą, sako Antanas Grižas, į vyrų emocinės būklės temas 
besigilinantis psichologas. Tačiau, pasak specialisto, išvažiavus už sostinės ribų nesunku 
pastebėti, kad izoliacijoje nuo kokybiško bei atviro santykio vieni su kitais daugybė vyrų 
gyveno ir iki karantino.

„Tačiau jau ne vienerius me-
tus girdžiu norą į gentis burtis 
ir kituose miestuose, kur, tenka 
pripažinti, izoliacijos jausmas 
tvyrojo dar gerokai iki pandemi-
jos. Todėl šį pavasarį, kai dėl ka-
rantino visų mūsų emocinė būklė 
yra reikšmingai suprastėjusi, ma-
tome poreikį kviesti vyrus burtis 
ir kitur: Kaune, Klaipėdoje, Pa-
nevėžyje, Anykščiuose ir Dubli-
ne“, – teigia A. Grižas.

Pasak psichologo, dar didesnis 
kokybiško bendravimo poreikis 
yra mažesniuose miesteliuose, 
regionuose. Kadangi juose, ne-
turinčiuose daug gyventojų, gali 
nepavykti surinkti pakankamo 
dydžio grupių, A. Grižas planuo-
ja rengti mišrias, skirtingose Lie-
tuvos vietose gyvenančių vyrų 
gentis.

„Žinau, kad karantino metu 
mūsų jau anksčiau suburtos gen-
tys nenutraukė ryšio – bendravo 
virtualiai, per atstumą. Susitikti 
gyvai – smagiau, tačiau virtualūs 
pokalbiai – kur kas geriau, negu 
nieko. Daugybei vyrų, sunkiai pa-
keliančių pandemijos atneštą vie-
natvę, šie reguliarūs susitikimai 
tapo atspirties tašku, kiekvieną sa-
vaitę laukiamu ir nusiraminti bei 
eiti pirmyn leidžiančiu įvykiu“, – 
patirtimis dalinasi A. Grižas.

Psichologo teigimu, gentyse 
yra laukiami visi: skirtingo am-
žiaus, išsilavinimo, profesijos, 
tikėjimo, tautybės, pažiūrų ar 
seksualinės orientacijos vyrai. 
Bendrystė kuriama į gentis bu-
riant panašias patirtis išgyvenan-
čius vyrus.

pranešimas spaudai
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siūlo darbą

perka

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

2021 m. kovo 30 d.

parduoda įvairūs

Reikalingas
Šaltkalvis - mechanikas

Kurkliai 2, Anykščiai  
UAB „Vli Timber“

Darbo pobūdis

Įrenginių priežiūra, gedimų 
šalinimas, planinis aptarna-
vimas, kiti gamybos darbai. 
Darbo laikas: pagal slenkantį 
darbo grafiką (3 darbo die-
nos po 11 darbo valandų ir 3 
laisvos)

Reikalavimai

Suvirinimo įgūdžiai;
Plataus profilio techninis nuo-

vokumas;
B kategorijos vairuotojo pa-

žymėjimas;
Techninis išsilavinimas - pri-

valumas;
Sugebėjimas dirbti komandoje.

Mes jums siūlome

Stabilų darbo laiką be virš-
valandžių;

Laisvas visas šventines die-
nas;

Atlyginimas
1050-1400 Eur/mėn. ne-

atskaičius mokesčių

Kontaktai:
Tel. Nr.: +37064620344
El. paštas: vita@vli.lt

„Bajorų žuvis“ ne tik kasdieniniam, 
bet ir šventiniam stalui!!! Prekiaujame 
rūkyta, sūdyta, marinuota bei šaldyta 
produkcija. 

Mūsų žuvies ieškokite mūsų 
firminėje parduotuvėje 
Anykščiuose, Biliūno g. 38, bei 
kitose savo miesto parduotuvėse.

 VYTAUTO  PAMINKLAI
Gaminame paminklus, antkapius, tvore-

les, kalame raides, tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius užsakymus. 

Kviečiame užsukti į mūsų  paminklų parduotuvę, adresu Vilniaus g. 50 
Anykščiuose, paminklų dirbtuves - Šepetiškio kaime.

Tel. (8-627) 01727.

UaB BalticsOFa, danų
kapitalo minkštų baldų

gamybos įmonė,
plečia savo veiklą ir KVIEČIA 

PRISIJUNGTI prie draugiško 
Anykščių kolektyvo meistrus 

(-es), siuvėjus (-as) 
bei minkštų baldų

specialistus (-es) ar norinčius
išmokti šį darbą: karkasų 

surinkėjus,porolono klijuotojus, 
minkštų baldų apmušėjus ir 

pakuotojus.
BRUTO atlyginimas

736-2500 EUR
Susisiekite: +370 694 74 037,

hr@balticsofa.com
Daugiau informacijos

www.balticsofa.com/lt/karjera/

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 1 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime „Kaišiadorių“ paukštyno vakci-
nuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibo-
mis, juodomis, baltomis dėsliosiomis viš-
taitėmis bei kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištomis (kaina nuo 4.50 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais. 
Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. Tel. (8-608) 69189.

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 16:00 
turgus, Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis 
16:20, Kavarskas 16:30, Svirnai 16:40.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

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

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai miškus: brandžius, 
bręstančius, jaunuolynus, miš-
kus draustiniuose, parkuose ir 
žemę: apleistą, nederlingą ap-
augusią krūmais ir medžiais. 

Tel. (8-625) 44123.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža pa-
tys. Atsiskaito vietoje. Utilizuoja 
automobilius. Išrašo sunaikini-
mo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

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 .

Brangiai superkame 
miŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Medžio apdirbimo įmonė 
tiesiOgiai peRka 

MIšKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS !
JŪSŲ UŽSAKYMUS 

PRISTATYSIME Į NAMUS

Priimami užsakymai 4,5 – 5 mėn. 
rudoms, raiboms, juodoms, pilkomis, 
baltoms (Legornos) vištaitėms įsigy-
ti (kaina 6,50 Eur su pristatymu).

PRISTATOME Į NAMUS ARBA 
JUMS PATOGIOJE VIETOJE.

 PRAŠOME PASKAMBINTI . 

Tel. užsakymams: (8-612) 17831.

IšKALAME RAIDES.
LIEJAME PAMATUS. 

gaminame paminklUs. 
Tel. (8-648) 81663.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

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.

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.

Kuras

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

Tel. (8-648) 84052.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm.miško-
vežiu 

Tel. (8-684) 81890.

2021-04-12 nuo 9 val. bus ženklinamos žemės sklypo (kad. Nr. 3436/0003:3),esančio 
Gikonių g. 22, Gikonių k., Skiemonių sen., Anykščių r., ribos ir atliekami kadastriniai 
matavimai. Kviečiame besiribojančių žemės sklypų (kad. Nr. 3436/0003:115, kad. Nr. 
3436/0003:129, kad. Nr. 3436/0003:15) savininkus ar jų įgaliotus asmenis atvykti prie 
bendros ribos ir dalyvauti ženklinant žemės sklypo (kad. Nr. 3436/0003:3) ribas.

Žemės sklypo kadastrinius matavimus ir ženklinimą vykdys UAB „Žemės aras“ (32 kab., 
Kauno g. 37, Utena), tel. pasiteirauti (8-650) 10310, el. p. d.misiuniene@gmail.com.

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

Tel. (8-600) 63820.

Kita

Kviečius, miežius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, mišinį, gri-
kius, įvairius pašarinius miltus, 
sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

Amonio salietrą, azofoską, sul-
fatą. Pristato, išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-605) 49513.

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, avis. Veršelius 
auginti iki 2 mėn. Moka prie-
dus, PVM. Greitai išsiveža.

Tel. (8-656) 40439.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERšELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS
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anekdotas

oras

+6

+10

mėnulis
kovo 30 - balandžio 2 d. - 
pilnatis.

Benjaminas, Ginas, Gina, 
Kornelija.

Gvidonas, Virmantas, Meda, 
Ferdinandas, Anelė, Nelė.

šiandien

kovo 31 d.

vardadieniai

balandžio 1 d.
Hugonas, Teodora, Teodoras 
Rimgaudas Dainora.

(Atkelta iš 1 psl.)

balandžio 2 d.
Pranciškus, Pranas, Elona, 
Jostautas, Jostautė.

-Tėti, galima, aš tave apka-
binsiu?

-Pinigų nėra! Mane ką tik 
mama apkabino...

***
Išgirdau, kad metant svorį ge-

rai yra anglis. Bet nepaklausiau, 
ją reikia gerti ar krauti...

***
- Juzia, iš kur tu taip gerai 

kalbi armėniškai?
- Mūsų mokykloje anglų kal-

bos mokytojas buvo armėnas.

***
Ji jam buvo labai brangi. Ir jis 

susirado pigesnę.

***
- Alio, čia morgas?
-  Ne, čia pirtis.
-  Bet man reikia morgo.
- Tai nusipraustumėte pir-

miausia...

***
Atsidaviau darbui. Maniau, 

kad už pinigus, bet kai pama-
čiau atlyginimą, supratau – iš 
meilės...

***
Parduotuvės, prekiaujančios 

durimis, apsauginis jau trečia 
savaitė negali rasti išėjimo.

***
Gyvenimo aprašymo skiltyje 

„šeimyninė padėtis“ Petras vi-
sada rašydavo: „Be išeities“...

Žmogus, piešiantis upę, 
išplaukė amžinybės laivu...

„Pasak šeimos narių, 
A.Latėnas jau sveiko ir ruošėsi 
namo, o ketvirtadienį, kovo 25 
dieną, jis gavo antrą skiepą nuo 
koronaviruso, kovo 26-ąją, apie 
21 valandą, dailininkas mirė“, - 
savaitgalį pranešė „Nykščiai“.

Laikinasis Anykščių ligoninės 
direktorius Dalis Vaiginas  meni-
ninko A.Latėno mirties su skie-
pais nuo koronaviruso nesiejo.

„Kas nustatė, kad jis mirė 
nuo skiepo? Žinoma, kad tai 
visiškai nesusiję su skiepu. Jis 
buvo skiepytas pirmu skie-
pu mėnesio pradžioje, o antru 
skiepu – po trijų savaičių, kovo 
23 dieną. Žmogus mirė ne tuoj 
pat  po antrojo skiepo, o praė-
jus keletui dienų. Nereikia čia 
ieškoti intrigos. Jo sveikatos 
būklė buvo tokia, kad skiepas 
čia visiškai nesietinas su jo 
mirtimi. Jokių pašalinių reiški-
nių dėl skiepų „Pfizer“ vakci-
na nebuvo“, - „Anykštai“ sakė 
D.Vaiginas.

Anykščių rajono mero pava-
duotojas, Ekstremaliųjų situaci-
jų valdymo komisijos operacijų 
vadovas Dainius Žiogelis pir-
madienį sakė, kad jei Anykščių 
ligoninėje būtų miręs žmogus, 
paskiepytas nuo koronaviruso, 
jis jau būtų „kažką girdėjęs“.

„Neskaitau tokių portalų, 
pirmą kartą apie tai girdžiu. 
Skaičiau, kad A.Latėnas mirė, 
bet kad nuo skiepų, pirmą kartą 
girdžiu“, - sakė jis.

D.Žiogelis patarė klausimus 
apie šalutinį vakcinos nuo ko-
ronaviruso poveikį užduoti me-
dikams: „Ne pas mus tokia in-
formacija ateina, bet aš šia tema 
pasidomėsiu“. 

Anapilin iškeliavus dailinin-
kui-tapytojui, dailės pedagogui 
A.Latėnui, prisiminimais apie 
jį pasidalijo muziejininkas Rai-
mondas Guobis.

„Vėlų šeštadienio vakarą 
Anykščiuose mirė dailinin-

kas Alvydas Latėnas. Nutrūko 
spalvingo žmogaus, kūrėjo, 
klasikinės mokyklos tapytojo 
gyvenimo styga. Buvo kuklus, 
kruopštus, iki paskutinių gyve-
nimo akimirkų kūręs, nuolatos 
apie kūrybą mąstęs žmogus.

Alvydas kilęs iš pačių paki-
liausių Aukštaitijos aukštumų, 
gimęs melsvųjų Sartų vilnimis 
skalaujamose Dusetose. Kilęs 
iš tos pačios, visoje Lietuvoje 
garsios kūrėjų Latėnų giminės. 
Piešti pamėgo dar eidamas į mo-
kyklą, lavinosi Lietuvos dailės 
akademijos Klaipėdos fakultete, 
įgijo dailininko apipavidalintojo 
specialybę, tarnavo sovietinėje 
kariuomenėje, dirbti atvyko į 
Anykščius. Daugybė gražiausių 
metų prabėgo triūsiant Kultūros 
rūmuose: kuriant įvairias afišas, 
piešiant plakatus, dekoracijas. 
Tuo pačiu metu gyvai nardė 
tapybos magijos ir bohemiško 
gyvenimo erdvėse. Gyvenimas 
buvo įdomus, nes sovietinis re-
žimas nusilpo, prasidėjo „peres-
troikos“, po to - Sąjūdis ir Lie-

tuvos nepriklausomybė. Laisvė 
plius jaunystė. Vidinius išgy-
venimus, ieškojimus, sėkmes ir 
nesėkmes tarsi sugėrė jo tapomi 
paveikslai, vaizdai, persmelkti 
gilios minties, tik autoriui žino-
mos paslapties. Prisimenu kom-
poziciją „Kirtis“ – nupiešti net 
keli paveikslo variantai, kurie 
vienas po kito, kartais dar gerai 
dažui neišdžiūvus, atkeliaudavo 
į tuo metu garsiausią Anykš-
čiuose meno saloną „Pinx“. Čia 
ateidavo visi, kurie norėjo šį tą 
nauja, dar nematyta, ypatinga 
pamatyti. Buvo pati puikiausia 
vieta, kur užeidavo visi tie, ku-
rie taip pat buvo pamėgę nuolat 
užbėgti į „Vasiuko barą“. 

Kūrė intensyviai: daugy-
bė paveikslų iškeliavo į kitus 
miestus, ne vienas pateko į 
užsienį. A. Latėno paveikslas 
būdavo pati puikiausia dovana. 
Dailininkas mielai išpildydavo 
paveikslo geidžiančio užsakovo 
prašymus, tačiau kiekvienas jų 
liko paženklintas savito meistro 
stiliaus. Kūrėjas puikiai gebėjo 
perteikti gamtos žavesį  - pa-
veiksluose ribuliuoja ežerai ir 
upės, ošia šilai, rymo sodybos, 
subtiliais potėpiais akį traukia 
natiurmortai, kompozicijos su 
žiedais, žolynais, vaisiais, iš-
raiškingi portretai. Juose įam-
žintas monsinjoras Albertas Ta-
lačka,  Anykščių krašto kūrėjai 
- rašytojai Jonas Biliūnas, kan. 
Juozas Tumas Vaižgantas – pas-
tarajam skirtas kelių paveikslų 
ciklas, iki šiol puošiantis gar-
bingą kampelį rašytojo vardu 
pavadintoje Svėdasų gimnazi-
joje. Sukūrė paveikslų ir pieši-
nių knygų iliustracijoms, tapė 
nuolatos ir daug. Savo patirtimi 
dalijosi su jaunąja karta – dirbo 
Anykščių dailės bei bendrojo 
lavinimo mokyklose.

Didžiausią  portretų ciklą A. 
Latėnas sukūrė  2016 – 2018 
m., kuomet,  artėjant Lietuvos 
nepriklausomybės 100 – mečio 
jubiliejui, nutapė dviejų dešim-
čių paveikslų rinkinį „Šimtme-
čio svėdasiškiai“, kuris nuolat 
eksponuojamas Svėdasų mies-
telio bibliotekoje. Tai, ko gero, 
didžiausias dailininko paveiks-
lų rinkinys. Per pastaruosius 
metus -  niekas net nepagalvo-
jo, kad jie paskutiniai - A. La-
tėnas sukūrė dar vieną, gal net 
didesnį nei minėtas portretų 
ciklas, paveikslų ciklą, skirtą 
Šventosios upės ir jos pakran-
čių istoriniam paveldui. Šiems 
paveikslams eksponuoti vieta 
dar rengiama, o prieš sunkiai 
susirgdamas  dailininkas dar-
bavosi piešdamas iliustracijas 
knygai apie partizanus. 

Nors sveikata nuolat sušlu-
buodavo, tačiau mėgo kūry-
biniam procesui reikalingus 
komponentus – cigaretes, stiprią 
kavą – be jų  gyvenimas nebūtų 
buvęs toks spalvingas ir tikras, 
toks, koks tikras buvo ir Alvy-
das – kuklus, paprastas, nuolat 
susiduriantis su sunkumais, bet 
savas – Anykščių, kaip kultūros 
miesto, kūrėjas. Juk ir į ligoninę 
patekęs džiaugėsi, kad rankos 
sveikos – nulaikys teptuką, akys 
mato ir, nors judėti bus sunku, 
tačiau galės piešti. Tačiau jau ne-
buvo lemta. Mums ir su mumis 
liko ryškiomis spalvomis, giliais 
ir sodriais potėpiais nutapytas 
dailininko gyvenimo portretas, 
nors gal ir nebaigtas.”  

Pernai dalininko A.Latėno 
kandidatūrą Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešoji biblioteka, 
Svėdasų seniūnijos seniūnas 
Saulius Rasalas ir miestelio 
bendruomenė pateikė Anykščių 
rajono savivaldybės įsteigtai 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premijai gauti. Jis buvo vienas 
iš trijų kandidatų, tačiau pre-
mija atiteko menotyrininkei 
dr.Jolantai Zabulytei.

Palaidotas Alvydas Latėnas 
Dusetų kapinėse, giminės kape“

Su dailininko Alvydo Latėno kūriniais galima susipažinti 
Svėdasų bibliotekoje, „Šimtmečio svėdasiškių“ galerijoje 
- jai menininkas yra padovanojęs dvi dešimtis žymių Aukš-
taitijos krašto žmonių portretų.

Alvydo Latėno paveikslai tapyti aliejumi. Dailininko potėpis išsiskiria laisvumu. Šie jo pa-
veikslai priklauso privačioms kolekcijoms.


