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Anykščių PSPC ir ligoninė gali 
įsikurti po vienu stogu Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Praėjusią savaitę Anykščių 
rajono savivaldybėje vyko 
pasitarimas dėl numatomos 
sveikatos apsaugos sistemos 
reformos. 

Jei reforma įvyks, Anykš-
čių medicinos įstaigos bus 
sujungtos į vieną darinį.

Politikai jau yra svarstę, kad Anykščių ligoninė po savo stogu galėtų priglausti Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros centrą, bet paskaičiavę, kad tai kainuotų milijonus, planų 
atsisakė.

Siauruką žadama padaryti žinomą visoje Europoje
Liepos 29 dieną, ketvirta-

dienį, Anykščių rajono savi-
valdybės meras Sigutis Obe-
levičius, mero pavaduotojas 
Dainius Žiogelis ir adminis-
tracijos direktorė Ligita Ku-
liešaitė susitiko su naujuoju 
viešosios įstaigos „Aukštai-
tijos siaurasis geležinkelis“ 
vadovu, kuriuo tapo socio-
logas, mokslininkas Darius 
Liutikas.

Naujasis VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktorius Darius Liutikas (pirmas kairėje) 
žada siekti, kad siaurukas pats save išlaikytų ir mažiau prašytų valstybės biudžeto dotacijų. Šalia 
jo – Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius ir administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė.

Susitikimo metu Anykščių 
rajono savivaldybės vadovai su 
naujuoju „Aukštaitijos siauro-
jo geležinkelio“ vadovu aptarė 
esamą Siaurojo geležinkelio pa-
dėtį bei ateities perspektyvas.

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius, susipažinęs 
su Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos parengtu sveikatos 
apsaugos sistemos reformos 
planu, sakė, kad jis yra „dras-
tiškas“.

Parduodamas 
„Pušų takas“ 

Uždraudė 
rūkyti dar 
dviejuose 
daugiabučiuose

Ar karantinas laukia tik 
nepasiskiepijusių?

Alvydas JANICKAS, anykš-
tėnas:

„Yra toks labai gražus rusų 
posakis Laisvu noru priversti-
ne tvarka.“ 

Nušurmuliavo 
didžiausia 
Traupio šventė – 
Šv. Onos atlaidai

Sausra. Anykščių rajone lie-
pos pabaigoje vyravo pavojingos 
sausros sąlygos, paskelbė Lietu-
vos hidrometeorologijos tarnyba. 
Nuo pirmadienio orus Lietuvoje 
lems per Skandinaviją slenkantis 
ciklonas, į mūsų šalį jis atplukdys 
gaivesnius bei lietingesnius orus, 
kurie bus nepalankūs sausros pli-
timui ir stiprėjimui. 

Kurortas. Anykščių rajono 
savivaldybės užsakymu pradėta 
rengti Anykščių miesto kurorti-
zavimo koncepcija. Šią koncep-
ciją už 4 tūkst. 999 Eur rengia 
UAB „Pėvėzė“. Kaip skelbiama 
viešųjų pirkimų dokumentuose, 
Anykščių miesto kurortizavimo 
koncepcija - tai Anykščių miesto 
strategijos metmenis žyminčios 
gairės ir procesai tarpdiscipli-
ninėje erdvėje. Su šia strategija 
siekiama sklandžiai konvertuoti 
Anykščių miesto įvaizdį ir inf-
rastruktūrą į šiuolaikinį XXI am-
žiaus kurortą individualiu ir savi-
tu veidu.

Muzika. Anykštietiškų šaknų 
turinti islandų lyriškoji grupė 
„Low Roar“ liepos 30 dieną iš-
leido naują dainų albumą „ma-
ybe tomorrow...“ Grupė „Low 
Roar“ yra paviešinusi savo 
koncertinio turo grafiką šiems ir 
daliai kitų metų, tačiau Lietuvos 
jame nėra. Vieno iš grupės narių 
Ryan Karazijos senelio brolis 
Balys Karazija 1926 metais įkū-
rė „Anykščių vyną“.

Atostogos. Anykščių rajono 
mero pavaduotojas Dainius Žio-
gelis rugpjūčio 2 - 13 dienomis 
atostogauja. Nuo liepos 26 iki 
rugpjūčio 6 dienos atostogauja 
ir  Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
pavaduotoja Veneta Veršulytė.
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temidės svarstyklės

Uždraudė rūkyti dar dviejuose daugiabučiuose
Anykščiuose daugėja daugiabučių, kurių balkonuose, te-

rasose ar lodžijose draudžiama rūkyti. 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė pasirašė įsakymą, 
kuriuo uždraudė rūkyti Storių 
g. 4 ir Šviesos g. 5 esančių dau-
giabučių balkonuose, terasose 
ar lodžijose, nuosavybės teise 
priklausančiuose atskiriems sa-
vininkams.

Tam, kad būtų uždrausta rū-
kyti daugiabučių namų nuosa-
vuose balkonuose, terasose ir 

lodžijose, pakanka bent vieno 
to pageidaujančio daugiabučio 
namo gyventojo kreipimosi. 

Kol kas minimuose daugia-
bučiuose draudimas dar neįsi-
galiojo, namo administratorius 
UAB Anykščių komunalinis 
ūkis įpareigotas įrengti ženklus, 
informuojančius apie draudimą 
rūkyti, ir informuoti butų savi-
ninkus.

Nuo šių metų pradžios, įsiga-
liojus Tabako, tabako gaminių 
ir su jais susijusių gaminių kon-
trolės įstatymo papildymams 

bei Administracinių nusižengi-
mų kodekso pakeitimams, lei-
džiantiems gyvenamąją vietą 
daugiabutyje deklaravusiems 
asmenims prieštarauti, jog 
namo balkonuose, terasose ir 
lodžijose būtų rūkoma, Anykš-
čiuose uždrausta rūkyti jau bent 
keturiuose daugiabučiuose. 

Beje, draudimą rūkyti galima 
ne tik įvesti, bet ir panaikin-
ti. Pavyzdžiui, jei gyventojas 
pats atšaukia savo prieštaravi-
mą arba pakeičia gyvenamąją 
vietą. 

Daugiabučiai, kurių pri-
vačiuose balkonuose, te-
rasose ar lodžijose drau-
džiama rūkyti, turi būti 
pažymėti tokiu ženklu. 

Rytis kUlBOkAs
rytis.k@anyksta.lt

Gaisras. Liepos 30 dieną iš 
Kavarsko seniūnijos Pienio-

nių kaimo gautas pranešimas, 
kad javų lauke rūksta kombai-
nas. Atvykus ugniagesiams, iš 
kombaino rūko dūmai, tačiau 

atviros ugnies nebuvo. Gaisro 
metu apdegė kombaino bū-
gnas.

Laužas. Liepos 30 dieną 

Debeikiuose, Ąžuolų gatvėje, 
degė sukrautos šakos. Nepri-
žiūrimą laužą ugniagesiai už-
gesino. 

Parduodamas „Pušų takas“ Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Internete skelbimų portale nurodoma, kad parduodama 
kaimo turizmo sodyba „Pušų takas“. Andrioniškio seniūni-
joje esanti prieš dešimt metų pastatyta sodyba parduodama 
už 540 tūkst. eurų (1000 eurų už kv. m).

„Pušų taką“ valdo Algir-
das ir Rita Šimkai. A. Šimkus 
„Anykštai“ sakė, kad sodybos 
veikla nėra stabdoma, laukiama 
klientų, priimami užsakymai 
į priekį, o skelbimas yra ir jos 
vertės patikrinimas. „Kita ver-
tus, mes juk nejaunėjame, o 
kaimo turizmo sodybos admi-
nistravimas yra sunkus darbas. 
Jeigu sulauksime gerų pasiū-
lymų, „Pušų taką“ parduosi-
me, pinigus investuosime“, - 
„Anykštai“ sakė A. Šimkus.

Savo kaimo turizmo sodybą 
„Ajerynė“ prieš kurį laiką par-
davė buvęs Anykščių rajono 
vicemeras Donatas Krikštapo-
nis. Už 481 kv. m bendro ploto 
pastatų kompleksą su 3 ha že-
mės sklypu, besiribojančiu su 
Rubikiu ežeru, D. Krikštaponis 
prašė kiek daugiau nei pusės 

milijono eurų. Jo sodybą įsigijo 
verslininkai iš Panevėžio.

A. ir R. Šimkai Anykščiuose 
valdo kelis pastatus (ir vers-
lus). Jiems priklauso kavinė 
„Erdvė“, gėlių parduotuvė, tri-
jų pastatų kompleksas Vilniaus 
gatvėje prie Šaltupio. Kavinę 
„Lojantis katinas“ valdo Ritos 
ir Algirdo sūnus Mantas.    

Vilniaus gatvėje prie pat ke-
lio esantį medinį namą Šimkai 
pernai perstatė. Šis pastatas, 
kuriame anksčiau veikė laidoji-
mo prekių parduotuvė, tarytum 
prakeiktas - daugelį metų buvo 
laukta leidimo rekonstrukcijai, 
o galų gale jį rekonstravus Šim-
kai po septynių mėnesių gavo 
„Ignitis“ atsakymą, kad į namą 
negalima įvesti dujų. „Parašėme 
prašymą, sumokėjome pinigus. 
Kantrai laukėme. Galų gale at-

ėjo atsakymas, kad įvesti dujas 
nėra galimybių. Dabar teks iš 
naujo galvoti, kaip spręsti namo 
šildymo klausimą“, - „Anykš-

tai“ kalbėjo A. Šimkus. Pagal 
pirminius planus, rekonstruo-
tame pastate ketinta įkurti mini 
viešbutį.   

Už šiuolaikinį kaimo turizmo kompleksą Andrioniškio se-
niūnijoje, prie Šventosios upės, prašoma 540 tūkst. eurų.

Migrantai. Iki metų pabaigos 
Lietuva gali sulaukti 10 tūkst. 
neteisėtų migrantų – daugiau 
nei buvo skaičiuojama iki šiol, 
teigia vidaus reikalų ministrė 
Agnė Bilotaitė. Šiemet sieną iš 
Baltarusijos į Lietuvą perėjo be-
veik 4 tūkst. neteisėtų migrantų. 
Šis skaičius yra daugiau kaip 40 
kartų didesnis nei buvo per vi-
sus 2020 metus.

Pasiūlymas. Lietuvos pasie-
niečiai ir migracijos pareigūnai 
siūlys pinigų į kilmės šalį no-
rintiems grįžti neteisėtiems mi-
grantams, taip siekiant paspar-
tinti jų readmisiją. Šiuo metu 
pasiūlyti pinigų lėktuvo bilietui, 
kišenpinigių sugrįžimui ir lėšų 
reintegracijai siūlo Lietuvoje 
veikiantis Tarptautinės migra-
cijos organizacijos padalinys. 
Tikslios sumos dar nėra aiškios. 
Taip pat nėra aišku, ar jos bus 
mokamos iš europinių, ar naci-
onalinių lėšų.

Turistai. Bendras turistų 
srautas Lietuvoje pirmąjį pus-
metį buvo 30 proc. mažesnis nei 
tuo pačiu metu pernai, o vien 
antrąjį ketvirtį – 53 proc. dides-
nis, tačiau į Lietuvą atvyko tik 
14 proc. įprasto užsienio turistų 
skaičiaus – apie 73 tūkst., pusė 
jų – ne iš Europos Sąjungos 
(ES). Statistikos departamento 
duomenimis, daugiausia svečių 
per pusmetį sulaukta iš kaimy-
ninių šalių – Baltarusijos (17 
tūkst.), Lenkijos (9,7 tūkst.), 
Latvijos (8,6 tūkst.) ir Ukrainos 
(19,6 tūkst.). 

Permokos. Valstybinė mokes-
čių inspekcija (VMI) iki liepos 
pabaigos pervedė 270,2 mln. 
eurų gyventojų pajamų mokes-
čio (GPM) permokų – 120 mln. 
eurų daugiau nei pernai. Jas 
gavo rekordinis skaičius žmo-
nių – daugiau nei 1 mln. Dar 35 
tūkst. gyventojų patikslinę savo 
deklaracijas susigrąžintų apie 10 
mln. eurų GPM permokų. Šiais 
metais daugiausiai permokų – 
apie 76 proc. – sugrąžinta dėl 
pritaikyto per mažo neapmokes-
tinamojo pajamų dydžio. Dar 15 
proc. sudarė permokos už per-
nai mokėtas gyvybės draudimo 
įmokas, 4 proc. – už studijas.

Kuras. Degalai per praėjusį 
mėnesį Baltijos šalyse labiau-
siai pabrango Lietuvoje, mažiau 
– Estijoje, o kiek atpigo Latvi-
joje. Benzinas pigiausias tapo 
Latvijoje, dyzelinas – Estijoje. 
95 markės benzino litro vidutinė 
kaina Vilniuje išaugo 3,9 proc., 
Rygoje – sumažėjo 0,5 proc., 
Taline – padidėjo 1,4 proc.. Dy-
zelino litras Vilniuje pabrango 
vidutiniškai 3,3 proc., Rygoje 
– atpigo 0,6 proc., Taline – pa-
brango 0,8 proc.

-Bns

Lietuvą pasiekė 100 tūkst. „Janssen“ vakcinos 
dozių iš Norvegijos
Pirmadienį į Lietuvą pristatytos 100 tūkst. „Janssen“ 

vakcinos dozių, kurias Lietuva pasiskolino iš Norvegijos 
mainais paskolindama tokį pat kiekį „Comirnaty“ vakcinos 
dozių. Gautos vakcinos iki savaitės vidurio pasieks savival-
dybes ir bus naudojamos gyventojų skiepijimui vakcina-
cijos centruose, mobiliuose skiepijimo punktuose, taip pat 
skiepijimui namuose ir įmonėse.

Susitarimas su Norvegija dėl 
abipusio vakcinų skolinimo-
si buvo pasirašytas liepos 21 
d. Būtent Norvegija atsiliepė 
į ankstesnį Lietuvos kreipi-
mąsi į Europos šalis, kuriuo 
buvo prašoma paskolinti šiuo 
metu mūsų šalyje vis labiau 
populiarėjančios „Janssen“ 

(gamintojas „Janssen Pharma-
ceutica NV“) vakcinos. Ji gy-
ventojams yra patogi tuo, kad 
yra skiepijama tik viena doze, 
todėl nereikia vykti skiepytis 
antrą kartą.

Norvegija savo ruožtu pa-
prašė paskolinti „Comirnaty“ 
(gamintojas „BioNTech ir Pfi-

zer“) vakcinos. 100 620 šios 
vakcinos dozių jau iškeliavo į 
Norvegiją.

Pasiskolintos vakcinos tu-
rės būti grąžintos. Šis vakcinų 
skolinimosi atvejis yra vien-
kartinis susitarimas, bet neat-
metama galimybė tęsti bendra-
darbiavimą ir ateityje.

Lietuva iš gamintojo rezerva-
vo beveik 700 tūkst. „Janssen“ 
vakcinos dozių, kurios turi būti 
pristatytos iki šių metų pabai-
gos. Tačiau šiuo metu gaunami 
kiekiai yra per maži, norint pa-
tenkinti visuomenės poreikį – 
iki šiol gauta tik apie 92 tūkst. 
šios vakcinos dozių.  

„Comirnaty“ vakcinų Lietu-
va šiems metams užsakė 3,7 
mln. dozių ir šiuo metu jų turi 
pakankamai – apie pusę mili-
jono dozių. Savivaldybės turi 
daugiau nei 40 tūkst. nepanau-
dotų „Comirnaty“ vakcinos 
dozių, dar beveik 460 tūkst. 
dozių saugoma Ekstremalių 
sveikatai situacijų centro san-
dėlyje ir reikiamą šaldymo 
įrangą turinčiose gydymo įs-
taigose.

Be to, kiekvieną savaitę Lie-
tuva reguliariai gauna dar apie 
100 tūkst. „Comirnaty“ vakci-
nos dozių.

sAM pranešimas spaudai
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Anykščių PSPC ir ligoninė gali įsikurti 
po vienu stogu

(Atkelta iš 1 psl.)

„Būtų jungiama Anykščių 
ligoninė, Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centras ir 
dalis socialinių funkcijų. Pla-
nas toks labai įdomus, bet kaip 
jis bus įgyvendintas, sunku pa-
sakyti“, - „Anykštai“ sakė S. 
Obelevičius.

Jis net neabejojo, kad, įgy-
vendinus numatytą sveikatos 
apsaugos sistemos reformą, 

Anykščių rajono pacientams 
medicinos įstaigose teikiamų 
paslaugų skaičius mažėtų.

„Aišku, kad mažės. Čia net 
kalbos nėra“, - buvo įsitikinęs  
jis.

S. Obelevičius sakė neprita-
riantis Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos parengtam planui bei 
sakė tikintis, kad jam nepritars 
ir Lietuvos savivaldybių asoci-
acija.

Nuomonėmis apie numatomą 

sveikatos apsaugos sistemos re-
formą pasitarime apsikeitė savi-
valdybės, Anykščių ligoninės, 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro, Anykščių ra-
jono psichikos sveikatos centro 
bei Anykščių rajono savivaldy-
bės visuomenės sveikatos biuro 
vadovai. 

Po susitikimo savivaldybėje 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė So-
nata Steniulienė „Anykštai“sakė 
kol kas dėl sveikatos apsaugos 
sistemos reformos pasigedusi 
konkretumo.

„Turime su savivaldybe pa-
sidaryti „namų darbus“. Vėliau 
šia tema kalbėsimės su ligonių 
kasa. Dėl to ir buvome susirin-
kę į pasitarimą. Dabar visiems 
daugiau klausimų nei atsaky-
mų“, - sakė ji.

S. Steniulienė sakė pasida-
riusi išvadas, kad Sveikatos ap-
saugos ministerija siekia, kad 
pacientams medicinos paslau-
gos būtų kokybiškos ir labiau 
prieinamos.

„Pagrindinis toks dalykas – 
teikti visas medicinos paslau-
gas po vienu stogu. Atsirastų 
toks darinys, vadinamas ben-
druomenės sveikatos centru. Aš 
manau, kad tokio centro įsteigi-
mas, žiūrint iš paciento pusės, 
būtų naudingas. Centras visas 

paslaugas teiktų „vieno lange-
lio“ principu, paslaugų paketas 
būtų vienoje vietoje. Pacientui 
paslaugos būtų daug prieina-
mesnės, mažiau reikėtų laukti, 
kad patektų pas norimą gydyto-
ją. Bet čia dar tik tokia vizija“, 
- pastebėjo Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centro di-
rektorė.

S. Steniulienė dėl planuoja-
mos sveikatos apsaugos refor-
mos įžvelgė ir ne tik teigiamų 
dalykų.

„Žinote, kai vyksta pokyčiai, 
visada būna pasipriešinimas. 
Aišku, kad, jungiant įstaigas, 
neliktų ir kai kurių etatų. Kie-
kviena reforma atneša pliusų ir 
minusų“, - pastebėjo ji.

Anykščių ligoninės laikina-
sis direktorius Dalis Vaiginas 
„Anykštai“ sakė, kad sveikatos 
apsaugos sistemos reforma Lie-
tuvoje reikalinga.

„Matyt, kad reikia jos. Regi-
onų medicinos įstaigose stinga 
specialistų, visi jie susitelkę 
centruose. Pacientai, aišku, 
nepatekinti, kokias paslaugas 
gauna ar jų visai negauna. To-
kia situacija, kad kažkas turi 
būti daroma“, - sakė jis.

Pasiteiravus, kaip vertina 
siūlymus sujungti pirminės 
sveikatos priežiūros centrus su 
ligoninėmis, D. Vaiginas sakė 

supratęs, kad tokių siūlymų jau 
nebelikę.

„Aptarinėjami kiti scenarijai. 
Iš pradžių pasitarimai vyko na-
cionaliniu mastu, dabar regio-
nuose“, - tęsė D. Vaiginas.

Anykščių ligoninės laikinasis 
direktorius D.Vaiginas sakė ne-
galintis nei patvirtinti, nei pa-
neigti, ar, įgyvendinus sveika-
tos apsaugos sistemos reformą, 
regionuose mažėtų teikiamų 
paslaugų skaičius.

„Galiu tik pasakyti, kad visi, 
kurie dalyvavo savivaldybėje 
vykusiame pasitarime, situaciją 
supranta“, - pastebėjo D. Vaigi-
nas.

Ką apie Sveikatos apsau-
gos ministerijos reformą mano 
Anykščių rajono psichikos 
sveikatos centro direktorius 
Audronis Gustas, išgirsti ne-
pavyko – jis šiuo metu serga. 
Atostogauja ir Anykščių rajono 
visuomenės sveikatos biuro di-
rektorė Lina Pagalienė.

Beje, po vienu stogu įkurdin-
ti Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centrą ir Anykščių 
ligoninę Anykščių rajono savi-
valdybė jau yra planavusi prieš 
dešimtmetį ar daugiau metų. 
Tuomet prieita prie išvadų, kad 
tai padaryti per brangu, nes po-
kyčiai kainuotų rajono biudže-
tui milijonus.

Laikinasis Anykščių li-
goninės direktorius Dalis 
Vaiginas sakė, kad pati si-
tuacija medicinos įstaigo-
se reikalauja reformų.

Anykščių PSPC direkto-
rė Sonata Steniulienė kol 
kas dėl sveikatos apsau-
gos sistemos reformos pa-
sigedo konkretumo.

Ar rajono medicinos įstaigas reikia įkurti po vienu stogu?

(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

Anykščių rajono valdantieji apie tai jau ne kartą kalbėjo prieš daugelį metų, o dabar tą 
siūlo ir Sveikatos apsaugos ministerija - po vienu stogu sukelti Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centrą bei Anykščių ligoninę.

Tradicinėje rubrikoje „Savaitgalio diskusija“ internetiniame naujienų portale anyksta.
lt skaitytojus kvietėme pasisakyti, ką mano apie tokį pasiūlymą. Ar Jums taip būtų pa-
togiau? Kurioje Anykščių miesto vietoje galėtų įsikurti toks darinys, prie kurio siūloma 
prijungti ir daugiau įstaigų: Anykščių rajono psichikos sveikatos centrą, Anykščių rajono 
visuomenės sveikatos biurą ir kt.

Bobutė: „Reformos neša 
pinigus... Galim rašyti, ką no-
rim, mūsų neklaus. Kaip visa-
da.“

Senis Šaltis: „Taigi apie 
abiejų įstaigų sujungimą ir 
sukėlimą po vienu stogu kal-
bama gal 20 metų, o gal ir 
daugiau. Jau keletas valdžių 
žadėjo tokias reformas, bet 
nieko nepadarė. Kur tai ma-
tyta, du didžiuliai pastatai ne-
pilnai užpildyti, o gyventojai 
turi keliauti iš vienos gydymo 
įstaigos į kitą po keliolika ki-
lometrų. Negi rajono valdžia 
negali pasižiūrėti, kaip yra 
Utenoje, Kupiškyje, Molėtuo-
se ir kitur: ligoninė ir polikli-
nika yra šalia, pacientai neturi 
dėl to problemų.“

Cekava Zosė: „Diskusija 
labai laiku ir reikalinga. Bet 
tai tik ir liks diskusija. Jeigu 
kuri nors valdžia per kelis de-
šimtmečius būtų panorėjusi, 
tai būtų abi gydymo įstaigas 
sukėlusi po vienu stogu. Bet 
argi gyventojų norai ir porei-
kiai kam rūpi? Svarbiausia 
laimėti rinkimus ir pasidalinti 
šiltas vieteles. Be jokių disku-
sijų reikia daryti reformas ir 
abi medicinos įstaigas sukelti 
po vienu stogu!“

Inteligentas: „Tiktai po 
vienu stogu visokiausias me-
dicinos įstaigas. Geriausia, 
kad būtų miesto centre, taigi 
poliklinika geriausiai tiktų. 
Ačiū Dievui bent ministerija 
praregėjo, protingai siūlo.“

Atrodo gerai: „bet nu-
jaučiu klastą. Sukūrus vieną 
bendrą įstaigą rizikuojame, 
kad vienu valdininko para-
šiuku liksime be medicininės 
pagalbos. Vieną įstaigą daug 
lengviau uždaryti po termi-
niuku „reorganizuoti“.“

Žinoma: „Reikia! Būtų 
daug patogiau. Nereiktų bė-
giot iš vienos gydymo įs-
taigos į kitą. Pvz., gavus 
siuntimą plaučių peršvietai 
ar kitiems tyrimams galima 
atlikti vienoj įstaigoj. Ypač 
vyresniems žmonėms nepa-
togu. Nesuprantu tokio mero 
prieštaravimo, tiesiog nieko 
nesuprantantis medicinos sri-
ty. Aplamai nusibodęs per dvi 
kadencijas.“

????: „Gal patalpų migran-
tams reikia.“

Az: „Viskas jau įkurta, ir 
kiekvienam atėjusiam nerei-
kia daryti nesąmonių.“

Nei jo, nei majo..: „Čiagi 
ne tas pats, kas Bikuvą su-
jungti su Maxima!“
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Turiu bilietą į laisvesnį pasaulį!
Nors vis dar susiduria-

me su abejonėmis ir sun-
kumais, kuriuos sukėlė 
COVID-19 pandemija, 
pamažu žengiame išsiilgto 
gyvenimo link ir skiepy-
damiesi kuriame visuotinį 
imunitetą.

Piliečiai iš skirtingų ša-
lies rajonų pasakoja apie 
tai, kodėl pasitiki medicina 
ir kaip jiems sekasi šian-
dien, kai galime gyventi 
laisviau. 

Pasitiki kompetentingų
specialistų nuomone
Justina iš Vijūkų pripažįsta, 

kad karantino metu labiausiai 
jai trūko gyvo bendravimo su 
artimaisiais. 

„Sąžiningai izoliavomės ir 
bandėme išvengti visų įmanomų 
rizikų. Per pirmąjį karantiną aš 
pastojau, o per antrąjį – pagim-
džiau. Taip pat išėjusi į dekretą aš 
pradėjau sėkmingai vykdyti savo 
veiklą, todėl galiausiai išėjau iš 
samdomo darbo“, – apie gyveni-
mo pokyčius pasakoja moteris. 

Kauno rajone gyvenanti Justi-
na sako, kad jos pačioje artimiau-
sioje aplinkoje užsikrėtusių koro-
navirusu nebuvo, o tokių, kurie 
abejotų vakcinacijos nauda, taip 
pat netenka sutikti. 

„Aš žinau, kas yra skiepai ir 
kodėl jie buvo sukurti. Kalbėjau-
si ir konsultavausi su savo srities 
specialistais, kuriais pasitikiu, 
taip pat ir su savo mama, kuri 
yra medikė ir kurios nuomone 
aš pasitikiu. Kadangi aš šioje 
srityje nesu specialistė, remiuo-
si profesionalų nuomone. Tiesą 
sakant, aš labai džiaugiuosi, kad 
pasiskiepijau, ir dėl to jaučiuosi 
ramiau.“

Džiaugiasi suteikta 
galimybe keliauti
Automechanikas Žydrūnas, 

gyvenantis Šaukliškių kaime, 
Kupiškio rajone, sako, kad pas-
taruoju metu klientų padaugėjo: 
„Daugelis per karantiną dirbo 
nuotoliniu ir savo automobilių 
nenaudodavo, todėl po ilgo laiko 
juos užvedant „išlenda“ įvairių 
problemų arba kiti išvis net ne-
užvedami. Tokiais atvejais reika-
linga automechanikų pagalba.“ 

Žydrūnas teigia, kad nei jo žmo-
na, nei jis nesirgo koronavirusu arba 
to nežino patys, „nes juk galima 

persirgti ir be jokių simptomų“.
Anot jo, klausimų dėl skiepų 

naudos niekada nekilo, o šaluti-
niai poveikiai negąsdino. 

„Kaip turime skiepą nuo kiau-
lytės ar kitų ligų, taip ir nuo šios. 
Skiepai padeda mums lengviau 
persirgti. Teko girdėti ir įvairių 
teorijų, pavyzdžiui, kad su skie-
pu mums yra įleidžiama mikros-
chema, tačiau tuo tikrai netikiu“, 
– sako vyras, pridurdamas, kad 
pats kokių nors didesnių nepagei-
daujamų reakcijų po vakcinaci-
jos nepajautė, tačiau po pirmojo 
skiepo jo žmonai buvo pakilusi 
temperatūra, jautėsi nuovargis, 
bet po kelių dienų viskas praėjo.

Be to, Žydrūnas pasakoja, kad su 
šeima jau spėjo papramogauti už-
sienyje: „Iš elektroninės sveikatos 
sistemos išsiėmėme ES skaitmeni-
nį COVID pažymėjimą ir per ilgąjį 
savaitgalį buvome išvykę į Latviją. 
Užpildę internetinę formą iškart 
gavome atsakymą, kad mums grį-

žus nereiks karantinuotis. Vien 
dėl to, kad mes pasiskiepiję. Ti-
krai smagu, kad jau galime lais-
viau judėti ir keliauti.“

Šalutiniai poveikiai – 
normalus imuninės 
sistemos atsakas
Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Užkre-
čiamųjų ligų valdymo skyriaus 
vyriausioji specialistė Daiva 
Razmuvienė teigia, kad kiekvie-
no žmogaus organizmo imuni-
nė sistema į vakciną sureaguoja 
pradėdama gaminti kovotojus 
– antikūnus, dėl to žmogus gali 
jausti tam tikrus pojūčius, kurie 
dažniausiai pasireiškia vietinė-
mis reakcijomis – dūrio vietoje 
gali būti patinimas, paraudimas 
ar jaučiamas skausmas. „Svarbu 
šios vietos nešaldyti, nešildyti, 
nedėti jokių kompresų, ir geriau-
sia – išvis neliesti“, – informuoja 
specialistė. 

Nuo COVID-19 vakcinų žmo-
nės neretai jaučia nuovargį, šalt-
krėtį, galvos, raumenų ar sąnarių 
skausmus, retais atvejais būna 
viduriavimas ir temperatūra. 

„Svarbu žinoti, kad tos reakci-
jos yra visiškai normalios, tačiau 
jei jaučiatės itin prastai ir jus var-
gina aukšta temperatūra – per 38C 
– tuomet reikėtų kreiptis į šeimos 
gydytoją ir būtinai jam pasakyti, 
kada buvote paskiepytas. Papras-
tai šie simptomai trunka apie 72 
valandas, o trečią parą jie silpsta“, 
– teigia D. Razmuvienė.

Be to, po vakcinacijos gali pa-
didėti pažastyje ar po raktikauliu 
esantys limfmazgiai, gali skaudėti 
visą ranką, ne tik dūrio vietą, taip 
pat žmogų gali kankinti nemiga ar 

tokios alerginės reakcijos kaip 
bėrimas ar įkyrus niežėjimas, 
tačiau labai svarbu neįnešti in-
fekcijos ir nesikasyti. 

Labai reti šalutiniai povei-
kiai, pasitaikantys vienam iš 
tūkstančio vakcinuotų asmenų, 
gali būti veido vienos pusės 
parezė, stipresnė alerginė reak-
cija kaip dilgėlinė, gali patinti 
veidas. Pasireiškus tokiems 
simptomams, reikia nedelsiant 
kreiptis į šeimos gydytoją ar 
skambinti į greitąją medicinos 
pagalbą. 

Net ir pasireiškus lengvai 
vietinei reakcijai po vakcinaci-
jos, piliečiai raginami užpildyti 
nepageidaujamų reakcijų į skie-
pus tyrimo protokolą. Tai gali 
atlikti gydytojas, vaistininkas 
ar pats pacientas, užpildydamas 
elektroninę Valstybinės vaistų 
kontrolės tarnybos (VVKT) 
pranešimo formą internetu, 
prisijungę https://vapris.vvkt.
lt/vvkt-web/public/nrv Taip pat 
formą galima siųsti el. paštu: 
NepageidaujamaR@vvkt.lt; 
paštu, adresu: Valstybinė vais-
tų kontrolės tarnyba, Žirmūnų 
g. 139A, LT-09120 Vilnius; 
nemokamu faksu 8 800 20 131 
arba pranešti apie tai nemoka-
mu telefonu 8 800 735 68 (pa-
cientams). Daugiau informa-
cijos galima rasti internetinėje 
svetainėje https://vvkt.lt

nuotr. iš asmeninio archyvo
Užsak. nr.745

Nuo koronaviruso pasi-
skiepijusi Justina sako, jog 
dabar jaučiasi ramiau. 

Žydrūnas: „Kaip turime 
skiepą nuo kiaulytės ar 
kitų ligų, taip ir nuo šios.“

komentarai Ar karantinas laukia tik nepasiskiepijusių?
Sveikatos apsaugos ministerija siunčia žinią vengiantiems 

skiepytis nuo koronaviruso – karantinas ateityje galiotų tik 
nepasiskiepijusiems. Tokiems žmonėms užsivertų parduo-
tuvių, kavinių ar net autobusų durys.

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip jie vertina tokius 
valdžios pasvarstymus, klausė, ar tokia tvarka padėtų su-
valdyti augančių COVID - 19 susirgimų skaičių.

Gyvename 
demokratinėje 
valstybėje

Vaida ŽIOGELIENĖ, Kur-
klių seniūnijos Nevėžos kaimo 
bendruomenės pirmininkė:

- Gyvename demokratinėje 
valstybėje, todėl manau, kad 
Sveikatos apsaugos ministeri-

jos pasvarstymai apie karanti-
ną yra neteisingi. Aš asmeniš-
kai tam nepritariu. Skiepytis 
ar nesiskiepyti yra kiekvieno 
žmogaus laisvas pasirinkimas. 
Vieni skiepytis negali, pavyz-
džiui, dėl sveikatos, kiti – dėl 
įsitikinimų.

Manau, kad rudenį karanti-
nas ir vėl bus. Skaičiai rodo, 
kad Lietuvoje dar labai daug 
nepasiskiepijusių. Jei nebus 
karantino, manau, vėl medici-
nos įstaigos „streikuos“. Atviri 
keliai, emigrantai pradės sirgti. 
Daug šalių, kurios gyvena ge-
riau nei Lietuva, ir tai skelbia 
karantinus.

Mano mama buvo nusiteikusi 
prieš skiepus nuo koronaviru-
so. Kalbėjo, kad koronavirusas 
esą yra eilinis gripas. Birželį 
ji mirė. Jai tebuvo 67 metai. 

Po šito įvykio visi aplinkiniai, 
giminaičiai, kurie buvo prieš 
skiepus, labai greitai nuo ko-
ronaviruso pasiskiepijo. Tokia 
skaudi patirtis. Aš pati niekada 
netikėjau, kad taip gali įvykti, 
neturėjau artimųjų, kurie rimtai 
nuo koronaviruso sirgtų, o šitas 
įvykis viską pakeitė.

Apribojimai – 
neturintiems 
imuniteto

Paulius ŠIMĖNAS, Viešin-
tų seniūnijos Papilių seniū-
naitijos seniūnaitis:

- Manau, kad apribojimai 
turėtų būti taikomi žmonėms, 

kurie dar neturi imuniteto, o 
tiems, kurie jį turi, apribojimai 
neturėtų būti taikomi. Aš už 
tokį variantą. O dėl to, ar žmo-
gus pasiskiepijęs nuo korona-
viruso, ar nepasiskiepijęs, šioje 
vietoje tai neturėtų būti esminis 
dalykas.

Su draugais padiskutuojame 
koronaviruso pandemijos tema, 
tai, manau, kad  šį „reikalą“ dar 
turėsime kokius penkerius me-
tus. Net jei Lietuvos mastu su 
pandemija susitvarkytume, pa-
saulyje tai toli gražu nenutiktų.

Mano artimųjų rate gan daug 
skeptiškai nusiteikusių dėl vak-
cinavimosi nuo koronaviruso. 
Tai ir jauni, ir vyresniojo am-
žiaus žmonės. Esu praradęs vil-
tį jiems ką nors aiškinti, tiesiog 
taupau savo nervus.

„Laisvu noru 
priverstine 
tvarka“

Alvydas JANICKAS, anykš-
tėnas:

- Nemažai gyventojų jau sa-
vanoriškai nuo koronaviruso 
pasiskiepijo. Gal iki rudens bus 
paskiepyta ir 70 proc. gyven-
tojų. Kitas dalykas, kad didelė 
dalis gyventojų koronavirusu 
jau yra persirgę, kaip ir man 
pačiam su ta infekcija teko su-
sidurti. Persirgę žmonės turi 
imunitetą.

Manau, kad priverstinio skie-
pijimo neturėtų būti, tai turi 
būti žmonių apsiprendimo teisė 
ir laisvė.

Yra toks labai gražus rusų 
posakis „Laisvu noru priversti-
ne tvarka“. Priverstinis skiepiji-
mas yra asmens teisių pažeidi-
mas, išskyrus tuos atvejus, kai 
dirbama specifinėse sferose, 
pavyzdžiui, medicinos įstaigo-
se.

-AnYkŠTA
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Butą/patalpą-butą Nr. 
4, unikalus Nr. 3494-0078-
3013:0004, pažymėjimas pla-
ne 3494-0078-3013, 1A1p, pa-
skirtis – gyvenamoji (butų), 
aukštas 1, bendras plotas 
192,78 kv. m, statybos me-
tai – 1940, Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., Smėlynės k., 
Kreivoji g. 3-4; 0,1542 ha 
ploto žemės sklypas, esantis 
0,8642 ha ploto žemės sklype 
nuomojamas, unikalus Nr. 
4400-5005-4781, kadastrinis 
Nr. 3410/0001:739 Aukšta-
kalnio k. v., Anykščių r. sav. 
Anykščių r. sav., Troškūnų 
sen., Smėlynės k., Kreivoji g. 
3.

Pradinė bendra nekilnojamo-
jo turto pardavimo kaina – 1257 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 1152 Eur; žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 
105 Eur. Mažiausias kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Auk-
ciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 125 Eur. Dalyvių regis-
tracijos pradžia – 2021-09-20, 
00.00 val., pabaiga 2021-09-
22, 23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2021-09-27, 09.00 val. iki 
2021-09-30, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-09-13. 

 Specialiosios žemės naudo-
jimo sąlygos: kelių apsaugos 
zonos (III skyrius, antrasis 
skirsnis); paviršinių vandens 
telkinių pakrantės apsaugos 
juostos (VI skyrius, aštunta-
sis skirsnis); elektros tinklų 
apsaugos zonos (III skyrius, 
ketvirtasis skirsnis); kultūros 
paveldo objektų ir vietovių 
teritorijos, jų apsaugos zonos 
(V skyrius, pirmasis skirsnis); 
paviršinių vandens telkinių ap-
saugos zonos (VI skyrius, sep-
tintasis skirsnis). Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– konservacinė; naudojimo bū-
das – kultūros paveldo objektų 
žemės sklypai. Servitutas – tei-
sė ribotai naudotis sklypo da-
limi kitais tikslais (visuomenės 
poreikiams, tarnaujantis). Tur-
to naudojimo sąlyga: pastatas 
įrašytas į Kultūros vertybių re-
gistrą, unikalus objekto kodas 
– 37638 taip pat patenka į ne-
kilnojamosios kultūros verty-
bės – Troškūnų dvaro sodybos 
(unikalus kodas – 70) teritoriją. 

Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

Vykdomas elektroninis 
aukcionas, aukciono daly-
viams internetu registruo-
jantis VĮ Registrų centro 
administruojamoje svetai-
nėje http://www.evarzyty-
nes.lt/.

Kultūros paveldo objektų nau-
dojimas ir tvarkymas bei kitų 
statinių, esančių jo teritorijoje 
statybos (remonto, rekonstruk-
cijos) darbai reglamentuojami 
Lietuvos Respublikos nekil-
nojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymu bei kitais 
teisės aktais. Žemės sklypo 
dalis išnuomojama 10 metų. 
Išnuomojamo žemės sklypo 
dalies vertė, apskaičiuota Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 
1999 m. vasario 24 d. nutarimo 
Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo 
tvarkos“ nustatyta tvarka,  – 
216 Eur. Nustatyta vertė galio-
ja iki kalendorinių metų gruo-
džio 31 dienos.

Pastatą-ūkinį pastatą, uni-
kalus Nr. 3494-0135-5016, 
pažymėjimas plane 1I1p, 
paskirtis – kita (ūkio), sie-
nos plytų, stogo danga – as-
bestcementis, aukštų skaičius 
– 1, bendras plotas – 224,45 
kv. m, statybos metai – 1939, 
Kreivoji g. 3B, Smėlynės k., 
Troškūnų sen., Anykščių r. 
sav.; 0,0604 ha ploto žemės 
sklypas, esantis 0,8642 ha 
ploto žemės sklype nuomo-
jamas, unikalus Nr. 4400-
5005-4781, kadastrinis Nr. 
3410/0001:739 Aukštakalnio 
k. v., Kreivoji g. 3, Smėlynės 
k., Troškūnų sen., Anykščių 
r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamo-
jo turto pardavimo kaina – 141 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 100 Eur; žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 41 
Eur. Mažiausias kainos didini-
mo intervalas – 50 Eur. Auk-
ciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Auk-
ciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 14 Eur. Dalyvių regis-
tracijos pradžia – 2021-09-20, 
00.00 val., pabaiga 2021-09-
22, 23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2021-09-27, 09.00 val. iki 
2021-09-30, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-09-13. 

Specialiosios žemės naudo-
jimo sąlygos: kelių apsaugos 
zonos (III skyrius, antrasis 
skirsnis); elektros tinklų ap-
saugos zonos (III skyrius, ke-
tvirtasis skirsnis); kultūros 
paveldo objektų ir vietovių 
teritorijos, jų apsaugos zonos 
(V skyrius, pirmasis skirsnis);   
paviršinių vandens telkinių pa-
krantės apsaugos juostos (VI 
skyrius, aštuntasis skirsnis); 
paviršinių vandens telkinių 
apsaugos zonos (VI skyrius, 
septintasis skirsnis). Servi-
tutas – teisė ribotai naudotis 
sklypo dalimi kitais tikslais 
(visuomenės poreikiams, tar-
naujantis). Turto naudojimo 

sąlyga: pastatas įrašytas į Kul-
tūros vertybių registrą, unika-
lus objekto kodas – 37638 taip 
pat patenka į nekilnojamosios 
kultūros vertybės – Troškūnų 
dvaro sodybos (unikalus ko-
das – 70) teritoriją. Kultūros 
paveldo objektų naudojimas 
ir tvarkymas bei kitų statinių, 
esančių jo teritorijoje statybos 
(remonto, rekonstrukcijos) 
darbai reglamentuojami Lietu-
vos Respublikos nekilnojamo-
jo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymu bei kitais teisės ak-
tais. Žemės sklypo dalis išnuo-
mojama 6 (šešeriems) metams. 
Išnuomojamo žemės sklypo 
dalies vertė, apskaičiuota Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 
1999 m. vasario 24 d. nutarimo 
Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo 
tvarkos“ nustatyta tvarka,  – 74 
Eur. Nustatyta vertė galioja iki 
kalendorinių metų gruodžio 31 
dienos.

Butą patalpą-butą Nr. 1, 
unikalus Nr. 3496-7006-
3015:0001, paskirtis – gyve-
namoji (butų), pažymėjimas 
plane 3496-7006-3015, 1A2p, 
kambarių skaičius 2, aukštas 
1, sienos – plytos, bendras 
plotas 38,17 kv. m, gyvena-
masis plotas 25,84 kv. m, 
statybos metai 1967; ½ pas-
tato-ūkinio pastato, unikalus 
Nr. 3496-7006-3080, paskir-
tis – pagalbinio ūkio, pažy-
mėjimas plane 8I1p, sienos 
– plytos, užstatytas plotas 15 
kv. m, statybos metai 1967; 
½ kitų inžinerinių statinių-
kiemo statinių, unikalus Nr. 
4400-1011-0773, aprašymas 
– kanalizacijos šulinys, nau-
dojimo paskirtis – kiti inžine-
riniai statiniai (kiemo įrengi-
niai), pažymėjimas plane r1, 
statybos metai 1967, Anykš-
čių r. sav., Troškūnų sen., 
Rukiškio k., Rukiškio g. 25, 
25-1.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 795 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 79 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2021-09-20, 00.00 val., 
pabaiga 2021-09-22, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2021-09-
27, 09.00 val. iki 2021-09-30, 
13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2021-09-13. 

Butą/patalpą-butą Nr. 
2, unikalus Nr. 3496-7006-
3015:0002, paskirtis – gyve-
namoji (butų), pažymėjimas 
plane 3496-7006-3015, 1A2p, 
kambarių skaičius 2, aukštas 
1, sienos – plytos, bendras 

plotas 38,21 kv. m, gyvena-
masis plotas 25,88 kv. m, 
statybos metai 1967; ½ pas-
tato-ūkinio pastato, unikalus 
Nr. 3496-7006-3080, paskir-
tis – pagalbinio ūkio, pažy-
mėjimas plane 8I1p, sienos 
– plytos, užstatytas plotas 15 
kv. m, statybos metai 1967; 
½ kitų inžinerinių statinių-
kiemo statinių, unikalus Nr. 
4400-1011-0773, aprašymas 
– kanalizacijos šulinys, nau-
dojimo paskirtis – kiti inžine-
riniai statiniai (kiemo įrengi-
niai), pažymėjimas plane r1, 
statybos metai 1967, Anykš-
čių r. sav., Troškūnų sen., 
Rukiškio k., Rukiškio g. 25, 
25-2.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 792 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 79 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2021-09-20, 00.00 val., 
pabaiga 2021-09-22, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2021-09-
27, 09.00 val. iki 2021-09-30, 
13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2021-09-13. 

Pastatą-ūkinį pastatą, uni-
kalus Nr. 3494-0138-7015, 
pažymėjimas plane 1I1p, 
paskirtis – kita (ūkio), sie-
nos plytų, stogo danga – ke-
ramika, aukštų skaičius – 1, 
fiziškai pažeistas (likę 64%), 
bendras plotas – 515,35 kv. 
m, statybos metai – 1940, 
Kreivoji g. 3E, Smėlynės k., 
Troškūnų sen., Anykščių r. 
sav. 

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 252 Eur. 
Kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis 
– 60 Eur. Aukciono dalyvio ga-
rantinio įnašo dydis – 25 Eur. 
Dalyvių registracijos pradžia 
– 2021-09-20, 00.00 val., pa-
baiga 2021-09-22, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2021-09-
27, 09.00 val. iki 2021-09-30, 
13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2021-09-13. 

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: LII – dir-
vožemio apsauga; VI – elek-
tros linijų apsaugos zonos; 
XIX – nekilnojamųjų kultūros 
vertybių teritorija ir apsau-
gos zonos; II – kelių apsau-
gos zonos; XXIX – paviršinio 
vandens telkinių pakrantės 
apsaugos juostos; XXIX - pa-
viršinio vandens telkinių ap-
saugos juostos. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– konservacinė; naudojimo bū-

das – kultūros paveldo objektų 
žemės sklypai. Žemės servi-
tutai: teisė važiuoti transporto 
priemonėms, naudotis pėsčiųjų 
taku, varyti galvijus (tarnau-
jantis), paž. simboliu „S1“; tei-
sė statinių savininkui naudotis 
žemės sklypu, paž. simboliu 
„S4“, „S3“, „S2“. Turto nau-
dojimo sąlyga: pastatas nėra 
įrašytas į Kultūros vertybių 
registrą, tačiau patenka į nekil-
nojamosios kultūros vertybės – 
Troškūnų dvaro sodybos (uni-
kalus kodas – 70) teritoriją. 
Kultūros paveldo objektų nau-
dojimas ir tvarkymas bei kitų 
statinių, esančių jo teritorijoje 
statybos (remonto, rekonstruk-
cijos) darbai reglamentuojami 
Lietuvos Respublikos nekil-
nojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymu bei kitais 
teisės aktais. Žemės sklypo 
dalis išnuomojama 5 metams. 
Išnuomojamo žemės sklypo 
dalies vertė, apskaičiuota Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 
1999 m. vasario 24 d. nutarimo 
Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo 
tvarkos“ nustatyta tvarka,  – 
341 Eur. Nustatyta vertė galio-
ja iki kalendorinių metų gruo-
džio 31 dienos.

Kitos aukciono sąlygos: 
visą nupirkto turto kainą auk-
ciono laimėtojas turi sumokė-
ti ne vėliau kaip per 10 dienų 
po nekilnojamojo turto pirki-
mo – pardavimo sutarties pa-
sirašymo. Aukciono laimėtojo 
sumokėtas garantinis įnašas 
įskaitomas kaip dalinė įmoka 
už įsigytą turtą.

Aukciono dalyvio registravi-
mo mokestis ir garantinis įna-
šas turi būti sumokėti iki doku-
mentų pateikimo registruotis. 
Aukciono dalyvio registravi-
mo mokestis, garantinis įnašas 
ir nekilnojamojo turto kaina 
mokama į Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
atsiskaitomąją sąskaitą Nr. 
LT167182100000130648, AB 
Šiaulių bankas, banko kodas 
71816 (būtina nurodyti mokė-
tojo kodą).

Viešųjų pirkimų ir turto sky-
riaus vyriausioji specialistė Al-
vyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 
047, mob. tel. 8 610 13 791, 
el. p. alvyta.vitkiene@anyks-
ciai.lt) teikia informaciją apie 
objektus, sutarčių projektus 
bei iš anksto derina nekilnoja-
mojo turto apžiūros laiką. Vie-
šo aukciono sąlygos paskelbtos 
Anykščių rajono savivaldybės 
tinklapyje www.anyksciai.lt.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija

Užsak. nr. 746



 
IŠ ARTI 2021 m. rugpjūčio 3 d.

Siauruką žadama padaryti žinomą visoje Europoje
(Atkelta iš 1 psl.)

Beje, jis buvo kviečiamas 
į paskutinįjį Anykščių rajono 
tarybos posėdį, tačiau į jį ne-
atvyko, teisindamasis, kad tą 
dieną turi dalyvauti neįvardin-
toje prezentacijoje.

Aukštaitijos siaurojo gele-
žinkelio vadovu paskirtas D. 
Liutikas teigia sieksiantis, kad 
šis istorinis geležinkelis taptų 
žinomas ne vien Lietuvos, bet 
ir kitų Europos šalių turistams. 

 „Siaurukas jau nuo 2001 
metų yra paskelbtas kaip tu-
ristinis ir saugomas valstybės 

objektas, tačiau tikrai dar yra 
daug galimybių vystyti turiz-
mą ir pritraukti keliautojus, 
užsienio turistus“, – BNS sakė 
nuo pirmadienio įmonei vado-
vaujantis D. Liutikas. 

„Tai mano vienas iš tų tiks-
lų ir būtų, kad siaurukas taptų 
europinio lygmens pripažinta 
geležinkelio turizmo trasa“, – 
pridūrė jis.

Pasak D. Liutiko, jis norėtų, 
kad užsienio turistai būtinai 
aplankytų geležinkelį, tačiau 
tam reikėtų plėsti turistinių 
paslaugų paketą. 

Naujojo vadovo teigimu, ge-

rųjų praktikų bus žvalgomasi ir 
užsienio šalyse, vis dėlto nepa-
mirštant išsaugoti ir Lietuvos 
išskirtinumo. 

„Vienas iš tokių elementų, 
ką galiu atskleisti, tai padaryti 
įvairius projektus su kelione, 
kartu pritaikant virtualią papil-
dytą realybę, taip pat pritaikant 
galbūt tam tikroms nišinėms 
įvairioms grupėms siauruką. 
Iš tikrųjų, tų galimybių yra ne-
mažai, tik reikia to įdirbio“, – 
sakė D. Liutikas. 

Be to, vienas tikslų yra ma-
žinti valstybės dotacijų dalį, 
kad „pats siaurukas galėtų save 

išlaikyti ir kad būtų mažesnis 
krūvis valstybės biudžetui“. 

D. Liutiko teigimu, nors 
turizmui pandemija sudavė 
labai rimtą smūgį, reikia tikė-
tis, jog, sektoriui atsigaunant, 
kitais metais į Lietuvą atvyks 
naujų turistų, o siaurasis ge-
ležinkelis taps nauja traukos 
vieta. 

Sociologijos mokslų dakta-
ras D. Liutikas mano, kad jo 
išsilavinimas ir patirtis bus 
naudingi naujose pareigose. 

„Realiai kaip sociologas, 
kaip turizmo srities žinovas 
manau, man bus lengviau su-

prasti tuos turistų poreikius, 
norus, nes moksliniai tyrimai 
buvo būtent toje srityje – iš 
turizmo sociologijos“, – ko-
mentavo jis. 

Atranką į vadovus laimėjęs 
43-ejų D. Liutikas teigė, kad 
jo kandidatūra patvirtinta pra-
ėjusį penktadienį. 

D. Liutikas yra dirbęs žemės 
ūkio viceministru, ministerijai 
vadovaujant Giedriui Surpliui, 
ir tuometinio ekonomikos ir 
inovacijų ministro Rimanto 
Sinkevičiaus patarėju. 

- AnYkŠTA

Parodoje - sakraliniai simboliai 
Ukrainos liaudies tekstilėje

Anykščių menų centre veikia iš Ukrainos atkeliavusi 
paroda „Sakraliniai simboliai Ukrainos liaudies tekstilėje“.

Trečiadienį, rugpjūčio 4 dieną, 18 valandą centre rengia-
mas parodos pristatymas. 

Parodos pristatyme dalyvaus 
muziejaus „Ukrainos dvasia“ 
direktorius Jurij Rudnickij, 
Ukrainos ambasados Lietuvoje, 
Anykščių rajono savivaldybės 
atstovai. 

Parodoje eksponuojami tra-
diciniai XIX a. pab. - XX a. pr. 
siuvinėti rankšluosčiai – neat-
siejama ukrainiečių liaudies 
kultūros dalis, jie buvo nau-
dojami visose apeigose. Siu-

vinėtais rankšluosčiais buvo 
puošiamos ikonos, pagerbiami 
piršliai, kai mergina duodavo 
sutikimą tekėti. Iki šių dienų 
išsaugota tradicija stovėti ant 
išsiuvinėto rankšluosčio per 
vestuvių apeigas. Ant rankš-
luosčių buvo priimami nauja-
gimiai, jais nuleidžiami miru-
siųjų karstai į kapą. Atsiradus 
fotografijai, rankšluosčiais 
pradėti puošti tėvų, senelių ir 

prosenelių portretai.
Siuvinėtų rankšluosčių kil-

mę tyrinėja Ukrainos istorikai 
ir etnologai. Ši tradicija turi 
gilų krikščionišką pagrindą. 
Siuvinėtos staltiesės ir rankš-
luosčiai pradžioje naudoti aris-
tokratijos, vėliau jie paplito ir 
tarp paprastų žmonių. „Stalo“ 
rankšluosčiai tarnavo kaip 
staltiesė, jie buvo tiesiami sta-
lo viduryje. Siuvinėti Ukrai-
noje pradėta XVII – XVIII a. 
imituojant audimo raštus, tarp 
paprastų žmonių siuvinėjimo 
kryžiuku technika paplito tik 
XIX a. antrojoje pusėje. 

Naudojami eucharistiniai 
simboliai: varpos - duonos 
alegorija, kaip Kristaus kūnas; 
vynuogių lapai ir kekės - vyno 
alegorija, kaip Kristaus kraujas. 
Renesanso rožių ir lelijų žiedai 
-  kaip meilės ir nekaltumo sim-
boliai, siejami su Švenčiausiąja 
Mergele Marija. Ant daugelio 
rankšluosčių galima pamatyti 
aštuonkampę Betliejaus žvaigž-
dę, kuri simbolizuoja Išganyto-
jo gimimą, taip pat cherubinų ir 
angelų figūras, kryžius. Ypatin-
gą vietą siuvinėjimuose užima 

„vainikas“ - augalinių elementų 
kompozicija, dažnai dekoruota 
gėlėmis. Vainikas gali reikšti 
karališką ar vestuvių vainiką, 
taip pat Kristaus erškėčių vai-
niką. 

Gana dažnas biblinis Senojo 
testamento simbolis yra Gyvy-
bės medis. Jis yra ir pagoniš-
koje daugelio europiečių tautų 
(įskaitant slavus) mitologijoje. 
Siuvinėti augaliniai, zoomor-
finiai ir antropomorfiniai pie-
šiniai naudoti kaip apsauga. 
XIX a. pab. paplitus madingam 
prancūzų žurnalui „Brocard“, 
siuvinėtojai interpretavo žurna-
lo modelius, ukrainietiškuose 
siuvinėtuose rankšluosčiuose 
atsirado gėlių vazos, gyvybės 
medžio simbolis tapo dekora-
tyvesnis. Ant vieno iš rankš-
luosčių yra žuvies figūra. Šis 
simbolis atėjo iš ankstyvosios 
krikščionybės laikų. Tai simbo-
lizuoja ne tik Kristų, bet ir aps-
kritai krikščionišką pasaulį. 

Parodoje taip pat pristatomas 
rankšluostis su heraldiniais 
simboliais. Šv. Jurgio atvaizdas 
yra įkomponuotas herbe, kurio 
viršuje matoma karūna, jį ga-

lima sieti su Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės paveldu. 
Šį herbą naudojo kunigaikščiai 
Četvertinskiai ir net kurį laiką 
kunigaikščiai Ostrogiškiai. Šis 
rankšluostis sieja Ukrainą ir 
Lietuvą. 

Anykščių menų centras jau 
trečius metus bendradarbiauja 
su muziejumi Ukrainoje Ra-
domyslio mieste „Ukrainos 
dvasia“. Ryšiai užsimezgė per 
Anykščių garbės ambasadorių 
Ukrainoje Virginijų Strolią. 
2019 metais organizuota paro-
da „Angelo atvaizdas Ukrainos 
liaudies ikonose“. 2020 m. An-
gelų muziejaus surengė ekspo-
natų parodą Ukrainoje. 

Paroda „Sakraliniai simboliai 
Ukrainos liaudies tekstilėje“ 
projekto „Po sakralumo žen-
klu“, skirto Monsinjoro Alberto 
Talačkos 100-osioms gimimo 
metinėms, dalis. Parodos rėmė-
jai  Lietuvos ambasada Ukrai-
noje, Lietuvos Kultūros taryba 
ir Anykščių rajono savivaldy-
bė. 

Parengta pagal Anykščių 
menų centro informaciją.

Siuvinėti rankšluosčiai – neatsiejama ukrainiečių liaudies kultūros dalis.

Parodoje „Sakraliniai simboliai Ukrainos liaudies teksti-
lėje“ eksponuojami tradiciniai XIX a. pab. - XX a. pr. siu-
vinėti rankšluosčiai.
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horoskopas

AVINAS. Darbuose kils būti-
nybė rasti krizių sukeltų sunkumų 
sprendimus. Lengviau pamatysite 
ne tik situacijų pasekmes, bet ir 
priežastis. O tada jums gali pavyk-
ti surasti teisingus sprendimus.

JAUTIS. Ne viskas klostytųsi 
lengvai, tačiau būtent šios savai-
tės dienomis gautos patirtys daug 
ko jus išmokys ir duos naudos 
ateityje

DVYNIAI. Dienomis imkitės 
ryžtingų, konkrečių kolektyvinių 
veiksmų. Būkite atviri naujo-
vėms. Naudingų pasiūlymų gali 
pateikti ir žmonės, iš kurių jų net 
nesitikėsite.

VĖŽYS. Ši savaitė jums – tai 
metas, kai gyvenimas gali pateikti 
jums vienokią ar kitokią pamoką. 
Ir tik nuo pasirinktų sprendimų 

priklausys, ar lipsite ant to paties 
grėblio.

LIŪTAS. Dienos šaunios esmi-
niams pokyčiams, o taip pat gilių 
jausmų brandinimui. Besikeičian-
čiose situacijose svarbu bus išlai-
kyti emocinę pusiausvyrą.

MERGELĖ. Lengvai kils ne-
tikėtos idėjos bei sumanymai. 
Tai metas, kai nauju žvilgsniu 
pažvelgsite į gyvenimą. Galėsite 
įžvelgti ne tik esmę, bet ir nutyli-
mas detales, ar kitokį požiūrį.

SVARSTYKLĖS. Savaitė, ku-
rios dienomis norėsis įprasminti 
save, išlaisvinti gebėjimus, o taip 
pat – įgyti ir naujų talentų. Galite 
sulaukti netikėtos kritikos. Svarbu 
reaguoti lanksčiai.

SKORPIONAS. Į savo gy-
venimą vertėtų pažvelgti nauju 
žvilgsniu, surandant iki tol nepa-
stebėtas išeitis bei sprendimus. 

Norėsis daugiau bendrauti, dalin-
tis kilusiomis idėjomis.

ŠAULYS. Vieni ieškos nau-
jų veiklų, kiti – išeičių iš sukeltų 
situacijų. Sprendžiant problemas 
gali tekti ieškoti ir kitokių, nestan-
dartinių sprendimų.

OŽIARAGIS. Savaitė, kai 
nusibrėšite naują judėjimo kryp-
tį. Jos dienomis reikėtų tinkamai 
planuoti finansus, neskubėti prisi-
imti naujų įsipareigojimų.

VANDENIS. Savaitė, galinti 
suteikti progų įgyti atsakomybę, 
prieraišumą, siekti pastovumo. 
Būkite atidūs, nepražiūrėkite nau-
jų galimybių.

ŽUVYS. Kai kam nusimatys 
daug pažinčių, patirčių, norėsis 
dėmesio skirti meilei, bendravi-
mui. Peržiūrėti kilusias situacijas. 
Savaitės pradžioje svarbūs bus ne 
tik pinigai, bet ir karjera.

Oras-oras sistemų 
montavimas. 

Oras-oras kondicionavimo 
sistema su montavimo darbais tik nuo 

700 EUR + PVM.
Tel. Nr. (8-671) 77195. 

V ė d i n i m o  s i s t e m ų  m o n t a v i m a s 

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Nuotekų išvežimas iki 11 
m3, bei valymo įrenginių ap-
tarnavimas Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977.

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.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.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
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.

automobiliai

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-629) 10247.

kita

Perka šiaudus ritiniais. 
Pasiima. 

Tel. (8-600) 11708.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame KarVes, 
Bulius ir telyčias 

„krekenaVOs 
aGrOFIrmOs“ 

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

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

Medžio apdirbimo įmonė 
tIesIOGIaI Perka 

mišKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

tel. (8-686) 86702.

kuras

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.

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

Tel. (8-656) 01913.

Medžio pjuvenų briketus, ber-
žas, ąžuolas, lapuočiai, 6 pale-
tes atvežimas nemokamas. 

Tel. (8-698) 78024.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

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

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

TELELOTO. Žaidimas nr. 1321 Žaidimo data: 2021-08-01 Skaičiai: 48 49 01 18 67 58 12 63 65 46 50 36 53 09 21 23 69 15 27 08 42 10 45 43 64 33 31 55 72 62 51 70 39 17 66 
05 13 16 14 59 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 30 11 32 26 06 41 47 22 60 (visa lentelė)  PrizaiŽaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 30224.00€ 1 Užbraukus 
įstrižaines 15.00€ 792 Užbraukus eilutę 4.00€ 10101 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 32235  Papildomi prizai Bilietas Prizas 015*893 Badmintono rinkinys Carlton 002*600 Badmintono 
rinkinys Carlton 026*331 Badmintono rinkinys Carlton 002*061 Dviratis Azimut Vintage 28" 0030591 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 00**066 Išmanioji apyrankė Xiaomi 4C 0177523 
Laiminga vieta prizas 333 Eur 0177882 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0177886 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0177891 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0177897 Laiminga vieta prizas 333 
Eur 0181957 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0183602 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0184837 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0189767 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0190959 Laiminga vieta 
prizas 333 Eur 0191541 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0193598 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0193996 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0199904 Laiminga vieta prizas 333 Eur 0199907 

kita

Miežius, kviečius, žirnius, ku-
kurūzus, miltus, daugiamečių 
žolių sėklas. Pristato į vietą.

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

Šviežią medų.
Tel. (8-615) 97688.

Laiminga vieta prizas 333 Eur 006*632 Miegmaišis CAMPION LUX 016*410 Miegmaišis CAMPION LUX 
031*803 Miegmaišis CAMPION LUX 025*948 Pakvietimas į TV studiją 024*256 Pakvietimas į TV studiją 
005*360 Pakvietimas į TV studiją 0101059 Pretendentas į 100 000 Eur 0227876 Pretendentas į 100 000 Eur 
01**889 Šiaurietiško ėjimo lazdos 005*953 Sulankstomas paspirtukas Worker 016*270 Svarstyklės Caso BS1 
010*200 Svarstyklės Caso BS1 0206387 TOYOTA C-HR Hybrid

Kaminų valymas, įdė-
klų gamyba, montavimas. 
Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, 

jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, 

Anykščiai. Tel. (8-381) 5-94-58.

Vyr. redaktorės 
pavaduotojas

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas 2200 egz.     Užs. Nr. 4017
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 

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

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46, 
mob. (8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Daiva Goštautaitė - Oškeliūnienė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Dalia Andriuškevičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, mob. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

siūlo darbą
Skubiai ieškome virėjos, darbas 

Aknystos soc. globos namuose, 
Miško g. 2, Aknystų k.  Darbo 
užmokestis SUTARTINIS, nuo 
500 Eur į rankas, priklausomai 
nuo patirties. 

Tel. (8-665) 97476, Svetlana.

Reikalinga virėja su patirtimi 
Skiemonių mstl. Anykščių raj. 

Tel. (8-614) 56848. 

Pastoviam darbui reikalingas 
traktorininkas mišriame augali-
ninkystės - uogininkystės ūkyje 
Kavarsko seniūnijoje. Darbas 
su įvairia žemės ūkio technika. 
Gali būti be patirties. 

Tel. (8-678) 53835.
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anekdotas
Justė nelaimingu veidu sėdi 

priešais lėkštę su špinatais. 
Mama įkalbinėja:

- Jei valgysi špinatus, veido 
oda įgaus puikią spalvą.

Justė:
- Bet aš nenoriu, kad mano 

veidas pažaliuotų!

***
Ant tvoros tupi katė ir kati-

nas. Katinas pasitrina ir murk-
teli:

- Brrrrrangioji, aš galėčiau 
už tave numirti!

Ji koketiškai nuleido blaks-
tienas ir paklausė:

- O kiek kartų?

***
Mirė žymus kardiochirurgas. 

Pagerbti velionio į laidotuves 
susirinko visi žymiausi medi-
kai. Paskutinis atsisveikini-
mas, giminės rauda, uždengia 
karstą. Ant sienos padaryta 
didžiulė stilizuota širdis. Stai-
ga ji prasiveria ir karstas lėtai 
įšliaužia į ertmę. Gražu, sim-
boliška, visi nubraukia ašaras. 
Staiga pasigirsta juokas, visi 
atsisuka į kaltininką. Arčiau 
esantys klausia:

- Kas jums, kolega?
- Nieko, nieko, aš tik savo 

laidotuves įsivaizdavau.
- Ir kas čia juokingo?
- Na, kolegos, aš juk gine-

kologas.

***
Išlenda iš žemės du sliekai. 

Vienas ir sako:
- Sveikas! Aš esu Jonas.
- O aš - tavo užpakalis, - at-

sako antrasis.

oras

+14

+20

mėnulis
rugpjūčio 3 - 6 d. d. - delčia.

Gerimantas, Milgedė,
Dominykas.

Lidija, Mangirdas, Lengvinė, 
Augustė.

šiandien

rugpjūčio 4 d.

vardadieniai

rugpjūčio 5 d.
Felicisimas, Nona, Rimtas, 
Mintarė, Osvaldas, Vilija.

rugpjūčio 6 d.
Bylotas, Daiva.

Nušurmuliavo didžiausia Traupio 
šventė – Šv. Onos atlaidai lina DAPkienĖ 

Traupio miesteliui šiemet sukanka 505 metai. Ta proga 
Šv. Onos atlaidų programa buvo dar platesnė ir turininges-
nė nei kasmet. Liepos 31 d. Traupio miestelyje vyko paker-
mošio renginiai, mugė, o rugpjūčio 1-ąją – atlaidai. 

Sekmadienį nedirbdavo

Visą savaitgalį vykusioje 
šventėje iš plačios programos 
kiekvienas atrado tai, kas jam 
labiausiai tinka: kam sporto 
rungtys ir varžybos, kam – 
koncertai, diskoteka ar Oninių 
atlaidai išpuoštoje bažnyčioje. 

„Kolūkių klestėjimo metais 
kaimuose per Onines visi pa-
prastai dirbdavo, nes pats ru-
giapjūtės įkarštis, pats darby-
metis, kai reikia viską nukulti, 
tad dirbdavo ir sekmadieniais. 
Bet Traupyje sekmadienį nie-
kas nebesidarbuodavo, o švęs-
davo. Būdavo gal kokių 20 vie-
tinių aludarių, kurie namuose 
pagamindavo alaus. Kur ten be-
dirbsi?“ – šypsojosi sutiktas ir 
šventėje pakalbintas traupietis.   

Šeštadienio rytas prasidėjo 
sportinėmis varžybomis – spor-
tiškai nusiteikę rinkosi į paplū-
dimio tinklinį ir krepšinį, ten 
išbandė savo jėgas. Taip pat 
vyko šachmatų, šaškių ir smigi-
nio varžybos. Vakare norintys 
ir daug jėgų turintys traukė vir-
vę, kėlė svarmenį (vad. „girą“). 
Sporto rungčių entuziastai buvo 
atvykę iš Raguvos, Anykščių, 
Troškūnų, Levaniškių, Traupio. 
Mažiausieji  šventės dalyviai 
taip pat stipriai laikė už virvės 
galų ir traukė į savo pusę – juk 
taip smalsu, kurie gi nugalės. 

Vienas iš šventės akcentų – 
daug kruopštumo reikalaujan-
tys floristiniai kilimai, papuošę 
miestelio erdvę. Šiemet visus 
džiugino „pakloti“ šeši dailūs 
kilimai. 

Upės meniniuose 
žemėlapiuose 

Įdienojus prasidėjo rimtoji 
šventės dalis – muziejininko, 
kraštotyrininko, Anykščių ra-
jono savivaldybės Teresės Mi-

keliūnaitės kultūros premijos 
laureato Raimondo Guobio par-
odos „Džiūgaukit, upės ir maži 
upeliai“ atidarymas. Susitikimo 
su autoriumi metu plačiau aptar-
ta meninių žemėlapių piešimo 
specifika ir pati pradžių pradžia, 
t. y. pats R. Guobis papasakojo, 
nuo ko viskas prasidėjo: „Daili-
ninkas Kaletonas Sklėrius, kilęs 
iš Kunigiškių (Svėdasų vals-
čiaus), nuostabiai liejo akvarele. 
2016 metais Kunigiškių kaime 
su bendruomene ir mokinukais 
organizavom stovyklėlę. Po jos 
liko 36 spalvų čekiškų pieštukų 
rinkinys. Man juos padovanojo, 
ir jie tapo lemtingi, nes tada su 
jais ir pradėjau piešti. Galima 
sakyti, kad K. Sklėrius – mano 
dvasinis įkvėpėjas. Pirmiausia 
nupiešiau Šventosios upę. Pa-
vadinau piešinį „Aukštaitijos 
Šventoji“. Šventosios piešinį 
pavyko nemenku tiražu atspaus-
dinti spaustuvėje. Na, o vėliau ir 
visas ciklas susidėliojo. Žinoma, 
žiūriu į tikrus žemėlapius, o tada 
dar pripiešiu akcentų.“

Paklaustas, kas jam svarbiau 
– piešimas, rašymas ar fotogra-
favimas, Raimondas atsakė, kad 
jau baigtas jo piešinių ciklas, 
šioje srityje kažkokių aukštumų 
jis jau nepasieksiąs, o kas dėl 
rašymo, jis dar rašysiąs, nes yra 
sukaupęs daug medžiagos. „Pie-
šimas yra daug sunkesnis kelias 
nei fotografavimas, nes atlikimo 
technika reikalauja ir kruopštu-
mo, ir nemažų sąnaudų, ypač 
laiko“, – kalbėjo parodos auto-
rius R. Guobis. 

„Bet kiek istorinių žinių Rai-
mondas turi! Jis apie kiekvieną 
vietą gali visus faktus iki smul-
kiausių detalių susakyti. Ir taip 
taikliai „pagauna“, išryškina, 
išpiešia, kas svarbu ir verta dė-
mesio“, – žavėjosi aplinkiniai, 
apžiūrinėdami parodą.   

Parodos autorių sveikino 

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius, Traupio seniūnė 
Daiva Tolušytė, bendruomenės 
pirmininkė Alytė Obelevičienė 
ir daugelis kitų.

Kavarskietė Leda, įsižiūrėju-
si į vieną iš Raimondo meninių 
piešinių, atrado savo Kapčiuš-
kių kaimą. „Jis jau išnykęs, bet 
koks neapsakomas jausmas čia 
suradus. Taip meniškai pateik-
ta“, – džiaugėsi moteris. 

Gausu dainų ir linksmybių 

Prasidėjus vakaro programai, 
lauko aikštelėje susirinkusiems 
koncertavo Anykščių kultūros 
centro Jurgitos Baldauskienės 
ir Roberto Raišelio duetas. Taip 
pat dainavo Kavarsko skyriaus 
vokalinio-romansinio ansam-
blio „Akimirka“ narės (vad. 
Leda Kazokienė). 

Sausakimšoje kultūros namų 
salėje vyko meno mėgėjų kon-
certas „O mūsų kaime kaktusai 
nežydi“. Jaunimo ir senjorų pa-
sirodymai paeiliui keitė vieni 
kitus. Traupiečiai ypač karštais 
aplodismentais palaikė pačias 
vyriausias savo bendruomenės 

nares (kam per 80), kurios šoko 
linijinius šokius. Šią programą 
buvo parengusi režisierė J. Sa-
vickienė. Nuaidėjusios garsios 
ovacijos senjorėms tik dar kar-
tą patvirtino bendrą dėsnį, kad 
metai – ne kliūtis, o raukšlelės 
– patirtis ir išmintis. Didelis 
būrys Traupio saviveiklininkų 
– įrodymas, kad miestelyje gy-
vuoja darni bendrystė. 

Šventėje pasveikintos var-
duvininkės, įteikti apdovano-
jimai, padėkota visiems, kurie 
prisidėjo ir kūrė šventę kartu. 
Nuoširdžiai ačiū ištartas rėmė-
jams - Anykščių savivaldybei ir 
Ažuožerių sodams. 

Šv. Onos atlaidų išvakarėse 
lauko aikštelėje vyko diskote-
ka, kurią vedė Nerijus Nuoba-
ra. Bičiuliškai bendrauta, šokta 
porose ir rateliuose, linksminta-
si ilgai, nes juk tokie gražūs tie 
šventiški vasaros vakarai...

Tituliniai Šv. Onos atlaidai 
prasidėjo sekmadienio vidudie-
nį. Po mišių giminės tradiciškai 
susibūrė dar pabūti, pabendrau-
ti ir aptarti karštos, spalvingos, 
bet kaip visada trumpos vasaros 
prognozes. 

Traupiečiai, kraštiečiai ir svečiai mėgavosi švente ir links-
minosi kartu.                 irmanto juzėno nuotr.

Parodos autorius Raimondas Guobis kartu su Traupio bi-
bliotekos bibliotekininke Ramune Musteikiene. 

Autorės nuotr.


