
3 psl.

8 psl.

8 psl.

2 psl. 2 psl.

73-ieji leidimo metai 2021 m. balandžio 13 d. antradienis

   

šiupinys

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 28/9518

http://www.anyksta.lt

J. Biliūno g. 7, 
Anykščiai. 

Telefonas pasiteirauti: 8 673 06260.

Rajone plinta „afrikinė korona“, bet 
informuoti nėra poreikio Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajone jau cirkuliuoja pavojinga koronaviruso atmaina, aptikta Pietų Afrikos 
respublikoje. Pastebėta, kad sunkiomis koronaviruso formomis serga ir jauni anykštėnai, 
o jeigu susirgo vienas šeimos narys, tai sunegaluodavo ir visa šeimyna.

Pirmasis šios koronaviruso atmainos atvejis nustatytas balandžio 9 dieną, penktadienį, 
kai atsitiktiniams mėginiams atlikti detalesni tyrimai. Nustačius pirmąjį atvejį, masiškai 
pradėti tirti kitų anykštėnų mėginiai ir teigiami atsakymai pabiro vienas po kito.

Iš kur pateko - nežinia

Balandžio 12 dieną Anykščių 
rajono savivaldybėje sušauktas 
Ekstremaliųjų situacijų posėdis, 
į kurį pakviesti Nacionalinės vi-
suomenės sveikatos centro spe-
cialistai, kad būtų išsiaiškinta 
tikroji situacija rajone.

Anykščių rajono mero pava-
duotojas, Ekstremaliųjų situaci-
jų komisijos operacijų vadovas 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ 
sakė, kad užsikrėtusių „afri-
kietiška korona“ rajone jau yra 
nemažai žmonių. „Žinau, kad 
ši atmaina patvirtinta 15-kai 

anykštėnų.Tai yra maždaug mė-
nesio laikotarpio istorija“, - sakė 
jis. 

D.Žiogelis pasakojo, kaip 
nustatoma Pietų Afrikos respu-
blikoje išplitusi koronaviruso 
atmaina:„Atpažinimas vyksta 
pagal pasirinktus mėginius, kada 
ateina eilė. Iš to tarpo dalis žmo-
nių jau yra persirgę. Nacionalinis 
visuomenės sveikatos centras at-
rinkinėja visus buvusius kontak-
tus, vyksta masinis testavimas 
tų, kurie su užsikrėtusiais  turėjo 
kontaktus.“ Pasak jo, turėjusių 
kontaktus su užsikrėtusiais yra 
„dešimtys“ anykštėnų.

Anykščių rajono mero pava-
duotojas, Ekstremaliųjų situaci-
jų komisijos operacijų vadovas 
D.Žiogelis sakė, kad „didžioji 
dalis užsikrėtimų  afrikietiška 
koronaviruso atmaina  vyrauja 
šeimose, vėliau jie perėjo į da-
lies įmonių židinius.“

„Natūralu, kad  ši viruso 
atmaina į Anykščių rajoną at-
sivežta. Iš kur galima atsekti, 
kaip ji pateko į rajoną,  jei nu-
statyta iš mėginio, kuris buvo 
imtas beveik prieš mėnesį. To 
viruso nustatymas vyksta at-
rankiniu būdu iš buvusių mėgi-
nių“, - kalbėjo jis.

Anykščių rajono mero 
pavaduotojas, Ekstrema-
liųjų situacijų komisijos 
operacijų vadovas Dai-
nius Žiogelis įsitikinęs, 
kad atsekti, iš kur į rajoną 
pateko afrikinė koronavi-
ruso atmaina, praktiškai 
neįmanoma.

Anykščių bibliotekoje – paroda rašytojui 
Kęstučiui Arlauskui atminti

Viena paskutinių mūsų kolegos Kęstučio Arlausko 
nuotraukų,užfiksavusi jį, švenčiantį Spaudos dieną... Ša-
lia - jo žmona mokytoja Irena Arlauskienė.

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Di-
džiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštoty-
ros skyriuje veikia knygų ir rankraščių paroda, skirta rašy-
tojo, ilgamečio „Anykštos“ redakcijos žurnalisto Kęstučio 
Arlausko 85-osioms gimimo metinėms paminėti.

Paroda, kaip rašo bibliotekos 
Krašto dokumentų ir kraštoty-
ros skyrius „ pavadinta „Svai-
gus pasiskraidymas virš pjau-
tuvo“, sutampanti su autoriaus 
išleistos knygos, prieš dvide-
šimt metų padovanotos bibli-
otekai, pavadinimu. Knygos 
autorius dovaną bibliotekai 
palydėjo įrašu: „Mano mielai 
Anykščių centrinei bibliotekai. 
Ačiū už įdomius susitikimus, 
už draugystę! 1991 11 26 Kęst. 

Arlauskas“.
Krašto dokumentų ir kraš-

totyros skyriuje saugomos K. 
Arlausko knygos su dovanoji-
mo įrašais, rankraščiai, išleistų 
ir dar niekur nepublikuotų kū-
rinių, įvairių straipsnių, sveiki-
nimų ranka rašyti tekstai, laiš-
kai, recenzijos apie prozininko 
kūrybą.

Konkursas. Susisiekimo mi-
nisterija paskelbė konkursą VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ direktoriaus pareigoms 
eiti. Naujas įstaigos vadovas 
ieškomas šių metų sausį iš par-
eigų pasitraukus direktoriui 
Mindaugui Jucevičiui. Įstaigos 
vadovo konkurso dalyvius at-
rinks komisija, sudaryta iš įstai-
gos dalininkių: Anykščių rajo-
no, Panevėžio miesto ir rajono 
savivaldybių bei Susisiekimo 
ministerijos atstovų. Vienas 
svarbiausių šios įstaigos vadovo 
tikslų – įvertinti esamą siaurojo 
geležinkelio ir infrastruktūros 
objektų būklę, nubrėžti tolesnes 
veiklos bei plėtros gaires.

Žinutės.UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis klientai praeitą 
savaitę sulaukė SMS žinučių, 
kuriose raginama  susimokėti 
už atliekas. Bendrovė pranešė, 
kad jos yra klaidingos, bei in-
formavo, kad tiems, kurie šie-
met jau susimokėjo už suteiktas 
paslaugas, mokėti papildomai 
nereikia.

Nedarbas. Balandžio 1 die-
ną Anykščių rajone registruoti 
2 tūkst.657 darbo neturintys 
gyventojai, skelbia Užimtumo 
tarnyba. Per kovą bedarbių gre-
tas papildė 127 asmenys, tačiau 
bedarbystės rodikliai Anykščių 
rajone šiek tiek pasitaisė. Jei 
prieš mėnesį nedarbas Anykš-
čių rajone siekė 21 proc., tai 
balandį jis yra 19,8 proc.

Konferencija. Anykščių ra-
jono savivaldybės administra-
cijos direktorė Ligita Kuliešaitė 
šią savaitę dalyvaus nuotolinėje 
konferencijoje „COVID-19 in-
fekcija ir vakcinacija: ką gali-
me padaryti geriau?“.

Iš Istorijų 
dvarelio – į mero 
patarėjos kėdę

Žmonės sužeisti, 
egzotiškas 
automobilis 
sudaužytas

Rinkimai – kam išbalansuoti 
mechanizmą?

Antanas BAURA, Seimo 
nario patarėjas:

„Daugiausia bėdų pridaro-
ma, kai dėl vienokių ar kito-
kių priežasčių gerai veikiantį 
mechanizmą norima išbalan-
suoti.“
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temidės svarstyklės
Mirtis. Balandžio 11 dieną  

apie 23.24 val. Svėdasuose, 
namuose, rastas moters (g. 
1951 m.) kūnas be išoriškai 
matomų smurto žymių. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti. 

Smurtas. Balandžio 9 die-
ną  apie 16.20 val. Troškūnų 
seniūnijos Raguvėlės kaime, 
namuose, neblaivus (nustaty-
tas 1,23 prom. girtumas) vyras 
(g. 1962 m.) smurtavo moters 
(g. 1965 m.) atžvilgiu. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į ilgalai-

kio sulaikymo patalpą. 
Vairuotojas. Balandžio 11 

dieną  apie 13.00 val.  Troš-
kūnų seniūnijos Žviliūnų kai-
me vyras (g. 1972 m.) vairavo 
traktorių JUMZ būdamas ne-
blaivus (nustatytas 2,06 prom. 
girtumas). Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. Vyras sulaikytas ir 

uždarytas į  areštinę. 
Nepilnametis. Balandžio 10 

dieną  apie 18.40 val. Kavars-
ko seniūnijoje  nepilnametis (g. 
2008 m.) galimai vartojo alko-
holinius gėrimus su neblaiviu 
(nustatytas 1,74 prom. girtu-
mas) vyru (g. 1976 m.). Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. 

Budriuose sudegė pirtis
Balandžio 11 d. Budrių kaime (Kavarsko sen.) kilo gais-

ras – užsidegė lauko pirtis. Gesinti degančios pirtelės at-
vyko trys Anykščių rajono ugniagesių gaisrinės cisternos: 
Kavarsko, Anykščių ir Traupio. Greitą ir profesionalią pa-
galbą įvykio vietoje pirmiausia suteikė Kavarsko ugniage-
sių komandos nariai.

lina DAPkienĖ

Į gaisro vietą taip pat atvažiavo 
greitosios pagalbos automobilis, 
bet medikų pagalbos niekam 
neprireikė. Aplinkiniai pastatai, 
esantys šalia pirtelės, nenukentė-
jo. Gaisro liepsnos nepalietė nei 
garažo, nei gyvenamojo namo.

Išnaudojus visą vandenį iš au-
tomobilio vandens rezervuaro, 
Kavarsko gaisrinės automobilis 
vyko prie Budrių ežero, prisi-
pildė vandens, vėl grįžo į įvykio 
vietą ir gesino ugnį tol, kol gais-
ras buvo visiškai lokalizuotas. 

Gaisro metu nudegė pastato stogas ir perdengimas, stipriai 
apdegė sienos.

Prieš 30 metų suskambęs „Alaušo varpas“ Raimondas GUOBis

Šiomis dienomis sukanka 30 metų, kuomet pradėtas leis-
ti Svėdasų parapijos žmonėms skirtas periodinis leidinys 
„Alaušo varpas“. 

Įdomu, kad leidinys pasirodė 
būtent tuomet, kai Lietuvoje dar 
siautėjo „pučistai“, tuoj po sau-
sio 13 – osios, kuomet Vilniaus 
televizijos bokštas tebebuvo 
okupacinės kariuomenės ir ne-
priklausomybei priešingo ko-
miteto rankose. Tai buvo laikas, 
kuomet tokio reidinio reikėjo, ir 
jis pasiekė skaitytojus. Labiau-
siai pagelbėjo laikraščio „Baltų 
ainiai“ redaktorius Stanislovas 
Šinkūnas ir dar keletas gerano-
riškai nusiteikusių piliečių.

Pasirengimas šiek tiek užtru-
ko: reikėjo nupiešti pavadinimo 
raides, pasirūpinti, kad tekstai 
būtų atspausdinti rašomąja ma-
šinėle, su pažįstamų pagalba 
paredaguoti, paruošti  popierinį 
maketą, po to tekstus surinkti 
Anykščių spaustuvėje, pridėti 
nuotraukas ir paruošti plėveles. 
Su tomis plėvelėmis keliauti į 
Ukmergės spaustuvę, kurioje 
ir buvo išspausdintas pirmasis 
„Alaušo varpo“ numeris. Tira-
žas – tūkstantis egzempliorių, 

taigi, pilnutėlis maišas, kurį par-
sivežiau į Svėdasus autobusu.

Atrodė visai neblogai. Buvo ne 
tik nuotraukų, bet ir piešinukų, 
išmaniai sudėlioti labai įvairaus 
turinio straipsniukai bei metų 
kronikos žinutės. Rašyta apie 
Svėdasus, nuotykius tarpukariu, 
nušviesta seniausia krašto isto-
rija, pasakota apie Nepriklauso-
mybės paminklą – Rimkų kryžių 
Žaliojoje, sunaikintą Trečioko 
namą, Svėdasų vietovardžio kil-
mę, Pauriškių kaimą, skrebų su-
šaudytą Daujočių sodžiaus kry-
žių, skyrelyje „Mūsų mirusieji“ 
rašyta apie kun. Igną Šaučiūną 
bei butėniškę Liudviką Vilutienę.

Antrųjų naujosios nepri-
klausomybės metų reiški-
nys – 1991 metais pradėtas 
leisti Svėdasų parapijos lai-
kraštis „Alaušo varpas“.

Autoriaus nuotr.
Tais pačiais metais išleisti dar du 
numeriai, o dar kitais metais iš-
leistu vieninteliu numeriu „Alau-
šo varpo“ istorija baigėsi. 

Aikštelė. Kauno klinikose 
atidaryta kelių aukštų 300 vietų 
automobilių stovėjimo aikštelė, 
skirta ligoninės pacientams ir 
lankytojams. Atviro tipo trijų 
aukštų automobilių stovėjimo 
aikštelėje įrengtos dvi laiptinės 
ir liftas, įdiegta  atsiskaitymo 
sistema. Kasdien į Kauno klini-
kas atvyksta daugiau nei 5 tūks-
tančiai pacientų, kurių nemaža 
dalis atvažiuoja automobiliais. 
Šiuo metu Kauno klinikų teri-
torijoje veikia iš viso trys au-
tomobilių parkavimo aikštelės 
pacientams ir lankytojams.

Knyga. Po 14 metų pertrau-
kos išleista nauja Lietuvos rau-
donoji knyga. Autorių teigimu, 
šis, ketvirtasis, Raudonosios 
knygos leidimas turinio po-
žiūriu yra visiškai naujas, nes 
jame aprašomi pagal objekty-
vius kriterijus sudaryto Lietu-
vos saugomų gyvūnų, augalų 
ir grybų sąrašo taksonai – tam 
tikro giminingumo organizmų 
grupės biologinėje organizmų 
klasifikacijoje, turinčios uni-
kalius pavadinimus. Naujausia 
Raudonoji knyga yra tik skai-
tmeninės versijos, popierinės 
kol kas nebus leidžiama.

Augimas. Parduodamų butų 
kainos kovą augo visuose pen-
kiuose didžiuosiuose miestuo-
se. Lietuvos butų kainų indekso 
(OHBI), fiksuojančio kainų po-
kyčius šiuose miestuose, reikš-
mė kovą augo 1,9 proc. Ben-
dras butų kainų lygis Lietuvos 
didmiesčiuose per metus ūgte-
lėjo 7,2 procento.

Laivai. Balandžio pabaigoje 
Kauno Nemuno saloje ruošia-
masi įrengti prieplauką, nuo 
kurios galės kursuoti pramogi-
niai laivai, pirmadienį pranešė 
Kauno miesto savivaldybė. Ša-
lia „Žalgirio“ arenos yra pradėti 
upės vagos tvarkymo darbai ir 
mėnesio pabaigoje ruošiamasi 
įrengti prieplauką, prie kurios 
galės švartuotis pramoginiai ir 
keleiviniai laivai. Baigus šiuos 
darbus, po Kauno apylinkes 
pradės kursuoti atnaujintas 
VVKD 100 vietų keleivinis lai-
vas „Žalgiris“, kuriuo bus gali-
ma nuvykti nuo Nemuno salos 
iki Kulautuvos.

Skiepai.Vakar į Lietuvą at-
gabenta septynioliktoji „BioN-
Tech ir Pfizer“ vakcinos nuo ko-
ronaviruso siunta, ją sudaro 74 
tūkst. 880 dozių. Iki šios dienos 
Lietuva gavo 462,3 tūkst. šios 
vakcinos dozių, o gyventojams 
skiepyti sunaudota 444,6 tūkst. 
dozių. Vyriausybė yra pritarusi 
3,7 mln. „BioNTech ir Pfizer“ 
vakcinos dozių įsigijimui. Di-
džioji dalis jų Lietuvą turėtų 
pasiekti iki šių metų pabaigos.

-Bns

Iš Istorijų dvarelio – į mero patarėjos kėdę

Žmonės sužeisti, egzotiškas automobilis sudaužytas

Susidūrimas įvyko prie Anykščių autobusų stoties. 

Ketvirtadienį, balandžio 8 dieną, apie 8 valandos 15 mi-
nučių Anykščiuose, A. Vienuolio ir Gegužės gatvių sankry-
žoje, ties autobusų stotimi, automobilių avarijoje sužeisti 
du žmonės.

Policija praneša, kad automo-
bilis „VW Transporter“, vai-
ruojamas vyro (gimusio 1960 
metais), išvažiavo į priešprie-
šinę eismo juostą ir atsitrenkė 
į automobilį „IŽ2125“, vairuo-
jamą garbingo amžiaus vyriš-
kio, gimusio 1938 metais.

Avarijoje sužeisti automobi-

liu „IŽ2125“ važiavę vairuo-
tojas, taip pat 1938 metais gi-
musi keleivė. Policija pranešė, 
kad abu vairuotojai buvo blai-
vūs. Kadangi avarijoje buvo 
sužeisti žmonės, policija pra-
dėjo ikiteisminį tyrimą.

Prieš kelis dešimtmečius ga-
mintas tarybinis automobilis 

„Iž“ buvo dažnas keliuose, ta-
čiau šiuo metu tai jau neabejo-
tinai egzotiška retenybė. 

Gali būti, kad avarijoje su-

daužytas „IŽ2125“ galėjo būti 
paskutinis toks važiuojantis 
modelis Anykščių rajone.

-AnYkŠTA

Nuo pirmadienio, balandžio 12-osios, Anykščių rajono mero 
Sigučio Obelevičiaus patarėja pradėjo dirbti Vaida Jucienė. 

V.Jucienė kuruos kultūros sri-
tį. Anksčiau šį darbą dirbusi Ga-
brielė Griauzdaitė -  Patumsienė 
yra vaiko auginimo atostogose. 
Pastarajai įstatymai garantuo-
ja grįžimą į ankstesnį darbą, 
pasibaigus vaiko auginimo 
atostogoms. Beje, „Anykštos“ 
žiniomis, V.Jucienė yra gera  
G.Griauzdaitės - Patumsienės 

bičiulė.
V.Jucienė nėra partinė. Ji yra 

žinomo Anykščių verslininko ir 
politiko Arvydo Antanavičiaus 
dukra. 

Iki šiol V.Jucienė Anykščių L. 
ir S.Didžiulių viešosios biblio-
tekos filiale - Istorijų dvarelyje 
- ėjo kultūrinių veiklų koordina-
torės ir organizatorės pareigas.

V.Jucienė - viena iš Anykš-
čiuose rengiamo festivalio 
„Nuotykiai tęsiasi!“ organiza-
torių, Kalėdų rezidencijos ren-
gėjų. Dirbdama bibliotekoje ji 
rūpinosi fotografo Izidoriaus 
Girčio muziejaus įrengimu ir 
kitomis kultūros sritimis.

Šiuo metu Anykščių rajono 
meras S.Obelevičius turės dvi 
patarėjas: kita mero patarėja 
dirba Donata Sabaliauskaitė.

-AnYkŠTA

Mero patarėja tapusi Vai-
da Jucienė kuruos kultū-
ros sritį.
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Sukuriama lengvai 
gaunamų pinigų iliuzija
Seniau buvo lošiama su kau-

liukais, tačiau šiandien vyrauja 
begalė azartinių lošimų alterna-
tyvų – pradedant rulete ar poke-
riu ir baigiant įvairiais interneti-
niais lošimais. 

Pasak gydytojo psichiatro P. 
Osipov, Lietuvoje ir kitose Eu-
ropos šalyse atlikti tyrimai rodo, 
kad lošimai ir lažybos internetu 
itin populiarėja, o pirmą kartą 
pabandžiusių lošti amžius jau-
nėja – manoma, kad šie procesai 
galimai susiję.

Priklausomybė nuo azartinių lošimų atėmė viską: 
atsitokėjo tik praradęs laisvę

Buvęs radijo laidų vedėjas ir renginių organizatorius Pau-
lius Bukauskas dalijasi savo istorija, kaip priklausomybė 
nuo azartinių lošimų lėmė, kad jis trejus metus praleido 
įkalinimo įstaigoje.           Asmeninio archyvo nuotr. 

Kiekvienam vertėtų atmin-
ti, kad visi azartiniai lošimai 
yra klastingi – nesvarbu, lo-
šite kazino ar pirksite lote-
rijos bilietą, organizatoriai 
visuomet džiaugsis pelnu. 

Apie tai, kad priklausomy-
bė nuo azartinių lošimų gali 
turėti skaudžių pasekmių, 
pasakoja savo kailiu tai pa-
tyręs buvęs radijo laidų ve-
dėjas ir renginių organizato-
rius Paulius Bukauskas. Dėl 
šio žalingo įpročio jam teko 
trejus metus praleisti įkalini-
mo įstaigoje.

Taip pat savo įžvalgomis 
ir patarimais dalijasi Res-
publikinio priklausomybės 
ligų centro, Klaipėdos filialo 
Ambulatorinio skyriaus ve-
dėjas, gydytojas psichiatras 
Pavel Osipov.

Nors rekreacinis arba laisvalai-
kio lošimas numato pramogą, ne-
sukeliančią pačiam lošėjui arba jo 
artimiesiems žalos ir diskomforto, 
yra labai plona linija tarp nekaltos 
pramogos ir gyvenimą kardinaliai 
keičiančių pasekmių. 

„Jeigu jums kada nors teko pra-
lošti daugiau, nei jūs planavote, 
skirti šiai pramogai daugiau laiko, 
nei norėjote, skolintis pinigų loš-
ti, slėpti lošimą nuo kitų žmonių, 
jausti gėdą, kaltę ar apgailestavi-
mą dėl tokio žaidimo rezultatų 
– greičiausiai kalba eina jau ne 
apie pramogą, bet apie probleminį 
lošimą, o galimai net ir apie pri-
klausomybę“, – atkreipia dėmesį 
gydytojas psichiatras P. Osipov. 

Galvodavo vien apie tai, 
kaip atiduoti skolas
Buvęs radijo laidų vedėjas ir 

renginių organizatorius P. Bu-
kauskas pripažįsta, kad daug metų 
apsilankymai lošimų namuose 
jam buvo lyg užėjimas į kavinę 
atsigerti kavos, tik po kurio laiko 
toje „kavinėje“ jis pradėjo leisti 

kiauras dienas, nebekeldavo tele-
fono ragelio, mažai valgydavo ir 
miegodavo. Iš pradžių lošdavo iš 
savų pinigų, tačiau vėliau pradėjo 
skolintis iš artimųjų ir pažįstamų. 

„Kol nebūdavau lošimų namuo-
se, galvodavau tik apie tai, kaip 
padengti savo skolas, o galiau-
siai tai privedė prie nelegalių ir 
kvailų dalykų. Imdavau kreditus 
savo tuometinės gyvenimo drau-
gės vardu, pirkdavau prekes, už 
kurias įteikdavau vekselius ir ža-
dėdavau pinigus sumokėti vėliau, 
tačiau to nepadarydavau. Taip pat 
skolindavausi įvairius daiktus iš 
pažįstamų ir meluodavau, kad 
naudojuosi, iš tiesų užstatydavau 
juos lombarde ir už gautus pini-
gus lošdavau. Kelis kartus tai pui-
kiai pavyko ir daiktus sėkmingai 
grąžinau savininkams, tačiau la-
bai greitai prasilošiau ir prasisko-
linau dar daugiau“, – pasakoja P. 
Bukauskas. 

Galiausiai dėl vagysčių žmonės 
jį pradėjo skųsti policijai ir buvo 
iškelti keli ikiteisminiai tyrimai, 
todėl tuo metu P. Bukauskas buvo 

ne tik prasilošęs, bet ir turintis rei-
kalų su teisėsauga. 

Sustabdė tik įkalinimo 
įstaiga
Kadangi vyras dirbo ne tik ra-

dijuje, bet ir intensyviai organi-
zuodavo bei vesdavo įvairiausius 
renginius, jo darbas ir karjera itin 
glaudžiai siejosi su reputacija ir 
prestižu. 

„Savo karjerą galutinai sužlug-
džiau labai greitai – kai viešumoje 
pasirodė straipsniai su informaci-
ja apie man iškeltus ikiteisminius 
tyrimus. Sužinojus tiesą mane ne-
delsiant išmetė iš darbo radijuje, 
dėl renginių niekas nebesikreip-
davo, o tuomet skolos jau buvo 
didžiulės, todėl nežinojau, kaip iš 
viso to išbristi.“

Nebematydamas kitos galimy-
bės vyras išvyko į Airiją, kurioje 
gyveno ir dirbo, kol vieną dieną 
internete perskaitė tai, kad dėl jo 
yra išduotas Europos arešto orde-
ris. Ilgai nesvarstęs jis pats nuėjo į 
policijos nuovadą ir buvo suimtas 
– vienus metus kalėjo Airijoje, vė-
liau buvo perkeltas į Lietuvą.

„Manau, kiekvienam žmogui 
viskas priklauso nuo konkretaus 
lūžio taško ir tai yra labai ilgas 
procesas, reikalaujantis daug sun-
kaus darbo. Mano atveju, tai įvyko 
jau patekus į kalėjimą, ir prabuvus 
ne vieną, ne dvi dienas, bet kelis 
mėnesius, kol iš esmės pradėjau 
atgauti blaivų protą, adekvačiai 
vertinti viską, kas įvyko, ir supras-
ti, kad per savo priklausomybę ir 
klaidas praradau tai, kas žmogui 
gyvenime yra svarbiausia – lais-
vę“, – pasakoja P. Bukauskas. 

„Privalau žvelgti į priekį“
Pasak gydytojo psichiatro, no-

rint kontroliuoti priklausomybę, 
esminis žingsnis yra įvardinti, 
kas vyksta, ir nustoti traktuoti tai 
tik per asmeninės galios prizmę 
– „galiu – negaliu.“ 

„Žmogaus sprendimas atsi-
sakyti žalingų elgesio modelių 
turėtų remtis sąmoningu pasi-
rinkimu – „ir noriu, ir galiu, bet 
pasirenku to nedaryti“, – pažymi 
gydytojas psichiatras, pridurda-
mas, kad svarbiausi sėkmės kri-
terijai – nelikti vienam, išmokti 
rūpintis savimi ir priimti kitų 
žmonių pagalbą. 

Be to, pasakodamas savo isto-
riją P. Bukauskas pabrėžia, kad 
reikia suvokti tai, jog priklauso-
mybė nėra paprastas susirgimas 
kaip, pavyzdžiui, gripas, kuomet 
žmogus fiziškai jaučiasi blogai 
ir supranta, kad reikia gerti vais-
tus. Šiuo atveju taip nenutinka, 
nes tik labai vėlyvoje stadijoje 
pradedama suvokti priklauso-
mybės spąstus, todėl itin svarbu 
turėti artimą aplinką, kuri būtų 
su tavimi labai atvira, o tu, savo 
atžvilgiu, taip pat būtum su jais 
atviras ir pripažintum, kad reikia 
pagalbos. 

Išgyvenus košmarą šiandien P. 
Bukauskui pačiam sunku patikė-
ti tuo, kas vyko. Nors kiekviena 
diena laisvėje atneša vis daugiau 
optimizmo, padarytos klaidos 
yra nepamirštamos. 

„Kad ir kaip neblogai dabar 
man sektųsi, praeities šleifas 
uždeda didžiulę juodą dėmę ir 
prireiks daugelio metų norint ją 
bent šiek tiek nubalinti. Tačiau 
suprantu, kad tai yra dar viena 
pasekmė, su kuria turiu susigy-
venti ir privalau žvelgti į priekį“, 
–  sako P. Bukauskas. 

Užsak.nr.352.

komentarai Rinkimai – kam išbalansuoti mechanizmą?
Seime vėl kyla iniciatyvos keisti rinkimų sistemą.
„Anykšta“ teiravosi, ar reikia keisti dabartinę rinkimų 

tvarką, jei taip – ką ir kaip keistumėte Jūs?

Vakariečiai 
teigiamai vertino 
sistemą

Antanas BAURA, Seimo na-
rio patarėjas:

- Daugiausia bėdų pridaroma, 
kai dėl vienokių ar kitokių prie-
žasčių gerai veikiantį mechaniz-
mą norima išbalansuoti. Esamos 
dabartinės rinkimų sistemos, kuri 
jau daug kadencijų veikia, mano 
supratimu, tikrai nereikia liesti, ji 
yra tinkama. Reikia tobulinti tik 
tiek, kiek reikia „kosmetinių“ pa-
taisymų. Tokių pataisymų buvo 

ir 2016, ir 2020 metų rinkimams 
padaryta (dėl gyventojų skai-
čiaus), dėl tokių taisymų visiškai 
sutinku. Tačiau sudaryti darbo 
grupę, kad būtų pakeista sistema 
- nemanau, kad to reikia.

Kiek tekdavo susitikti ir su 
gilias demokratijos tradicijas tu-
rinčių šalių parlamentarais, tai jų 
pastebėjimai ir ekspertų vertini-
mai būdavo, kad Lietuvos rinki-
mų sistema tikrai yra priimtina ir 
veikia gerai. Todėl nemanau, kad 
reikia keisti ir jaukti tai, kas yra. 

Ar turėtų būti internetinis bal-
savimas? Klausimas, ypač kai 
turime pašonėje Estijos pavyz-
dį, aktualus. Aš vis dėlto būčiau 
už tai, kad būtų galima balsuoti 
internetu, bet turėtų būti įgyven-
dinta labai svarbi sąlyga – užti-
krinimas, kad tikrai balsuotų pats 
tas balsuojantis asmuo ir niekas 
kitas.   

Nekeisčiau, bet 
labiau už vien-
mandatininkus

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas:

- Reikėtų, kad rinkimų sistema 
būtų orientuota į žmonių gyve-
nimo gerinimą, o ne į tai, kaip 
laimėjus rinkimus pasigerinti gy-
venimą sau. 

Būčiau už vienmandatininkų 
atstovavimo stiprinimą, rasčiau 
tam motyvų, bet nedrįsčiau tvir-
tinti, kad tikrai reikia keisti rinki-
mų sistemą. 
Kodėl labiau pasisakyčiau už 
vienmandatininkus? Partijos, 
kai klausinėjama, kuo pasiti-
kite, apklausose būna pačioje 

pabaigoje. Jos ir teisiamos, 
nesilaiko rinkiminių programų, 
formuoja kraštutines koalicijas. 
O vienmandatininkus visada gali 
susitikti, gali užduoti klausi-
mus, pakalbėti apie problemas. 
Juo labiau kad man atrodo, jog 
yra pasaulyje rinkimų sistemų, 
kuriose parlamentai renkami tik 
iš vienmandatininkų. 

Kad rojus 
nevirstų 
pragaru...

Lukas PAKELTIS, verslinin-
kas, Anykščių rajono tarybos 
narys:

- Manyčiau, galima nebent pa-
keisti proporcijas, kiek renkama 

vienmandatininkų ir kiek pagal 
sąrašus. Pavyzdžiui, 100 vien-
mandatininkų ir 40 pagal sąrašus, 
kad tikrai būtų vietiniai atstovai. 
Bet gal atrodytų labai gerai, ta-
čiau bijau, kad praktiškai, kai 
kiekvienas Seime imtų rūpintis 
tik savo rajono interesais, būtų 
„turgus“. Bijau, kad imtų nykti 
demokratinės struktūros, kurios 
vienija, partijos. 

Į politiką reikia pritrauk-
ti aukštesnės kultūros žmonių. 
Kiekvienais metais, aš manau, 
tų pačių politikų kokybė deval-
vuojasi. Nepriklausomybės pra-
džioje buvo medikai, profeso-
riai – šviesuomenė. Dabar tokių 
– vienetai. Čia matyčiau didesnę 
problemą nei rinkimų sistemos 
keitimas. Tačiau vienareikšmės 
nuomonės neturiu. Kai šimtu 
procentų nėra geresnio varianto, 
geriau dabartinis stabilumas, kad 
siūlomas rojus paskui nevirstų 
pragaru. Pavyzdys - tiesioginiai 
merų rinkimai. Idėja buvo gera, 
bet negali būti taip, kad Tarybos 
nariai, jei meras dirba prastai, jo 
negali atstatydinti. 

-AnYkŠTA
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Tėviškę aplankyti 
nebebuvo lemta

Ryškų pėdsaką gyvenime 
paliko ir kitas kunigiškiečio 
mokytojo Jono Kuzmickio sū-
nus – taip pat Jonas Kuzmickis, 
pasirašinėjęs savo kūrybą Gai-
liaus slapyvardžiu. Gimęs Ku-
nigiškiuose, su šeima keliavo 
ten, kur buvo siunčiamas mo-
kytojauti jo tėvas. 1931–1936 
metais mokėsi Jurbarko gim-
nazijoje, po to studijavo Kauno 
kunigų seminarijoje ir Vytauto 
Didžiojo universiteto Teolo-
gijos-filosofijos fakultete, taip 
pat šiame universitete studijavo 
lietuvių kalbą, literatūrą ir pe-
dagogiką.

Jau ankstyvoje vaikystėje pra-
dėjo kurti, moksleivio rašinėliai 
pasirodydavo „Žvaigždutėje“, 
„Saulutėje“, „Šaltinėlyje“, „Pa-
vasaryje“ bei kituose jaunimo 
leidiniuose. Pedagogai jam pra-
našavo neeilinę ateitį. Pradėjęs 
mokytojo kelią, jis parašė ir iš-
leido keletą knygelių vaikams. 
1936 metų birželio 21 d. Kau-
no Arkikatedroje arkivyskupo 
Juozapo Skvirecko įšventintas į 
kunigus. Iki 1941-ųjų dirbo ka-
pelionu ir lietuvių kalbos moky-
toju Kaune, Alytuje. Prieškario 
metais redagavo vaikų katalikų 
laikraštėlį „Žvaigždutė“. 

1944-aisiais pasitraukęs į Va-
karus, trejetą metų gyveno Vo-
kietijoje, dėstė lietuvių kalbą ir 
literatūrą bei tikybą emigrantų 
stovykloje, įsteigė ir redagavo 
literatūrinį žurnalą jaunimui 
„Žibintas“. Nuo 1947-ųjų iki 
gyvenimo pabaigos jis gyve-
no Anglijoje, Bradforde, tapo 
savo suburtos lietuvių katalikų 
bendruomenės kapelionu. Čia 
mūsų kraštietis buvo pirmasis 
kunigas lietuvis, tad iš karto 
ėmėsi pastoracinio darbo di-
džiulėje parapijoje, suvienijo 
svetimame krašte išsiblaškiu-
sius tautiečius. Keletą metų 
redagavo Didžiosios Britani-

jos lietuvių katalikų Bradfordo  
bendruomenės religijos kultū-
ros žurnalą „Žibintas“, skaitė 
paskaitas, dalyvavo išeivių su-
sirinkimuose, o vėliau su pasto-
racinėmis misijomis jis nuolat 
lankydavosi daugelyje Angli-
jos miestų. Bradforde kun. J. 
Kuzmickis ne tiktai sutelkė lie-
tuvių bendruomenę, bet įsteigė 
ir pirmąją lietuvišką mokyklą, 
pats joje mokytojavo. Parašė 
keletą pjesių ir su vietiniais gy-
ventojais jas pastatė.

Dar gyvendamas Lietuvo-
je Jonas Kuzmickis - Gailius 
parašė ir išleido didaktinio tu-
rinio knygelių vaikams, suda-
rė vaikų poezijos antologijas, 
eilėraščių almanachą vaikams, 
savo kūrybą pasirašinėdamas 
Gailiumi. Išeivijoje rašė mo-
ralizuojamojo turinio apysa-
kas, apmąstydamas gimtinėje 
likusių tėvynainių vargus ir 
kančias, analizuodamas išei-
vių vidines dramas, taip pat 
teologines studijas. Paskelbė 
apie 1000 straipsnių bei esė 
istorijos, filosofijos, religijos ir 
literatūros klausimais išeivijos 
leidiniuose „Draugas“, „Dar-
bininkas“, „Tėviškės žiburiai“, 
„Europos lietuvis“. Reikšmin-
giausias Jono Kuzmickio-Gai-
liaus kūrybinis darbas – kelis 
dešimtmečius ruoštas ir 1973 
metais išleistas meditacijos, 
impresijų, eilėraščių proza rin-
kinys „Ištiestos rankos“, kuria-
me poetiniais tekstais, prime-
nančiais maldą, apibūdinamas 
lyrinis  subjektas – Lietuva. 
Iš viso jis parašė ir išleido 15 
knygų: „Marija kalba mums“, 
„Fatima ir mes“, „Susitiki-
mas“, „Kartuvės“, „Kaip jis ją 
nužudė“, „Gaudymai“ ir kt.

Mirė šis pedagogas, kunigas, 
rašytojas Bradforde 1982 metų 
kovo 20-ąją, ten ir atgulė amži-
nojo poilsio.  

Visą likusį gyvenimą jį ka-
mavo Tėviškės ilgesys. Tačiau 
į Lietuvą pro „geležinę uždan-

Žurnalistas, rašytojas, buvęs pedagogas Rimantas Greičius, 
2017 metų vasarą apsilankęs Kunigiškiuose, čia surado savo 
senelio Jono Kuzmickio ir savo motinos Marijonos (Aldonos) 
Kuzmickytės-Greičienės gyvenimo pėdsakus. 
Tikėtina, kad nuotraukoje antrame plane matomas išlakus 
ąžuolas, augantis Kunigiškių I kaime buvusios pradžios mo-
kyklos, dabartinio muziejaus kaimynystėje, augo jau ir tais 
metais, kai čia mokytojavo Jonas Kuzmickis, o mokytojo šei-
moje gimė Rimanto motina Marijona (Aldona). 

Mokytojas ir jo atžalos...mokytojai
gą“ atvykti nebebuvo lemta. 
Kunigiškiai ir kitos Tėvynės 
vietos liko tik svajonėse ir kū-
ryboje... 

Tęsė pedagogų dinastiją

Prieš keletą metų Anykščių 
rajone apsilankė iš Žemaiti-
jos atvykęs buvęs pedagogas, 
žurnalistas, rašytojas Rimantas 
Greičius, užsibrėžęs uždavinį 
apsilankyti savo motinos  Ma-
rijonos (Aldonos) gimtinėje, 
surasti senelio Jono Kuzmic-
kio mokytojavimo pėdsakus. 
Kaip jis vėliau prisipažino, 
nelabai tikėjosi ką nors surasti, 
sužinoti. O surado labai daug: 
Svėdasų krašto (Vaižganto) 
muziejumi virtusią buvusią 
Kunigiškių pradžios mokyklą, 
kurioje išsaugotas atminimas 
apie jo senelio mokytojavimo 
metus, apie gausią Kumickių 
šeimą.

Rimantas Greičius gimė 1938 
metais Vilkaviškyje. Jo motina, 
Kunigiškiuose gimusi Marijona 
(Aldona), pasirinko savo tėvelio 
Jono Kuzmickio kelią, tapo pra-
dinių klasių mokytoja. Taip jau 
sutapo, kad Rimanto tėvelis Jo-
nas Greičius taip pat buvo mo-
kytojas lituanistas, poetės Salo-
mėjos Nėries kurso draugas. 

Antrojo pasaulinio karo metu 
J.Greičius dirbo Viešvilės gim-
nazijos direktoriumi. Po karo 
jis tikėjosi likti tame pačiame 
darbe, tačiau atvykęs Švietimo 
skyriaus vedėjas pareiškė, jog  
keli vyresniųjų klasių mokiniai, 
vietiniai aktyvistai, reiškia pre-
tenzijas, kad mokyklai vado-
vauja direktorius, dirbęs „prie 
vokiečių“. Mokytojas su šeima 
turėjo išsikelti kitur, buvo įdar-
bintas Pagėgiuose, K. Donelai-
čio gimnazijoje. Bet neilgam. 
1949 metų kovo 24 dieną pe-
dagogų Marijonos (Aldonos) ir 
Jono Greičių šeima ištremiama 
į Irkutsko sritį. Rimantui tada 
buvo vienuolika metų. Ten, 
Irkutsko srities Chogoto mies-
te, jis baigė vidurinę mokyklą. 
Net šešetą metų ten mokytoja-
vo, dėstė muziką.  Tėvai grįžo 
į gimtąją Lietuvą 1956-aisiais, 
o Rimantas užsibuvo šiek tiek 
ilgiau ir iš Sibiro namo sugrį-
žo jau su savo žmona Valentina 
bei dviem vaikučiais. Lietuvo-
je sutuoktiniai baigė tuometinį 
Vilniaus pedagoginį institutą ir  
dirbo mokytojais. Rimantas, di-
džiuodamasis, kad pratęsė pe-
dagogų dinastiją, kad jis, kaip 
ir senelis, tėvai, dėdės, pasi-
rinko mokytojo profesiją, mo-
kytojavo Jurbarke, Priekulėje, 
Naujoje Akmenėje, Klaipėdoje, 
Alytuje ir kitur– iš viso peda-
goginiam darbui paskyrė 25 
metus. Ir tai dar ne viskas. Net 
30 metų atidavė kitam mėgs-

Praeitame numeryje („Anykšta“ Nr.27, 2021-04-10) pra-
dėjome pasakojimą apie Kuzmickų šeimos mokytojus. Šia-
me numeryje straipsnio tęsinys.

tamam dalykui – žurnalistikai. 
Sėkmingai redagavo laikraštį 
„Lietuvos žvejys“, darbavosi 
respublikinio laikraščio „So-
vietskaja Litva“ korespondentu 
Alytaus zonoje,  dirbo žurnalis-
tu leidiniuose „Diena“, „Vals-
tiečių laikraštis“, Prienų rajono 
laikraštyje „Krašto vitrina“. 
Parašė ir išleido keletą knygų. 
„Sugrįžimai“, „Slenksčiai“, 
„Man nereikia likimo kito“ ir 
kitos šio autoriaus knygos buvo 
pristatytos daugelyje šalies bi-
bliotekų. 

Rimantas Greičius, nors ir su-
laukęs garbaus amžiaus, kupinas 
kūrybinės energijos, įkvėpimo, 
jis ir toliau rašo knygas, žinias-
klaidoje spausdina savo prisimi-
nimus. Jo publikacijose dabar  
nuolat minimas  ir Kunigiškių 
vardas. Juk čia jis surado savo 
giminės šaknis, pasivaikščiojo 
senelių pramintais takais, žval-
gėsi po motinos bei kitų artimųjų 
vaikystės langus.

Pastaruoju metu Kunigiškiuo-
se veikiantis muziejus pasipildė 
klaipėdiečio Rimanto Greičiaus 
atsiųstomis nuotraukomis, pri-
menančiomis su Kunigiškių pra-
džios mokykla susijusių Kuzmic-
kių šeimos atstovų gyvenimą. Jis 
padovanojo ir rašytojo kun. Jono 

Kuzmickio –Gailiaus 1945 metų 
birželio 18 dieną parašyto eilė-
raščio „Laiškas Motinai“ kopiją, 
sukurtą savo motinos Marijos 
Kuzmickienės garbei. 

„jau seniai, Motute, nerašiau Tau laiško
ir nebesiskundžiau Tau sunkia dalia.
nežinai, koks vargas Tavo sūnų lanko
ir kad pasiskųsti niekam nevalia.
kai mane lydėjai į pasaulį platų
ir apsikabinus jautriai bučiavai,
Tu nebežinojai, kad už kelių metų
nedainuos man laimės Tėviškės javai...
laiminai, Motule, paskutinį kartą:
Grįžk, kada galėsi,– pro verksmus tarei,
Šiandien mano dienos be Tavęs apkarto–
Ak, likime juodas, ką man padarei?!
Gal ir Tau nelengva tuščiame lizdely,
Gal ir pasiskųsti niekam negali.
Gal Tave išvarė, Motina, į šalį,
kur nebesvyruoja beržynai žali...
Aš sugrįšiu, Motin, į gimtinę žemę,
Tik Tu nepalūžki nuo dienų naštos.
Šiandien mano dienos rūpesčiuos sutemę,
Bet širdis Tau plakti niekad nesustos...“

Vokietijoje, Oldau, užgimu-
sios šios eilės alsuoja nostal-
gija gimtajam kraštui, meile ir 
pagarba motinai, šviesiais pri-
siminimais, išsiskyrimo skaus-
mu. Nors Jonas Kuzmickis ir 
ketino grįžti į gimtinę, toji sva-
jonė liko neįgyvendinta: nei su-
grįžti namolio, nei susitikti su 
motina ir kitais artimaisiais jau 
nebebuvo lemta...

Kunigas, rašytojas, publicistas Jonas Kuzmickis – Gai-
lius savo darbo kabinete Bradforde (Anglija) 1969 metais. 
nuotraukas svėdasų krašto (Vaižganto) muziejui padovanojo 
Rimantas GReičiUs, kopijas darė Vytautas BAGDOnAs. 

Vytautas BAGDOnAs
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(Kalba netaisyta – red. past.)

Teleloto. Žaidimas nr. 1305. Žaidimo data: 2021-04-11 Skaičiai: 22 49 48 17 09 29 33 02 01 32 20 63 04 53 41 
16 58 55 52 07 45 66 72 69 71 12 30 73 18 44 27 65 08 62 05 36 11 21 15 51 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 
50 34 38 25 47 74 46 57 37 61 68 06 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą 
lentelę 25617.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 16.00€ 622 Užbraukus eilutę 4.00€ 9295 Užbraukus keturis kampus 
2.00€ 26652 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0031514 Automobilis Nissan Juke 0071878 Automobilis Peugeot 
208 011*473 Pakvietimas į TV studiją 027*570 Pakvietimas į TV studiją 018*523 Pakvietimas į TV studiją.

Populiariausių medikų rinkimuose įtampa išlieka

Antroje vietoje esantis Valdas 
Macijauskas gavo 19 padėkų. 
Ritai Juodiškienei pacientai dė-
kojo 12, Gabėtai Šinkūnaitei 11, 
Rimondui Bukeliui – 8 kartus. 
Po 4 padėkas turi Virginija Pažė-
rienė, Rolandas Jurkėnas ir Rasa 
Tervydienė. 3 padėkas turi Diana 
Irician. Aloyzui Pranskūnui ir 
Vitalijai Giriūnienei dėkota po 
2 kartus. Po vieną padėką skai-
tytojai skyrė Loretai Prabišienei, 
Margaritai Aukštaitienei, Au-
dronei Lapinskienei ir Eimučiui 
Brazaičiui.

Iš slaugytojų daugiausia padė-
kų turi Rūta Paciūnienė - 16, nuo 
jos tik pora padėkų atsilieka Ra-
munė Strazdienė, turinti 14 padė-
kų. Jolita Abraškevičienė, Asta 
Bartulienė sulaukė po 12 padėkų. 
Regina Viršylienė 11, Rita Bur-
neikienė 8, Laima Slapšienė  7 
padėkų. Kristina Liutkienė, Rasa 
Jankienė ir Aušra Valaitienė turi 
po 3 padėkas. B.Pranskūnienei, 
G. Janulienei ir L. Ragauskienei 
dėkota po 2 kartus. Po vieną pa-
dėką turi Egidija Šaltenė, Ligita 
Jacunskienė, Vida Kvasauskienė 
bei Vita Stankevičienė.

Taip pat skaitytoja dėkojo 
Anykščių greitosios medicinos 
pagalbos kolektyvui.

Populiariausių medikų 
rinkimuose lyderiai nepasi-
keitė. Pirmauja šeimos gy-
dytoja Dalė Kazlauskienė, 
sulaukusi 30 padėkų dar la-
biau padidino atotrūkį.  

Priminsime, jog populiariau-
sių Anykščių medikų rinkimus 
„Anykštos“ redakcija rengia kar-
tu su Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centru. 

Jūsų išrinktus populiariausius  
Anykščių medikus - gydytojus 
ir slaugytojas - „Anykštoje“ pa-
skelbsime balandžio 27 dieną, 
kai bus minima Medicinos dar-
buotojų diena.

Padėti savo mėgstamiems gy-
dytojams ir slaugytojoms rinkti 
balsus galite keliais būdais – 
„Anykštos“ laikraštyje spausdin-
dami mokamas padėkas (vienos 
padėkos - iki 35 žodžių - kaina 
10 eurų) bei balsuodami internete 
anyksta.lt. 75 proc. balsų sudarys 
padėkos ir laiškai „Anykštoje“, 
25 proc. – balsavimas internete.

Balsavimą internete skelbsi-

me balandžio mėnesį, o padėkų 
medikams ir laiškų laukiame jau 
dabar.  Padėkas galima užsakyti 
reklama@anyksta.lt ir su Jumis 
susisieks ,,Anykštos” redakcijos 
reklamos skyriaus darbuotoja, 
arba atvykus į redakciją (Vil-
niaus g. 29, Anykščiai). Telefo-
nai pasiteirauti: 8-381-59458; 
8-686-33036.

Daugelį metų „Anykšta“ kvietė 
rinkti populiariausią rajono me-
diką. Rinkimai yra labai populia-
rūs, kasmet į redakciją padėkoti 
medikams užsuka daug dėkingų 
pacientų.  

Skaitytojų išrinktam populia-
riausiam gydytojui „Anykštos“ 
redakcija pacientų vardu ir šiais 
metais įteiks sertifikatą bei atmi-
nimo dovaną.

-AnYkŠTA

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai gerb. Gabėtai 
ŠINKŪNAITEI ir slaugytojai gerb. Reginai VIRŠYLIENEI už 
nuoširdumą, jautrumą ir rūpestingai suteikiamą medicininę 
pagalbą.

Ačiū, kad Jūs esate.
Nijolė ir Rimantas ŽĄSINAI

Nuoširdžiai dėkojame Kurklių ambulatorijos gydytojai 
Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI 
už rūpestingą ir atidų gydymą, už švelnų ir malonų ben-
dravimą.

Sveikatos, stiprybės ir kantrybės Jūsų nelengvame darbe.

L. ir A. GRYBAUSKAI, Desiukiškiai

Dėkojome šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir 
slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI už rūpestį, nuoširdumą, 
gerą gydymą.

Linkime sveikatos ir stiprybės sunkiame medikų darbe.

Emilija ir Vladas ŠIUKŠČIAI

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir 
slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI už nuoširdumą ir rū-
pestingą gydymą.

Linkiu sveikatos ir kantrybės atsakingame medikų darbe.

Bronislava GRIKEVIČIENĖ

Norime padėkoti mūsų šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI už 
nuoširdų gydymą ir rūpestį mūsų sveikata.

Angėlė ir Petras LAPIENIAI, N. Elmininkai

savaitgalio diskusija Ar atlaisvinus susisiekimą sulauksime turistų antplūdžio?
Lietuvoje atlaisvinus susisiekimą tarp savivaldybių, tačiau besitęsiant dėl koronaviruso 

pandemijos įvestam karantinui, kyla nerimas, kad gyventojai gali tiesiog užplūsti kurortus 
bei kurortines teritorijas. Palangoje dėl šios priežasties savaitgalį dirbo sustiprintos polici-
jos pajėgos. Kadangi vyravo šilti orai, didesnis žmonių judėjimas buvo ir Anykščiuose.

Portalo anyksta.lt skaitytojų klausėme, ar, nemažėjant užsikrėtimų koronavirusu, judė-
jimas tarp savivaldybių atlaisvintas ne per anksti?

Jūza fon Krakatūza: „Pir-
miausia - į Anykščių rajoną gali 
būti įleidžiami tik persirgę ir pa-
siskiepiję ! Kitaip bus III-a vi-
ruso banga ir sužlugdyta rajono 
ekonomika.“

Pritariu: „Valdžiai svarbiau-
sia tik turizmas, bet jis mieste-
liui kaip nelaimė bus - tapsim 
visų virusų atmainų židiniu.“

Jadze iš Svedasu: „Mysliju 

kad karantinas del važinejimo 
atlaisvintas par anksti. Užsi-
krėtusių ir sergančių kasdien 
tūkstančiai, a valdžia be reikala 
nusramina, gal mislija kad jau 
virusa par mum nebelyka. Da-

bar visi kaip padūky važiuoja 
Palangon, prie jūras. Anykščiai 
nelabai kū domina. Gal kai kas 
ir čia atvažes, kake bednesni 
žmones, katrie neišgali prie jū-
ras nuvažiuot. Gal ir Svedasys 
užvažes kake turistai, par mum 
irgi gražu.“

Na: „Turistų gali sumažėti vė-
liau, kai dabar juos pasitiks ne-
tikėtas Lajų Tako mokestis. Bet 
pinigai vis tiek kažkiek kapsės į 
Anykščių krepšelį.“

Darius: „Pilnas Lajų takas šen-
dien, bus dar covid...kaip pridur-
kai, avinų bandos nepakenti.“

Tiesą sakant: „Kuo mažiau tu-
ristų, tuo laisviau anykštėnams.“

Gyventojas: „jau SPA pilnas, 
niekas nebijo, sako nedirba zmo-
nes, prastovoje, o SPA ne viena 
eura kainuoja -  vat tau ir teisy-
be, o jau ir Anykščiuose atmaina 
yra“

AVINAS. Būsite pasiruošęs 
visko prisižadėti dėl naujojo pa-
žįstamo. Vis dėlto pasistenkite 
būti protingas ir šitaip nesielkite! 

JAUTIS. Ši savaitė nebus sva-
jonių išsipildymo metas. Gyven-
kite realiame pasaulyje. Į savaitės 
pabaigą gali pagauti įkvėpimas 
mokytis ar šiaip tirti kokį naują 
dalyką.

DVYNIAI. Jei esate toks gu-
drus kaip pats manote, pasistenki-
te šią savaitę pasirodyti tinkamu 
laiku tinkamoje vietoje. Pirmoje 
savaitės pusėje nesivelkite į smul-
kmenas. 

VĖŽYS. Turite pasirinkimo 
laisvę. Gerai įsiklausykite, ką 
sako vidinis balsas, ir viskas bus 
gerai.  

LIŪTAS. Jums pasiseks tik tuo 
atveju, jei sugebėsite išlaviruoti 
painiose situacijose, o kai pri-
reiks, ir alkūnėmis pasidarbuoti. 
Savaitės pabaigoje turėtų pagerėti 
santykiai šeimoje. 

MERGELĖ. Iš draugo ar ben-
dradarbio pirmoje savaitės pusėje 
galite sulaukti gerokai jus sutrik-
dysiančio pasiūlymo. Antroje 
savaitės pusėje žadėta finansinė 
pagalba gali būti atšaukta.

SVARSTYKLĖS. Šią savai-
tę jums bus sunku koncentruoti 

mintis ties viena konkrečia tema. 
Būtų puiku, jei svarbų pokalbį ga-
lėtumėte atidėti vėlesniam laikui.

SKORPIONAS. Aukščiau 
galvą - šią savaitę pavyks susi-
tvarkyti su visomis kliūtimis ir 
nesklandumais. Tikriausiai per-
imsite lyderio pozicijas, nes tu-
rėtumėte puikiai įveikti varžovų 
pinkles. 

ŠAULYS. tiprėja emocinis pa-

kilimas, sudarysiantis tinkamas 
sąlygas siekti užsibrėžtų tikslų. 
Jėgos, spendusios jums įvairiau-
sias kliūtis ir trukdžiusios imtis 
radikalių permainų, pagaliau bus 
nukenksmintos ar neteks galios 
savaime. 

OŽIARAGIS. Šią savaitę jūsų 
energija liesis per kraštus. Būsite 
kupinas idėjų ir to paties reikalau-
site iš kitų.

VANDENIS. Jei esate protin-
gas, šią savaitę darysite tai, ką su-
gebate. Tuomet viskas eisis kaip 
įprasta, o jūsų darbo rezultatai 
toliau reikš patikimą kokybę. 

ŽUVYS. Savaitės pradžioje 
būsite labai išsiblaškęs, darbus 
dirbsite ką nugriebdamas - tai tą, 
tai kitą. Kažką brandinate pats sau 
vienas, kas kelia nuolatinį sąmyšį 
jūsų viduje. 

horoskopas

Dėkojame gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugyto-
jai Rūtai PACIŪNIENEI. Ačiū Jums už nuoširdumą, atjautą, 
norą padėti.

Stiprybės, ištvermės sunkiame Jūsų darbe.

DANIŪNŲ šeima
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Šaukiamas ANYKŠčIų KREDITO UNIJOS pakartotinis eilinis 
visuotinis narių susirinkimas

2021 m. balandžio 20 d., 10 val. šaukiamas Anykščių kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, 
numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
6. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
8. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.
Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Anykščių kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje 
nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu. 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus 
ir Girėno g. 5-51, Anykščiai.

Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti www.anyksciukreditounija.lt. bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos 
paskyroje, taip pat kreipiantis el. paštu anyksciai@lku.lt, tel. +37038159290 arba klientų aptarnavimo vietose. 

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021 m. balandžio 20 d. 9:00 val.:
• į kredito unijos pašto dėžutę, adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
• arba siųsti paštu adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
• arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: anyksciai@lku.lt ir originalus atsiųsti paštu; 
• arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose:
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, GoSign, Dokobit, Signa Web.
Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Regina Simanonienė, tel. Nr. 861511413, el. p. r.simanoniene@lku.lt. 

VAlDYBA

„Nutrients“* žurnale pu-
blikuota apie neseniai atlik-
tą tyrimą, kurio metu 43-jų 
žmonių grupei paskirta vartoti 
„D-Pearls“, kurio sudėtyje yra 
40 mikrogramų vitamino D, 
o kitai grupei – atitinkamas 
placebo kiekis. Tyrimą atliko 
norvegų ir amerikiečių moks-
lininkai.

Tyrimo pradžioje (tai buvo 
pavasaris) abiejų grupių tiria-
mųjų kraujyje buvo panašūs 
vitamino D kiekiai – apie 60 
nmol/L, o toks kiekis laiko-
mas normaliu.

Žiemą paprastai 
sumažėja
Žiemą vitamino D kiekis or-

ganizme paprastai sumažėja. 
Taip nutinka dėl to, kad saulė 
danguje pakyla nepakankamai 
aukštai, kad mūsų oda, saulės 
spindulių padedama, sugebė-
tų sintetinti vitaminą D. Be to, 
su maistu gauname per mažai 
vitamino D žiemą saulės švie-
sos trūkumo lemiamai vitami-
no stokai kompensuoti.

Nenuostabu, kad, kaip ir 

Ar Jūsų vartojamas vitaminas D veikia?
Rinkoje prekiaujama daugybe skirtingų prekės ženklų vi-

taminu D, bet vos keleto jų poveikis patvirtintas moksliniais 
dokumentais. Šiuo metu ruošiama arba jau atlikta keletas 
įdomių su vitaminu D susijusių mokslinių projektų. Kai ku-
rių tyrimų metu nustatyta, kurie papildai iš tikrųjų sugeba 
padidinti „saulės vitamino“ kiekį žmogaus organizme.

manyta, aukš-
čiau paminėto 
tyrimo placebo 
grupės tiriamų-
jų kraujyje kitą 
pavasarį buvo 
nedaug vitami-
no D – viduti-
niškai jo kiekiai 
sumažėjo iki 47 
nmol/L.

„D-Pearls“ 
optimaliai 
pagerino 
vitamino D kiekį
Visus penkis tyrimo mėne-

sius po 40 mikrogramų „D-
Pearls“ papildo vartojusių ti-
riamųjų grupės situacija buvo 
visiškai kitokia. Jų kraujyje 
vitamino D kiekiai vidutiniš-
kai padidėjo iki 75 nmol/L; 
tokį kiekį sveikatos specialis-
tai laiko optimaliu.

Tyrimo metu taip pat nusta-
tyta, kad „D-Pearls“ papildas 
gerai įsisavinamas ir veiks-
mingai padidina vitamino D 
kiekį kraujyje, net jei žiemos 
saulė nepajėgia to padaryti.

„D-Pearls“ sudėtyje yra na-
tūralaus vitamino D3, ištirpin-
to alyvuogių aliejuje želatinos 
kapsulėse. Aliejus padeda or-
ganizmui geriau įsisavinti šią 
riebaluose tirpią maistinę me-
džiagą, o nedideles kapsules 
lengva praryti ar sukramtyti.

„D-Pearls“ būna skirtingo 
stiprumo, tad galite pasirink-
ti metų laiką ir jūsų poreikius 
atitinkančią dozę.

Informuojame žemės sklypo kadastro Nr. 3484/0003:140, esančio Sviesteliškio k. Viešintų sen,. 
Anykščių r., J.G. turto paveldėtojus, kad matininkas Žilvinas Strolia (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr. 2M-M-2214) 2021-01-19 ir 2021-02-09 atliko žemės sklypų kadastro Nr. 3484/0003:161 ir 
3484/0003:46 ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Žilviną Strolią adresu S. Dariaus ir S. Gi-
rėno g. 13, Anykščiai, el. paštu: zilvinasstrolia1@gmail.com arba telefonu (8-605) 80239.
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siūlo darbąperka

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

įvairūs

 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/

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

Tel. (8-600) 63820.

Sodybą.
Tel. (8-621) 31243.

Automibiliai

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.

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 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.

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.

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 dienas;

Atlyginimas:
1050-1400 Eur/mėn. ne-

atskaičius mokesčių

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

kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-656) 01913.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 15 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime „Kaišiadorių“ paukštyno vak-
cinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, rai-
bomis, juodomis, baltomis dėsliosiomis 
vištaitėmis bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 4.50 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiau-
šiniais. 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.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

kita

Brangiai mišką su žeme arba 
išsikirtimui, apvalią medieną. 

Tel. (8-603) 98955. 

Mainytų 1 kambario butą į 2-3 
kambarių butą su priemoka. 

Tel. (8-601) 50295.

Priimtų gyventi vienišą žmo-
gų nešališką technikai, sta-
tyboms. Sąlygos: aprūpina 
gyvenamu plotu ir daugiau pri-
valumų.

Tel. (8-600) 40863.

Paslaugos

Stato akyto betono namus. 
Dengia, renovuoja stogus. 
Vidaus ir išorės apdailos dar-
bai. Šiltina fasadus.

Tel. (8-608) 87858.

Variklio, važiuoklės, stabdžių 
patikra, remontas, ratų monta-
vimas, suvedimas, tepalų keiti-
mas, paruošimas TA. 

J. Janonio 1, Panevėžys, TANAGRA. 
Tel. (8-655) 55128. 

Akcijos malkoms 3 m rąsteliais. 
Veža 15-30 erdm. miškovežiu.

Tel. (8-684) 81890.

kita

Bites su aviliais.
Tel. (8-674) 44070.

Naujus avilius.
Tel. (8-619) 41085.

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

Tel. (8-611) 47343.

Palankiomis kainomis den-
gia stogus, stato karkasinius, 
mūrinius pastatus, terasas. 
Lietaus sistemos, skardinimo 
darbų atlikimas. 

Tel. (8-690) 89505. 

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

Freza smulkina kelmus, krū-
mus, medžius, brūzgynus. 
Tvarko apleistus žemės skly-
pus. 

Tel. (8-607) 03460. 

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

Vyr. redaktorės 
pavaduotojas
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anekdotas

oras

+4

+11

mėnulis
balandžio 13 - 16 d. - jaunatis.

Liudvika, Liuda, Valerijonas, 
Vaišvydė, Visvaldas, 
Justinas, Luiza.

Martynas, Mingaudas,
Algaudė, Ida.

šiandien

balandžio 14 d.

vardadieniai

balandžio 15 d.
Gema, Vilnius, Vaidotė, 
Modestas, Anastazijus, 
Liudvina.

(Atkelta iš 1 psl.)

(Atkelta iš 1 psl.)

balandžio 16 d.

Benediktas, Giedrius, Algedė, 
Kalikstas, Ūdrys

Stasys klausia savo draugo:
- Linai, o kaip pagal medžius 

atskirti, kur šiaurė, o kur pie-
tūs?

- Na, Stasy, tu ir paklausei. 
Kur eglutės - ten šiaurė, kur 
palmės - ten pietūs.

***
Susijaudinęs žmogelis užeina 

į miesto morgą:
- Brolis pradingo, jau dvi die-

nos, kaip jo nėra. Ar jis, neduok 
Dieve, ne pas jus?

- O kokios jo žymės?
- Na, jis švepluoja...

***
Sloguoju...Dabar net nežinau, 

kokios kojinės švarios...

***
Protinga moteris pati žino, 

kada jai būt kvaile...

***
Psichologai tikina, kad ge-

rai nuotaikai atsirasti užtenka 
kasdien apkabinti bent 8 žmo-
nes. Arba nors vienam duoti į 
snukį...

***
Smegenų, aišku, nesimato, 

bet kai jų nėra – iškart krenta į 
akis.

***
- Mano vyras, kai prisige-

ria – tai nieko nebijo,- šnekasi 
draugės.

- Kaip, netgi ir tavęs?
- Na, iki tiek jis dar nebuvo 

nusitašęs!

Rajone plinta „afrikinė korona“, 
bet informuoti nėra poreikio

Visuomenės informavimas 
chaotiškas

D.Žiogelis dėstė, kad visuo-
menės informavimas apie užsi-
krėtimų koronavirusu ir jo atmai-
nomis atvejus šalies lygmeniu 
vyksta „chaotiškai“.

„Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras mums anksčiau 
teikdavo informaciją, bet Vyriau-
sybė nusprendė, kad vienintelis 
tiesos skleidėjas yra Statistikos 
departamentas“, - sakė jis.

„Anykštai“ su Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 
Anykščių skyriaus specialistais 
apie Anykščių rajone plintančią  
afrikinę koronaviruso atmainą 
pasikalbėti nepavyko. Nei staci-
onariais, nei mobiliaisiais telefo-
nais jie yra nepasiekiami. Beje, 
dar prieš pandemiją „Anykšta“ 
iš Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro Anykščių skyriaus 
sulaukdavo informacinių prane-
šimų, kuriuose žmonės būdavo 
informuojami apie susirgimų 
gripu situaciją rajone, patardavo, 
kaip elgtis, kad neužsikrėstų er-

kiniu encefalitu ir kt., tačiau pra-
sidėjus koronaviruso pandemijai 
šis centras atsitvėrė tylos siena. 
Tad be Statistikos departamento 
bent jau šiokią tokią platesnę in-
formaciją apie koronaviruso si-
tuaciją galima gauti tik iš Anykš-
čių rajono savivaldybės.

Tiesa, Anykščių rajono mero 
pavaduotojas, Ekstremaliųjų si-
tuacijų komisijos operacijų vado-
vas D.Žiogelis sakė nemanantis, 
kad šiai dienai Anykščių rajono 
gyventojai gauna pakankamai 
informacijos apie koronaviruso 
pandemijos mastus Anykščių 
rajone.

„Feisbuke mato daug kas 
Anykščių rajono savivaldybės 
skelbiamus filmuotus siužetus, 
kuriuose pateikiama informacija 
apie koronaviruso pandemijos 
valdymą rajone. Tūkstančiai per-
žiūrų. Nemanau, kad to pakanka, 
bet informacijos yra labai daug. 
Statistikos departamentas teikia 
informaciją apie susirgimus ko-
ronavirusu ir mes gauname tą 
pačią informaciją, kokią ją mato 
visi. Kita informacija yra konfi-
denciali“, - aiškino D.Žiogelis.

Pasiteiravus, kodėl svarbūs 

Anykščių rajono savivaldybės 
pranešimai apie koronaviruso si-
tuaciją Anykščių rajone nebepa-
siekia laikraščio „Anykšta“ skai-
tytojų, nors pandemijos pradžioje 
ir buvo skelbiami, D.Žiogelis į 
klausimą atsakė klausimu: „Gal 
nebėra poreikio?“

Verbų sekmadienio 
pasekmė

Anykščių rajono mero pava-
duotojas, Ekstremaliųjų situaci-
jų komisijos operacijų vadovas 
D.Žiogelis dėstė, kad Anykščių 
rajone išaugęs susirgimų koro-
navirusu skaičius yra Verbų se-
kmadienio pasekmė.

„Jau dvi savaites turime Verbų 
sekmadienio pasekmes, kai buvo 
masinis atvažiavimas iš Vilniaus,  
Šalčininkų. Ir po savaitės turime 
rezultatą. Situacija dešimt kartų 
pablogėjo. Kodėl pas mus atsi-
rado krūvos Vilniaus, Šalčinin-
kų rajonų gyventojų susirgusių, 
kurie yra deklaravę gyvenamąją 
vietą pas mus? Tai yra mūsų šei-
mų vaikai“, - tęsė jis.

Vakcina turės mažesnę 
įtaką

Beje, skelbiama, kad afrikie-
tiškoji koronaviruso atmaina gali 
susilpninti vakcinos nuo korona-
viruso veiksmingumą, o žmonės 
gali pradėti abejoti, ar apskritai 
verta skiepytis.

„Šiai dienai su vakcinavimu 
pas mus yra labai gerai. Nežinau, 
ar tos žinios turės kokių nors re-
zultatų. Mes neturime tiek kiekių 
vakcinos,  kiek yra norinčiųjų 
vakcinuotis. Net su „AstraZene-
ca“ vakcina. Turbūt šiai atmainai 

Pirmasis susirgimas afrikine koronaviruso atmaina Anykš-
čių rajone nustatytas balandžio 9 dieną.      scanpix nuotr.

Anykščių bibliotekoje – paroda rašytojui 
Kęstučiui Arlauskui atminti

Tarp ranka rašytų tekstų yra 
du eilėraščiai – vieną K. Ar-
lauskas paliko po vykusio ren-
ginio Anykščių bibliotekoje, 
kitą eilėraštį atnešė rašytojas 
Vygandas Račkaitis. Tai rusų 
kalba Vygandui sukurtas Kęs-
tučio eilėraštis su prierašu:

„Tu juk žinai, kad eiles rašau 
savo malonumui. Atleisk.

P.S. Aš ne J. Baltrušaitis“.
Bibliotekoje saugomi K. 

Arlausko romanų „Per pusva-
landį pražilęs“, „Grandinė su 
kriolitu“, istorinės nuotykių 
apysakos „Paslapties kaina“, 
apysakos „Liūnas“, novelių 
„Burtų keliu“, „Mėlynasis au-
tomobilis“, „Krislas akyje“, 
„Nenuoramos paveikslai“, ap-

sakymų „Angelo grandinė“, 
„Be teisės pažadinti“ bei kitų 
kūrinių rankraščiai. Romanų 
„Dūris tarp slankstelių“, „Sky-
das“, „Nusidėjėlių bokštas“ yra 
net po du variantus“, - rašoma 
bibliotekos pranešime. 

K. Arlauskas gimė 1936 m. 
kovo 4 d. Ukmergėje. Baigęs 
tuometinį Vilniaus pedagoginį 
institutą, mokytojavo Rasei-
niuose, Lyduvėnuose, Širvin-
tose, Kurkliuose, Kavarske. 
Nuo 1968 m. gyveno Kavars-
ke, nuo 1995 m. dirbo laikraš-
čio „Anykšta“ redakcijoje. 

K.Arlauskas parengė dešim-
tis publikacijų apie Anykščių 
rajono kaimus ir miestelius,  
publikuotų rubrikoje „Pasto-
gė“, taip pat „Anykštos“ skai-

tytojai gerą dešimtmetį skaitė 
K.Arlausko parengtus interviu, 
įvairius publicistinius straips-
nius. 

Nors gyvendamas Anykščių 
krašte K. Arlauskas išleido dvi 
dešimtis knygų - apsakymų, 
novelių, romanų - nuo 1991 
m. jis buvo Lietuvos rašytojų 
sąjungos narys, taip pat žur-
nalistas, vis dėlto šis kūrėjas 
už savo literatūrinę ir žurna-
listinę veiklą Anykščių rajono 
savivaldybės nebuvo niekaip 
reikšmingiau įvertintas. Rašy-
tojas mirė 2009 m. rugsėjo 12 
d. ir buvo palaidotas Kavarsko 
kapinėse.

Ant paminklo užrašyti paties 
rašytojo Kęstučio Arlausko žo-
džiai, kurie atspindėjo jo san-
tykį su pasauliu: „O žmonės! 
Buvote geri, be jūsų nieko ne-
turėjau!... Per širdį vėjai keturi 
dvelksmu tikėjimo praėjo.” 

-AnYkŠTA

Tokį Kęstutį Arlauską iš-
tikimi „Anykštos“ skai-
tytojai atsimena iki šiol, 
ši nuotrauka būdavo pu-
blikuojama prie rašytojo 
rievių.

vakcina turės mažesnę įtaką, bet 
čia žmonių apsisprendimas“, - 
dėstė D.Žiogelis.

Karantino atlaisvinimas –
ne baliams

Anykščių rajono mero pava-
duotojas, Ekstremaliųjų situaci-
jų komisijos operacijų vadovas 
D.Žiogelis ragino Anykščių ra-
jono gyventojus elgtis saugiai.

„Tie karantino  atlaisvinimai 
yra ne tam, kad sėdėtume ir ba-
liavotume. Čia tam, kad gyve-
nimas bent kiek sugrįžtų į nor-
malias vėžes. Saugokitės. Kaip 
sako, jeigu patys saugositės, ir 
Dievas padės“, - linkėjo jis.

Mirė beveik pusšimtis 
rajono gyventojų

Apie pirmąjį užsikrėtimo ko-
ronavirusu atvejį Anykščių ra-
jone paskelbta 2020 metų kovo 
30 dieną. Tuomet pranešta, kad 
šia infekcija užsikrėtė Kavars-
ko seniūnijos Janušavos kaimo 
gyventojas.

Statistikos departamento 
duomenimis, nuo pandemijos 
pradžios Anykščių rajone koro-
navirusas nustatytas 1 tūkst.237 
gyventojui, pasveiko 1 tūkst.13 
žmonių, 42 – mirė.

Naujausiais duomenimis, 
Anykščių rajone šiuo metu dėl 
koronaviruso sukeltų komplika-
cijų serga 126 asmenys. Koro-
naviruso protrūkiai fiksuojami  
UAB „Vli Timber“ (31 atvejis), 
Anykščių ligoninėje (11 atve-
jų),    AB „Anykščių vynas“ ( 
6 atvejai), UAB „Jara Jums“ ( 
8 atvejai), UAB „Torgera“ (3 
atvejai).


