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Paskutinės dienos Pratęsti ,,anykštos“ ir „aukštaitiško 
formato“ Prenumeratą 2022-iesiems metams!

mokslai mažose mokyklose 
turi privalumų

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

kaimuose ir mieteliuose jaunų šeimų su vaikais lieka gy-
venti vis mažiau. dėl šios priežasties čia lieka ir vis mažiau 
mokyklų, jos tampa didesnių mokyklų filialais, daugiafunk-
ciais centrais. tačiau tiek tėvai, tiek mokytojai yra nepa-
tenkinti mokyklų reformomis. mokyklai esant šalia namų, 
mokiniams ją pasiekti yra nepalyginamai patogiau.

apie nedideles mokyklas, jų pliusus ir minusus, „anykš-
tos“ skaitytojams papasakojo kavarsko pagrindinės moky-
klos-daugiafunkcio centro direktorė Loreta daugėlienė.

Loreta Daugėlienė daugiau nei dvidešimt metų dirba pe-
dagoginį darbą. Šiuo metu ji vadovauja Kavarsko pagrin-
dinei mokyklai-daugiafunkciam centrui bei Traupio pa-
grindinės mokyklos skyriui.   

ir miestelio mokykla 
yra šiuolaikiška

Mokyklų reformos vyksta jau 
daug metų ir jų metu labiausiai 
nukenčia būtent kaimo, nedide-
lio miestelio mokyklos. Teigia-
ma, kad tokias mokyklas išlai-

kyti labai brangu, o mokymosi 
kokybė esanti abejotina. 

L. Daugėlienės manymu, ne-
didelės mokyklos – tai tik pliu-
sai mokiniams ir jų tėvams.

Koncertas. Gruodžio 31 d. 
18 val. Anykščių kultūros cen-
tre šventinė programa „Metas 
susitikti“. Koncertuos Vaida 
Genytė, Asta Pilvelytė bei Rūta 
Ščiogolovaitė. Bilietus įsigyti 
galite kultūros centro kasoje. 
Bilieto kaina - 18 Eur. Koncerto 
dieną bilietai brangs!

Prašymas. Šį antradienį po-
sėdžiausianti Anykščių rajono 
taryba planuoja priimti spren-
dimą, kuris atsirado dėl Vie-
šintų seniūnijos tėvų prašymo. 
„Sprendimo projektas pareng-
tas atsižvelgus į Viešintų seniū-
nijos tėvų, kurių vaikai mokosi 
Anykščių miesto mokyklose, 
prašymą kompensuoti jų pati-
riamas mokinių važiavimo į mi-
nėtas mokyklas išlaidas (85 Eur 
per mėn.)“, – rašoma sprendi-
mo projekte. Priėmus šį spren-
dimą, priešmokyklinukai ir 1–8 
klasių mokiniai įgis teisę gauti 
transporto išlaidų kompensaci-
ją važiuodami į ne artimiausią 
mokyklą ir atgal.

Festivalis. Dvyliktasis muzi-
kos, meno ir ekstremaliojo ro-
kenrolo festivalis „Devilstone“ 
kitais metais Anykščiuose vyks 
liepos 14-17 dienomis. Pasku-
tinį kartą  festivalis vyko prieš 
pandemiją – 2019 metais.

Bankas. Anykščių rajono 
savivaldybė artimiausius trejus 
metus naudosis Šiaulių banko 
paslaugomis. Tai paaiškėjo po 
gruodį įvykusio viešojo ban-
kininkystės paslaugų pirkimo. 
Šio banko paslaugomis savival-
dybė naudojosi ir iki šiol.

šventoji užliejo tilto gatvės puošmenas
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

kai tik anykščiuose, prie 
upės, įrengiamas naujas 
objektas, - šventoji išeina iš 
krantų ir patikrina darbų 
kokybę. 

Per šv.kalėdas šventosios 
vandens lygis mažiau nei per 
dvi paras pakilo 2 metrus 40 
centimetrų, upė užliejo ką 
tik baigto tilto gatvės pro-
jekto mažosios architektū-
ros elementus - suoliuką, 
šviestuvus, terasą bei šventi-
nes instaliacijas.

Upė užliejo Tilto gatvės mažosios architektūros elementus ir visiškai priartėjo prie pastatų.

Įtariama, kad 
anykštėnas 
užsikrėtė 
omikron

ar iš tiesų gyvenimas Lietuvoje gerėja?
Lukas VasiLiauskas, 

anykštėnas:
„...Baisu pagalvoti apie ateitį.“

Po treniruočių 
anykščiuose – 
startai 
Bahreine

Pianistų duetas 
dovanojo 
šventinį 
koncertą
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temidės svarstyklės

riba. Grupė Seimo narių 
siūlo nuo 16 iki 18 metų kelti 
amžiaus ribą, kada jaunuoliai 
gali savarankiškai, be tėvų ar 
globėjų sutikimo, kreiptis dėl 
sveikatos priežiūros paslaugų 
suteikimo, tame tarpe ir imuno-
profilaktikos. Pacientų teisių ir 
žalos sveikatai atlyginimo įsta-
tymas šiuo metu numato, kad 
pacientui nuo 16 metų sveika-
tos priežiūros paslaugos teikia-
mos tik su jo sutikimu, išskyrus 
būtinosios medicinos pagalbos 
paslaugų teikimo atvejus, kai 
pacientas negali savo valios 
išreikšti pats. Šie iniciatoriai 
patvirtina, kad pataisas teikia 
siekdami užkirsti kelią šešioli-
kmečiams ir vyresniems nepil-
namečiams be tėvų žinios pasi-
skiepyti nuo koronaviruso.

Karantinas. Jei Lietuvoje 
blogėtų epidemiologinė situ-
acija ir dėl to prireiktų įvesti 
karantiną, jis truktų apie tris sa-
vaites, būtų taikomas nuotolinis 
ugdymas, judėjimo ribojimai, 
sako sveikatos apsaugos minis-
tras Arūnas Dulkys. Pasak mi-
nistro, esminis rodiklis, pagal 
kurį šiuo metu bus vertinami 
karantino ribojimai, – reanima-
cijos lovų užimtumas.Vyriau-
sybė yra nusprendusi griežtus 
ribojimus įvesti tuo atveju, 
jeigu užimtumas reanimacijos 
skyriuose pasiektų 240 lovų.

Skyrius. Lietuvos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centre įsteigtas Paieš-
kų ir identifikavimo skyrius, 
jo darbuotojai bus atsakingi 
už laisvės kovotojų palaikų 
paiešką ir identifikavimą. Sky-
riui vadovauti paskirtas centro 
vyresnysis istorikas Rimantas 
Zagreckas. Jis dirbo nustatant 
Leipalingyje, Druskininkų sa-
vivaldybėje, ekshumuotų poka-
rio rezistentų tapatybę, yra tyri-
nėjęs tiek partizaninį judėjimą, 
tiek Holokaustą, aktyviai publi-
kuoja tyrimų rezultatus centro 
leidiniuose.

Gripas. Per savaitę Lietuvoje 
gripu susirgo 28 žmonės, pra-
nešė Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras. Ankstesniąją 
savaitę šalyje diagnozuota 20 
gripo atvejų. Iš 28 užsikrėtu-
siųjų į ligoninę paguldyti penki 
2–17 metų vaikai, vienas iš jų 
gydomas Intensyvios terapijos 
skyriuje. Tuo metu bendras ser-
gamumas gripu bei ūminėmis 
viršutinių kvėpavimo takų in-
fekcijomis toliau mažėja. NVSC 
duomenimis, šis sergamumo 
rodiklis Lietuvoje praėjusią sa-
vaitę siekė 42,8 atvejo 10 tūkst. 
gyventojų, ankstesniąją savaitę 
– 60 atvejų 10 tūkst. gyventojų, 
o dar ankstesnę – 60,3 atvejo 10 
tūkst. gyventojų.

-BNS

Vairuotojas. Gruodžio 24 
dieną  apie 01.20 val. Anykščių 
seniūnijos Naujųjų Elmininkų 
kaime vyras (g. 1968 m.), gyve-
nantis Rokiškio rajono  Juodupės 
miestelyje, neturėdamas teisės 
vairuoti transporto priemonės 
(teisė vairuoti yra atimta), vaira-
vo automobilį  FORD TRANSIT, 
būdamas neblaivus (nustatytas 
2,28 prom. girtumas). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras sulai-

kytas ir uždarytas į areštinę.
smurtas. Gruodžio 24 dieną 

apie 12.40 val. namuose, Kur-
klių seniūnijos  Gudelių kaime, 
neblaivi (nustatytas 2,17 prom. 
neblaivumas) moteris (g. 1974 
m.) ranka sudavė neblaiviam 
(nustatytas 3,01 prom. neblai-
vumas) vyrui (g. 1993 m.), su-
kėlė fizinį skausmą ir moteriai 
(g. 2001 m.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

konfliktas. Gruodžio 25 
dieną  apie 00.14 val. Svėdasų 

seniūnijos Bajorų kaime vyras 
(g. 1958 m.) (nustatytas 2.76 
prom. neblaivumas) sukėlė fizi-
nį skausmą vyrui (g. 1999 m., 
nustatytas 2,55 prom. neblaivu-
mas). Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Vyras (g. 1958 m.) sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

avarija. Gruodžio 25 dieną 
apie 15.29 val. Anykščių rajone, 
kelyje Kaunas-Zarasai-Daugpi-
lis, neblaivus (nustatytas 2.20 
prom. girtumas) vyras (g. 1964 
m.) nesuvaldė automobilio RE-

NAULT MEGANE ir nuvažia-
vo nuo kelio. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Pagalba. Gruodžio 24 dieną 
ugniagesiai iš policijos budėto-
jo gavo pranešimą, kad Kurklių 
seniūnijos Staškūniškio kaime 
reikalinga pagalba ištraukti 
vilkiką ir lengvąjį automobilį. 
Pranešama, kad  ugniagesiai 
gelbėtojai neturėjo galimybės 
ištraukti sunkvežimio, tačiau iš-
traukė buvusį griovyje lengvąjį 
automobilį KIA SEED.

Zarasuose Pirmasis pasaulinis karas
dar tik prasidėjo

Regioninė internetinė žiniasklaida dar
ilgai neįsitvirtins

Vienintelis kaimo sentikis: „Pamažu tolstu nuo 
senojo tikėjimo tradicijų“

Išleistas naujas žurnalo  „Aukštaitiškas 
formatas“ numeris

Pianistų duetas dovanojo šventinį koncertą Jonas JUNEVIČIUS

antrąją šv. kalėdų dieną fortepijono muzikos koncertą 
anykščių kultūros centre dovanojo pianistų duetas Pauli-
na dūmanaitė ir Joris sodeika. skambėjo Johano Bramso 
„Vengrų šokiai“. 

Anykščiuose gimusi ir au-
gusi P. Dūmanaitė pirmąsias 
smuiko (mokytoja Violeta 
Bugenienė) ir fortepijono 
(mokytoja Irena Meldaikienė) 
pamokas gavo Anykščių mu-
zikos mokykloje, po to moks-
lus tęsė M. K. Čiurlionio na-
cionalinėje menų mokykloje, 
studijavo Barselonos (Ispani-
ja) muzikos akademijoje. Ją 
baigusi su pagyrimu, gyvena 
ir dirba Barselonoje.

 Nors daugelio nacionalinių 
ir tarptautinių konkursų laure-
atė koncertuoja užsienio šaly-
se, Anykščių kultūros centro 
etnografės Reginos Stumburi-
enės dukra per šventes dažna 
viešnia Anykščiuose ir  anykš-
tėnus džiugina savo atliekama 

muzika. Šiemet liepos mėnesį 
ji surengė savo rečitalį, o šeš-
tadienio popietę su pianistu 
J. Sodeika dovanojo klau-
sytojams nuostabų koncertą 
Anykščių kultūros centre. Į 
nemokamą koncertą susirin-
ko nemažas būrys anykštėnų, 
tačiau gal dalis jų išsigando 
pandemijos, tad laisvų vietų 
buvo. 

Skirtingose aukštosiose 
mokyklose mokslus baigę P. 
Dūmanaitė ir J. Sodeika, kaip 
patys pastebi, groja kartu ir 
mėgaujasi muzika, kuria da-
lijasi su publika. Šiandien jie 
koncertuoja Vilniaus paveiks-
lų galerijoje, o anykštėnams 
vakar koncertavo Paulinos vy-
ras gitaristas Garcia Morata.Jaunųjų pianistų duetas Paulina Dūmanaitė ir Joris Sodeika.

Įtariama, kad anykštėnas užsikrėtė omikron Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

omikron koronaviruso atmaina galimai jau pasiekė ir 
anykščių rajoną. anykščių rajono mero pavaduotojas, 
ekstremaliųjų situacijų valdymo komisijos operacijų vado-
vas dainius Žiogelis „anykštai“ sakė, kad prieš kalėdas jį 
pasiekė įspėjimas, kad galbūt omikron koronaviruso atmai-
na nustatyta anykščių rajono gyventojui.

„Tas tyrimas gana ilgas. Įta-
rimų dėl omikron koronaviruso 
atmainos gauta praėjusios savai-
tės pradžioje.Yra surašyti įtari-
mai, o tyrimai vykdomi toliau. 
Nei kam, nei kur,  - nėra jokios 
informacijos. Dar bandėme išsi-
aiškinti, ar omikron koronaviru-
so atmaina nustatyta kaime, ar 
mieste gyvenančiam asmeniui, 
bet visa informacija dabar apie 
tai yra slepiama ir nieko mes ne-
žinome“, - sakė D.Žiogelis.

Tuo metu Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centre vei-
kiančiame vakcinacijos centre 
išaugo norinčiųjų pasiskiepyti 
nuo koronaviruso sustiprina-
mąja doze asmenų skaičius.

„Paskutines dvi savaites dėl 
trečiojo skiepo kreipėsi po 
700-800 gyventojų per savaitę. 
Tokių žmonių, kurie skiepijasi 
pirmąjį kartą, per savaitę atei-
na apie 50 gyventojų“, - sakė 
D.Žiogelis.

Tokį antplūdį jis siejo su tuo, 
kad gyventojams tiesiog atėjo 
tas periodas, kuomet jiems gali 
būti skirta sustiprinamoji vak-

cinos dozė.
Nuo gruodžio 28 dienos ša-

lyje keičiasi galimybių paso 
išdavimo ir galiojimo tvarka, jo 
nebegalės išsiimti tie, kuriems 
nuo antrojo skiepo yra praėję 
daugiau nei 7 mėnesiai, o tre-
čioji vakcinos dozė dar negauta. 
Paprašytas šia tema platesnio 
komentaro, Ekstremaliųjų situ-
acijų valdymo komisijos ope-
racijų vadovas D.Žiogelis sakė 
nenorintis veltis į šią temą.

„Aš pats turiu Europos Sąjun-
gos skaitmeninį COVID pažy-
mėjimą. Jis galioja, važinėjau ir 
po pasaulį.Visur jis reikalingas. 
O tas galimybių pasas pasidarė 

vos ne kaip keiksmažodis. Nu-
sprendė „ekstra greitai“, kad jis 
nebegalios, net nesiveliu į gali-
mybių paso galiojimus. Nei aš 
jį sukūriau, nei aš pakeitimus 
darau. Yra europinis pasas ir ti-
krai juo visiems rekomenduoju 
naudotis, nes jis tikrinimų metu 
galioja tiek, kiek yra parašyta, o 
ne tiek, kiek kokia Vyriausybė 
sugalvojo, kad nebegalios. Tą 
europinį pasą tik reikia išsiim-
ti ir nesukti galvos“, - patarė 
D.Žiogelis.

Paprašytas apibendrinti šiuos 
metus kovojant su koronaviru-
su, D.Žiogelis kalbėjo: „Me-
tai tokie tikrai sudėtingi buvo. 
Metų pradžioje visi be galo 
laukėme vakcinos, norėjome 
jos, mušėmės, pirmus penkis 
mėnesius pagal sąrašus vakci-
navome. Bet kai tos vakcinos 
atsirado sočiai, pasirodė, kad 
daug kam jos jau nebereikia. 
40 proc. vakcinavosi besimuš-

dami, 10 proc. – kai atsileido 
valstybinė registracija, o 70 – 
80 proc. vakcinuotis nenorėjo, 
teko daug ko prašyti ir tai reikia 
daryti iki dabar.“

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas, Ekstremalių-
jų situacijų valdymo ko-
misijos operacijų vadovas 
Dainius Žiogelis, užuot 
naudojusis galimybių 
pasu, pataria naudoti Eu-
ropos Sąjungos skaitme-
ninį COVID pažymėjimą.



DIRBU SAU 2021 m. gruodžio 28 d.

komentarai ar iš tiesų gyvenimas Lietuvoje gerėja?

Rubrikoje ,,Dirbu sau“ pasakosime apie tai, kaip gyvuoja Anykš-
čių rajono smulkieji verslininkai. Smulkiuosius verslininkus, no-
rinčius papasakoti apie savo veiklą, problemas, kviečiame kreiptis į 
redakciją telefono numeriu 8-671 76995 arba el.paštu robertas.a@
anyksta.lt . Atkreipiame dėmesį, kad naujoji rubrika nėra rekla-
ma: pasakojimus apie smulkiuosius verslininkus redakcija rengs ir 
spausdins nemokamai.

Po treniruočių anykščiuose –startai Bahreine
kartingas.lt praneša, kad Lietuvos kartingų rinktinė so-

lidžiai pasirodė Pasaulio taurės finalinėse lenktynėse, ku-
rios vyko Bahreine. tarp Lietuvos rinktinės narių anykštė-
nų nėra, tačiau visi šie sportininkai savo įgūdžius lavino ir 
anykščių kartodrome. anykščiuose šiemet buvo surengti du 
Lietuvos kartingų taurės etapai, šiaurės šalių taurės varžy-
bos, vyko kartingistų treniruočių stovyklos.

Bahreine vykusiame „Rotax 
Max Grand Finals“ Pasaulio tau-
rės finale varžėsi 8 lietuviai.

Iš viso lenktynėse startavo net 
378 sportininkai iš 60 pasaulio 
šalių. Šios lenktynės jau dvide-
šimt vienus metus vyksta kasmet 
prieš pat Naujuosius metus. Jose 
turi teisę dalyvauti tik tie, kurie 
yra laimėję savo šalių arba regi-
onų „Rotax“ taurės varžybas, tad 
į lenktynes susirenka tik geriausi 
sportininkai iš viso pasaulio.

Net šešias dienas vykusiose 
lenktynėse geriausiai sekėsi „Mi-
cro“ klasės dalyviui Ainiui Vi-
briančiui – finale jis liko tik per 
žingsnelį nuo podiumo ir užėmė 
ketvirtą vietą. Toje pat klasėje 
lenktyniavusi Vanesa Šilkūnaitė 
liko 28-a. Puikiai važiavo ir Va-
nesos brolis Markas – jis „Mini“ 
klasės finale liko šeštas. Kiti du 
mūsų sportininkai – Laurynas 
Žadeika liko 57 ir į finalą nepa-
teko, o Dovydas Gudelevičius 
finalo nebaigė po kontakto su 
priešininku ir buvo klasifikuotas 
34-oje vietoje. „Junior“ klasė-

je Maxim Schurko liko 21-as, 
DD2 „Master“ klasėje Mykolas 
Mazinas užėmė 31-ą vietą. DD2 
klasėje Martynas Morkis liko tik 
51-as. Martynui nepasisekė jau 
pirmame atkrintamajame važia-
vime:  po kontakto su priešininku 
jam lūžo pirštas! Tačiau lietuvis 
parodė tikrą vyriškumą – gydy-
tojai sugipsavo sužeistą pirštą 
ir lietuvis nutarė tęsti lenktynes, 
nors ir kęsdamas skausmą.

Anykščių kartingų trasą eks-
ploatuoja technikos sporto klubas 
„Motorsportas“, vadovaujamas 
autokroso sporto meistro, dukart 
Lietuvos čempiono Romualdo 
Vitkaus. Kartingų trasa Anykš-
čiuose buvo įrengta 1990-aisiais. 
„Motorsportas“ ją pagal panau-
dos sutartį perėmė 2002-aisiais. 

Anykščių kartingų trasa gali 
naudotis ir pramogautojai. Mūsų 

miestą lankantiems turistams 
palėkimas kartingu dažnai yra 
viena iš viešnagės Anykščiuose 
darbotvarkės dalių.

Pasak R.Vitkaus, vaikams, 
siekiantiems sportinės karjeros, 
kartingo treniruotės yra būtinos. 
„Kartingai yra pradžių pradžia, 
nesvarbu, kur paskui pasuks bū-
simas lenktynininkas - ar į ralį, 
ar į žiedines lenktynes. Ir dabar-
tiniai „Formulės“ lenktynininkai 
savo karjerą pradėjo nuo kartin-
gų“, - „Anykštai“ dėstė R.Vitkus, 
pats dešimtmetį lenktyniavęs už-
sienio autokrosų trasose. 

Anykščių kartingų trasa yra vie-
na geriausių Lietuvoje, atitinkanti 
varžybų standartus. Tuoj po Nau-
jųjų, sausio 9-ąją, Anykščiuose 
bus surengtos Lietuvos kartingų 
žiemos taurės I etapo varžybos.    

-ANYKŠTA

Romualdo Vitkaus vadovaujamo technikos sporto klubo 
„Motorsportas“ eksploatuojama Anykščių kartingų tra-
sa yra viena svarbiausių būsimųjų Lietuvos automobilių 
sporto žvaigždžių ruošimo bazė.

2021 metais Lietuvoje didėjo minimali alga, pensijos, buvo mokami didesni vaiko pi-
nigai. nepaisant Vyriausybės pastangų gerinti žmonių gerovę, per šiuos metus drastiškai 
augo paslaugų kainos, metinė infliacija pakilo beveik iki 10 proc.. nuo ateinančių metų 10 
proc. brangs elektra, 36 proc.- dujos, o nuo 2022 metų taip pat padidintas būtinasis stažas, 
kurį būtina sukaupti, norint gauti senatvės pensiją – jis sieks 32 metus ir 6 mėnesius.

„anykšta“ teiravosi pašnekovų, ar 2021 metais jie pajuto gerėjančias gyvenimo sąlygas, 
taip pat domėjosi, kokias perspekyvas jie mato ateinančiais metais. Juk šalies valdžia ir vėl 
žada gerinti žmonių gyvenimus, tik ar visų tų pažadų nesudegins įsisukanti augančių kainų 
pasiutpolkė?

euras tampa 
„vagnorka“

romaldas GiŽinskas, buvęs 
anykščių rajono tarybos narys:

- Mano pensija yra 520 Eur. Gy-
venu nuosavame name. Gal kažkas 
sakys - kam man tas namas, tačiau 
dviejų kambarių butas kainuoja be-
veik brangiau nei mano namas.

Nemažą dalį savo pensijos išlei-
džiu vaistams, kurie pabrango, nors 
ir yra iš dalies kompensuojami.

Parduotuvėse lankausi porą kartų 
per savaitę, o jose kylančios kainos 
jaučiasi. Aš jau nebekalbu apie kuro 
kainas, kurios Anykščiuose ypač 
aukštos.

Euras tampa „vagnorka“. Kada 
dieną naktį spausdinami eurai, taip 
ir yra. Nemanau, kad turėdami litą 
gyventume geriau, bet vienoje są-
jungoje jau buvo nelabai protinga 
finansinė politika, o dabar ir kitoje. 
Briuselis nekontroliuoja, ką daro 
atskiros valstybėlės. Mes negalime 
valdyti rinkos, bet yra dalykai, ku-

riuos privaloma valdyti. Tai – vaistų 
kainų reguliavimas. Prie Smetonos 
taip pat buvo alkoholio ir energe-
tikos monopolis. Jeigu šie dalykai 
būtų palikti valstybiniais, gal būtų 
ir geriau.

Lietuvos užsienio politika taip 
pat prisideda prie sudėtingesnio 
gyvenimo. Mes dirbtinai ieškome 
priešų. Reikia palaikyti normalius 
santyklius, o ne būti tuo padaru, ku-
ris kanda į koją. Kaip tai po to ne-
atsilieps mūsų kišenei? Pažiūrėkite, 
kiek mums gali kainuoti Baltarusi-
jos ar Kinijos tema. Įsivaizduokite, 
kas atsitiks, jei bankrutuos „Lietu-
vos geležinkeliai“, kiek žmonių liks 
be darbo...

Kitais metais reikia, kad susi-
vienytų opozicija., kad pasikartotų 
1992 metų scenarijus, kada būtų 
išankstiniai Seimo rinkimai. O jei 
išliks ta pati valdžia, nutiks taip, 
kaip prognozuojama. Visos pensi-
jos ženkliai sumažės, todėl kad jau 
dabar valstybė yra pasiskolinusi 3 
mlrd. Eur skoloms padengti. 

Valstybės užsienio 
politika kenkia 
ekonomikai

Leonas aLesionka, buvęs 
anykščių rajono meras:

- Mano pensija nuo to laiko, kai 
valdžioje  buvo Skvernelis,  kie-
kvienais metais didėdavo. Šiuo 
metu mano pensija siekia 767 Eur. 
Tikrai nebadauju, susimoku komu-
nalinius mokesčius, į automobilius 
įsipilu dyzelino.

Kainų augimą pajutau jau po 
pusmečio, kai mes įsivedėme eurą. 
Tos kainos, kurios buvo litais, stai-
ga tapo eurais. Kažkada, kai aš lai-
mėjau „Teleloto“ loterijoje milijoną 
litų, už bilietą mokėjau vieną litą. 
Po to, kai buvo įvestas euras, iš pra-
džių už bilietus mokėjau centus, o 
dabar bilietas kainuoja 2 Eur.  Retai 
naudojuosi taksi, bet kartais tenka. 
Už taksi anksčiau mokėdavau 7 
litus, o dabar už tą patį nuvažiuotą 
atstumą moku 7 Eur. 

Viskas brangsta, bet aš neraudo-
siu, kad esu vargšelis ir neprašysiu 
sušelpti (juokiasi). Man pakanka 
pensijos, bet pasakyti, kad gyvenu 
klestėdamas taip, kaip anksčiau, 
gaudamas algą – taip nėra.

Paskutiniu metu mūsų valstybė 

vykdo tokią užsienio politiką, kuri 
kenkia mūsų ekonomikai. Vien su 
Kinija sukonfliktavus, mūsų eko-
nomika praras „žiaurius“ pinigus. 
Sukonfliktavę su Baltarusija, mes 
kasmet prarasime apie 180 mln. 
Eur. Pažaidėme tik dėl to, kad įtik-
tume Amerikai ir Briuseliui?

Manau, kad dėl tokios valdžios 
politikos žmonės ims kitais metais 
maištauti. Blogės gyvenimas Lie-
tuvoje.

aukų dydis 
pamažu auga

raimundas simonaViČius, 
svėdasų šv.arkangelo mykolo 
parapijos klebonas:

- Žmonės linkę labiau dejuoti nei 
girtis.Tuo metu, kai Lietuvoje buvo 
įvestas karantinas, apribojimai, 
tikintieji bažnyčiai aukodavo ma-
žiau, bet dabar viskas „atsigavę“. 
Galiu pasakyti, kad Svėdasų krašto 
žmonės bažnyčiai yra dosnūs. Taip 
jau dažniau būna, kad dosniau au-
koja tie, kurie gyvena neturtingiau, 
bet žinoma, taip nėra visuomet.

Nemanyčiau, kad kiti metai bus 
išskirtinai blogi. Kasmet viskas 
brangsta. Tikėtis, kad viskas ims 
pigti – nerealu. Bet žmonės, kaip 
aukojo bažnyčiai, taip ir aukos. Jie 
žino, kad viskas brangsta, todėl ir 
tos aukos pamažu auga. Nebus taip, 
kad bažnyčia neišsilaikys.

Jeigu žmogus dirbantis, nedegra-
davęs, jis visada „ištraukia“ visus 
sunkumus su Dievo pagalba.

Baisu pagalvoti 
apie ateitį

Lukas VasiLiauskas, 
anykštėnas:

- Dirbu transporto vadybininku, 
gaunu minimalią algą. Su žmona 
auginame sūnų. Anksčiau tokio at-
lyginimo užtekdavo, bet kai viskas 
brangsta, tenka daugelio dalykų at-
sisakyti, taupyti. Net ir nuėjęs į  par-
duotuvę pasižiūriu į prekių kainas, 
neperku visko, ko norėčiau. Atsi-
radus vaikui, tenka lyginti vaikiškų 
darbužių, žaislų kainas. Nėra taip, 
kad perku, ką noriu, važiuoju, kur 
noriu – tenka pasispausti.

Valstybės mokami vaiko pinigai 
yra juokingi – 70 Eur, kai pampersų 
pakuotė kainuoja per 20 Eur. Liū-
dna, kad per mažą dėmesį valstybė 
skiria vaikus auginančioms šei-
moms. Pas mus taip jau yra – vie-
na ranka duoda, bet per paslaugų, 
kainų augimą tuos pinigus paima. 
Realiai nieko nepajunti, su savo fi-
nansais lieki toje pačioje vietoje.

Manau, kad turėčiau uždirbti 1 
tūkst.700 Eur, kad mūsų trijų as-
menų šeima galėtų gyventi savęs 
nevaržydama. Man, kaip jaunam 
žmogui, baisu net pagalvoti apie 
ateitį. Juk reikės ir vaiką į mokslus 
išleisti, nepasakysi, kad tėtis tiek pi-
nigų neuždirba. Kirba mintis išvykti 
į užsienį,  jei taip ir toliau tęsis.

Girdime, kad, pasikeitus valdžiai, 
kažkas pagerės, bet dažniausiai tie 
pažadai lieka pažadais, kai valdžia 
jau išrinkta. 

-ANYKŠTA
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kvietimas suskubti norintiems itin spartaus interneto kaime 
skaitmeninė atskirtis tarp miesto ir kaimo netrukus dar labiau sumažės – kaimo vieto-

vių gyventojai turės galimybę prisijungti prie itin spartaus interneto. tačiau tam, kad rei-
kalinga infrastruktūra būtų sukurta, žmonės turi nedelsti ir iki metų pabaigos informuoti 
apie savo norus seniūnijas, žemės ūkio skyrius ar Žemės ūkio ministeriją.

Plačiajuosčio interneto ryšio 
infrastruktūra Lietuvos kaimo 
vietovėse kuriama jau dešim-
tmetį. Europos Sąjungos lėšomis 

finansuojami bendri Susisiekimo 
ir Žemės ūkio ministerijų plačia-
juosčio interneto plėtros (RAIN, 
PRIP), naujos kartos prieigos 

(NKP) projektai. Juos įgyvendi-
nant nutiesta 11 425 km optinių 
linijų – plačiajuosčio interneto ryšį 
turi beveik 1,5 mln. namų ūkių. 

Nors šio interneto ryšio paden-
giamumo rodikliai Lietuvoje yra 
neblogi, Europos Komisija siekia 
namų ūkiams suteikti jo paslaugas 
100 mb/s sparta. Pagal šį rodiklį 
Lietuva Europos Sąjungos mastu 
yra vidutiniokė, o imant tik kaimo 
vietoves – mes dar atsiliekame.

Todėl Žemės ūkio ir Susisie-
kimo ministerijos kartu su VšĮ 
„Plačiajuostis internetas“ paren-
gė naują infrastruktūros plėtros 
kaimo vietovėse projektą „Itin 

Nuotr. iš ŽŪM archyvo.

spartaus ryšio infrastruktūra“. 
Europos Komisija ir jam skyrė 
reikalingą finansavimą.

Tačiau siekiant tinkamai įgy-
vendinti šį projektą turi būti at-
liktas rinkos tyrimas – nustatyti 
namų ūkiai, kurie nori prisijungti 
prie itin spartaus ryšio infrastruk-
tūros. Objektų, įtrauktų į projektą, 
prijungimas bus finansuojamas 
projekto lėšomis, o objektų val-
dytojai galės patys rinktis kon-
krečias interneto paslaugas ir jas 
teikiantį operatorių.

Žemės ūkio ministerija paprašė 
savivaldybių žemės ūkio skyrių, 
seniūnijų pateikti informaciją 
apie objektus, kuriems reikalinga 
itin spartaus ryšio infrastruktūra.

Kadangi laiko liko labai nedaug 
– informaciją reikia pateikti iki 
gruodžio 30 d. – ūkininkai, že-

mės ūkio bendrovės turėtų kuo 
skubiau kreiptis į seniūnijas ar 
žemės ūkio skyrius, kurie padėtų 
užpildyti pateikimo formą apie 
objektą, į kurį pageidaujama at-
vesti šviesolaidinę infrastruktūrą. 
Tačiau šią nesudėtingą formą 
(https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/
kvietimas-suskubti-norin-
tiems-itin-spartaus-interneto-
kaime) galima užpildyti patiems 
ir atsiųsti ją Žemės ūkio ministe-
rijai el. paštu Nerijus.Gudelis@
zum.lt. Informacija pasiteirauti 
– tel. (8 5) 239 1188.

Užsak. Nr.1175 

šventoji užliejo tilto gatvės puošmenas

(Atkelta iš 1 psl.)

ižo kamščiai ir žemiau, 
ir aukščiau anykščių

Panašu, kad Šventoji baigs 
niokoti ir ankstesnio projekto 
- kairiojo upės tako - mažosios 
architektūros elementus ir patį 
taką. Sekmadienį, gruodžio 26-
ąją, upės ledas buvo susiforma-
vęs gerokai aukščiau kempingo 
„Po žvaigždėm“ administracinio 
pastato durų apačios.

Vandens lygis sekmadienį 
abiejose Anykščių užtvankos 

pusėse buvo susilyginęs, ir 
vanduo pradėjo semti aukščiau 
miesto, prie Šventosios upės, 
įsikūrusius „Elmos“ bendrijos 
kolektyvinius sodus.

Pirmadienį, gruodžio 27-osios 
rytą, žemiau Anykščių užtvan-
kos vandens lygis buvo nukritęs 
19 centimetrų, tačiau „Elmos“ 
bendrijos sodininkams nepalen-
gvėjo - aukščiau miesto Švento-
sios vandens lygis tebekilo. 

apsėmė stebėjimo postą

Lietuvos hidrometeorologi-

jos tarnybos Anykščių posto 
stebėtojas Petras Buterlevičius 
„Anykštai“ sakė, kad net ir jis 
nebuvo pasiruošęs tokiam stai-
giam upės vandens lygio kili-
mui -  ilgaaulius guminius batus 
jis buvo palikęs stebėjimo posto 
namelyje, kuris, jam atvykus, 
buvo apsemtas. P.Buterlevičius 
šypsojosi, kad bandė gelbėtis 
apsiavęs šiukšlių maišais, bet 
jie nedaug tepadėjo - postą ste-
bėtojas pasiekė jau permirkęs.

Visgi P.Buterlevičius tikino, 
kad Kalėdų potvynis jo neste-
bina - upė staiga neužšalo, joje 
plaukė ižas, o jis tradiciškai 
užkimšo upę kiek žemiau SPA 
„Vilnius Anykščiai“. O pirma-
dienį, panašu, kad susiformavo 
dar vienas ižo kamštis, tik aukš-
čiau užtvankos.

Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos Anykščių posto stebė-
tojas P.Buterlevičius „Anykš-
tai“ kalbėjo, kad grėsmės, jog 
pajudėjęs ižas išlaužys viską 
pakeliui, nėra. Pasak jo, ižas 
yra lengvas ir ne toks grėsmin-
gas kaip per pavasario polai-
džius einančios ledo lytys. „Kai 
amžinatilsį Vytautas Pupeikis 
vadovavo Anykščių civilinei 

Šventoji grasino užsemti kolektyvinių sodų ūkinius pasta-
tus ir gyvenamuosius namus.

Sekmadienį vandens lygis abiejose užtvankos pusėse buvo 
susilyginęs.

saugai, manęs per kiekvieną 
potvynį klausdavo: „Petrai, ką 
darom?“ Aš jam visada atsa-
kydavau, kad laukim rytdie-
nos, upė pati išsivaduos. Taip 
ir dabar galiu pasakyti - laukim 
rytdienos. Nėra čia tragedijos“, 
- kalbėjo P.Buterlevičius.   

Žalą skaičiuos pavasarį

Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ 
sakė, kad jis nemažai laiko per 
pačias Kalėdas praleido prie 
Šventosios. Upei ėmus lipti iš 
krantų, buvo atjungtas apšvieti-
mas, bet visi kiti potvynio pa-
dariniai lieka stichijos valioje. 
„Ką mes galime padaryti? Kai 
nutirps ledas, pamatysime, ar 
gerai suoliukai ir terasa pritvir-
tinti“, - dėstė D.Žiogelis.

numatė, kad bus 
potvynių

Tilto gatvės projektą atliko 
anykštėno Juliaus Biliūno va-
dovaujama UAB„Metro archi-
tektūra“. „Prognozavome, jog 
pakrantė bus užlieta. Projekte 
numatyta mažosios architek-

tūros elementų standartų klasė 
yra gerokai aukštesnė, nei ga-
lėjo būti pagal reikalavimus“, 
-  apie potvynį kalbėjo archi-
tektas. 

Jis sakė manąs, jog iš mau-
medžio padaryta terasa bei me-
taliniai suoliukai dėl potvynio 
neturėtų nukentėti. J.Biliūnas 
dėstė, jog jis žinąs, kad upės ly-
gis galįs pakilti ir dar aukščiau,  
o tokiu atveju kiltų grėsmė ne 
tik Tilto gatvės kompleksui, bet 
ir gyvenamiesiems namams. 
„Tokiu atveju, matyt, savival-
dybė turėtų ieškoti sprendimų“, 
- sakė Tilto gatvės komplekso 
projektuotojų vadovas.  

nežino, ar draudimas 
atlygins nuostolius

Anykščių rajono viceme-
ras D.Žiogelis kalbėdamas su 
„Anykšta“ svarstė, jog jeigu 
potvynis padarys žalos ką tik 
baigtam Tilto gatvės projektui, 
draudimas greičiausiai nuosto-
lių neatlygins.

„Žinau, kad draudimas sta-
tybos brokui buvo, bet staty-
bos yra pabaigtos“, - kalbėjo 
D.Žiogelis.  

Šventosios vandens lygis Anykščiuose buvo pakilęs 2 me-
trus 40 centimetrų.

Potvynio padaryti nuosto-
liai paaiškės pavasarį.
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mokslai mažose mokyklose turi privalumų
(Atkelta iš 1 psl.)

„Manau, kad patiems mažiau-
siems, pradinukams, jų tėve-
liams, yra patogiau ir saugiau, kai 
mokykla yra šalia, nereikia nie-
kur vykti. Jeigu tai tik įmanoma 
ir valstybė išgali, tai, manau, tos 
mokyklos turėtų būti. Kita vertus, 
tokios, kaip Kavarsko mokykla, 
yra idealios mokytis todėl, kad 
klasėse yra po dvylika ar penkio-
lika vaikų. Mokytojas prie kie-
kvieno prieis, padės. Be to, taip 
vaikai lengviau socializuojasi, 
bendrauja, užtenka ir draugų, visi 
yra pastebėti, pakonsultuoti. Tai  
ne trisdešimt, net ne dvidešimt 
penki klasėje. Matau, kad tokioje 
mokykloje vaikai būna ramesni, 
vieni kitus pažįsta. Kita vertus, ir 
mes, mokytojai, visas personalas, 
vaikus labai gerai pažįstame, tė-
vus – taip pat, o tai didelėje mo-
kykloje, ko gero, būtų neįmano-
ma“, – teigė direktorė ir sutiko su 
nuomone, kad tokiose mokyklo-
se vaikams yra žymiai saugesnė 
aplinka, daug mažiau patyčių, yra 
glaudesnė tiek mokinių, tiek mo-
kytojų bendruomenė.

„Įsivaizduoju, kad pas mus mo-
kytis yra labai komfortiška. Mūsų 
mokykla renovuota, turime visas 
reikalingas šiuolaikines priemo-
nes, 3D klases, robotiką, tikrai 
nesam atsilikę. Mokytojai atva-
žiuoja ir iš Anykščių, ir Kavarske 
turime puikių mokytojų. Nesijau-
čiu, kad būtume prastesni, kažko 
vaikams neduotume“, – kalbėjo 
L. Daugėlienė. 

didesnė tikimybė baigti 
vidurinę mokyklą

Direktorės teigimu, mažose kla-
sėse yra žymiai lengviau paruošti 
vaikus ir egzaminams. Puikus to 
įrodymas – pernai, 2020-aisiais, 
Kavarsko pagrindinė mokykla 
buvo pripažinta geriausia tarp 
Lietuvos pagrindinių mokyklų, 
kuriose mokosi iki 20 dešimtokų.

„Šiuo metu turime dvylika abi-
turientų. Sakykime, iš dvylikos 
penki ruošiasi matematikos eg-
zaminui. Tad jiems mokymasis 
tampa panašus į privatų. Ne kie-
kvienas gali gauti tą „šimtuką“, 
bet kiekvienas savo lygmeniu gali 
pasiruošti maksimaliai. Tokioje 
mokykloje tam yra visos sąlygos. 
Paruošiame net ir tuos, kuriems 
galbūt didelėje mokykloje sektų-
si sunkiau, jie ten turėtų mažiau 
motyvacijos ir tiek resursų, kad 
ugdymo įstaigą baigtų“, – kalbėjo 
daug metų ir didelėje  (Anykščių 
Antano Baranausko vidurinėje) 
miesto mokykloje, ir Kavarsko 
mokyklose dirbusi L. Daugėlienė: 
„Per ilgalaikę darbo praktiką ma-
tau pavyzdžių, kad kai kurie mo-
kiniai, esant didžiulėms klasėms, 
vidurinio išsilavinimo galbūt 
būtų ir negavę. Baigę mokyklą, 
jie mokslus tęsia profesinėje mo-

kykloje, bet iki jos turi laiko dar 
dvejus metus subręsti mokykloje. 
Būna, net tėvai paprašo, kad vai-
kas pabaigtų vidurinę mokyklą, ir 
tik tada mokytųsi profesijos“.

„Kitas dalykas – jei, pavyz-
džiui, viską stambinti ir vežti vai-
kus į rajono centrą, šiuo atveju – į 
Anykščius, reikia labai apsvars-
tyti dėl pavėžėjimo. Mūsų mo-
kykloje pačių kavarskiečių nėra 
daug, mums didžiąją dalį moki-
nių reikia atsivežti. Susiduriame 
su tokiomis problemomis, kad 
vaikams reikia anksčiau keltis, o 
tai sukelia nepatogumų, nepasi-
tenkinimą. Ryte tas atvežimas yra 
sudėtingas dalykas. Todėl arba tu-
rėtų būti daugiau autobusų, arba 
maršrutiniai turėtų vežti, nes jų 
praktiškai nebėra, turime atsivež-
ti patys. Matau čia labai didelę 
bėdą“, – mažų mokyklų pliusus ir 
minusus vardijo pedagogė. 

itin mažose mokyklose 
vaikams trūksta bendravimo

O kokia direktorės nuomonė 
apie mažąsias kaimo mokyklas, 
kuriose telikę vos dvidešimt ar 
dar mažiau vaikų? L. Daugėlienė 
šiuo metu vadovauja ir Traupio 
pagrindinei mokyklai, kuri tapo 
Kavarsko pagrindinės mokyklos 
skyriumi.  

„Manyčiau, kad tokiose moky-
klose kaip Traupio, būtų galima 
palikti darželį. Nes, kai yra labai 
mažai vaikų, jie negauna reika-
lingos socializacijos, labai sunku 
dirbti sujungtose klasėse. Jiems 
reikia bendrauti, draugų, reikia 
išmokti pasipykti, spręsti konf-
liktus. Juk paaugliui draugas yra 
viskas. Ir per karantiną buvo sa-
koma, kad vaikams buvo didžiu-
lis praradimas ne tik mokslo, bet 
ir bendravimo prasme. Manau, 
tokiose nedidelėse bendruome-
nėse trūksta to bendravimo, o 
jungtinėse klasėse nematau ko-
kybiško mokymosi. Pati, kadangi 
dėsčiau dalyką, žinau, ką reiškia 
mokyti septintoką, aštuntoką. Jei 
klasė sujungta, turi labai skirstyti 
pamoką, nukenčia visi. Jei dirbi 
su vienais, kiti turi savarankiš-
kai dirbti, po to - apsikeisti… 
Aš tokios pamokos kokybiškos 
neįsivaizduoju. Tačiau tie, kurie 
taip dirba, gal paneigs mano žo-
džius… – svarstė L. Daugėlienė. 
– Kalbant konkrečiai apie Trau-
pio mokyklą, švietimo „galvos“ 
turėtų pagalvoti, ką su ja daryti. 
Tai yra renovuota, graži mo-
kykla, su unikalia aplinka. Ten 
turėtų veikti dienos centras, gal 
turėtų likti darželis, gal – net 
pradinės klasės“.

svarbiausia – pagarba 

L. Daugėlienė dabartinę Anta-
no Baranausko pagrindinę moky-
klą baigė prieš 33 metus, Vilniaus 

universitete įgijo matematikės 
specialybę ir su pertraukomis 
dirbo pedagogės darbą. Paklaus-
ta, ar labai skiriasi tuometinė 
mokykla, kurioje pati mokėsi, ir 
šiandieninė, kurioje tenka dirbti, 
pašnekovė sakė: „Visko visais 
laikais buvo, kalbomis, kad šiuo-
laikiniai mokiniai tapo kitokie, 
netikiu. Dabar, aišku, daug dau-
giau technologijų. Mano laikais, 
kai baigiau mokyklą, tebuvo keli 
kompiuteriai, ir tie ne mano mo-
kykloje. Aš eidavau mokytis į 
būrelį ir svajojau, kad mokyklose 
kada nors bus kompiuterių tinklas, 
klasė. Buvau apie tai prisiskaičiu-
si. Kita vertus, ir dabar, po karan-
tino, atsirado daugiau techninių 
galimybių. Dar nelabai norime ir 
„gyvus“ tėvų susirinkimus daryti, 
bet yra „zoom’as“. Tad ir tėvai, ir 
mokytojai yra išmokę prisijungti, 
bendrauti nuotoliniu būdu. Tos 
informacinės technologijos tikrai 
ne tik trukdo - jos labai išplėtė 
galimybę bendrauti. Mokytojams 
taip pat padarėme hibridinius su-
sirinkimus, nes ne visi vietiniai, 
vieni gali atvykti, kiti - ne. Turi-
me hibridinių klasių“. 

Taip pat, L. Daugėlienės ma-
nymu, šiais laikais yra labiau 
atsižvelgiama į vaiką, į jo spe-
cialiuosius poreikius. „Anksčiau 
būdavo visi vienodai mokomi, 
turėdavom pasiekti, pavyzdžiui, 
fizinio ugdymo, normatyvus. 
Jei ne – bus blogai. Dabar atsi-
žvelgiama, kiek mokinys geba. 
Manau, kad yra draugiškesni, 
šiltesni santykiai tarp mokinių ir 
mokytojų, nei kad tai buvo anks-
čiau“, – kalbėjo pedagogė.

Ar tiesa, kad šiuolaikiniai vai-
kai negerbia mokytojų, jų neklau-
so? „Visada ir visais laikais buvo 
mokytojų, kurie neužsitarnau-
davo pagarbos. Ir anais laikais 
būdavo, kad kurio mokytojo ne-
klausydavom, nesąmones dary-
davom. O dabar yra tokių peda-
gogų, kurie net leidžia save vardu 
vadinti – anksčiau tai būtų buvusi 
baisi nuodėmė – bet tokį moky-
toją mokinys vis tiek gerbia, jis 
yra autoritetas, yra tam tikros ri-
bos, atstumas. Ir mūsų, ir mūsų 
senelių, ir prosenelių laikais buvo 
tokių mokytojų, kuriuos mokiniai 
gerbdavo, buvo ir tokių, kurie 
tos pagarbos neužsitarnaudavo. 
Nuo muštro mažai kas priklauso, 
o pats blogiausias dalykas, kai 
mokinys mokytojo bijo. Jokiais 
būdais mokinių negalima valdyti 
baime“, – savo nuomone pasida-
lijo L. Daugėlienė.

reikia gebėti mokytis 
savarankiškai

Ar sunkiau šiuolaikinius vai-
kus sudominti mokslu, juk dažnai 
teigiama, kad jiems niekas neį-
domu... „Nemanau, kad sunkiau, 
bet tie patys metodai nebeveikia. 

Reikia įvaldyti ir naujas techno-
logijas, daugiau vaikams duoti 
dirbti savarankiškai, mokytojas 
turi mažiau dominuoti pamokoje, 
kaip kad būdavo anksčiau. Dau-
giau užduoti praktinių, tiriamų-
jų darbų.Vaikai turėtų daugiau 
mokėti išsikelti uždavinį, įsiver-
tinti, – kalbėjo L. Daugėlienė, 
– daugiau atsakomybės tenka 
mokiniui. Mokytojas visada at-
sakingas, bet jis daugiau tampa 
konsultantu, mažiau dominuoja. 
Arba, pageidautina, kad mokinių 
veiklą jis koordinuotų“. 

Mokytojos teigimu, jokiais 
būdais negalima „numesti va-
dovėlio“ ir palikti mokinio mo-
kytis visiškai savarankiškai:  jį 
reikia pamažu išmokyti mokytis 
savarankiškai. 

„Mokykloje, prieš mokslo 
metus, išsikeliame mokėjimo 
mokytis tikslus. Tarkim, moki-
nys nemoka, nesugeba ieškoti 
informacijos. Tuomet mes jam 
patariame kreiptis pagalbos į kitą 
mokinį, paklausti jo, nenuleisti 
rankų. Duodame įvairių patarimų. 
Aišku, jei reikia tuo momentu pa-
galbos, o mokinys dar neišmokęs 
mokytis, tai mokytojas visada 
prieis ir padės. Bet, kaip matėme, 
nuotoliniu būdu neprieisi ir ne-
parodysi, todėl tas savarankišku-
mas yra labai svarbus. Gyvenime 
jis taip pat bus svarbus. Aš daug 
metų mokykloje dirbu, buvo atve-
jų, kada mokyklą baigęs mokinys 
net papriekaištaudavo, sakydavo, 
jūs mus taip aptupinėdavot, kad 
po to pirmame kurse trūko to 
savarankiškumo. Dabar jau nuo 
pradinių klasių stengiamės paro-
dyti, kad yra turinys, susiraskite, 
o ne „atsiverskit šeštą puslapį“. 
Stengiamės, kad jie patys gebėtų 
susirasti, klausti“, – apie mokslei-
vių ugdymą pasakojo mokyklos 
direktorė. 

Be to, pasak L. Daugėlienės, 
dabar vaikams pateikiamos ir 
skirtingų lygmenų užduotys, kuo-
met jie gali pasirinkti, ką spręsti: 
„Mokytoja tik pasako, kurie už-
daviniai yra sunkūs, vidutiniai, 
lengvesni. Mokiniai patys gali 
susiskaičiuoti taškus, pasirašyti 
sau kaupiamąjį įvertinimą. Da-
rome taip, kad jie būtų kuo sava-
rankiškesni, bet patys irgi to labai 
mokomės. Mokytojas, paskelbęs 
temą, mokiniams nusako ir sė-
kmės kriterijus. Jie daro ir žino, 
kiek taškų surinks. Ir pats moky-
tojas turi nemažai padirbėti, kad 
vaikas dirbtų savarankiškai ir kad 
jam būtų aiški ta užduotis. Nega-
lima tiesiog pasakyti, kad dirbsit 
savarankiškai, ir atsiriboti“. 

Namų darbai taip pat kai kada 
prieštaringai vertinami. Yra mo-
kinių, tėvų, kuriems nepatinka, 
kad namuose reikia papildomai 
dirbti, yra manančių, kad mokytis 
reikia mokykloje.

„Manau, namų darbai yra rei-

kalingi. Kai kada reikia išmokti 
„technikos“, įgusti, tai vien mo-
kykloje padaryti sudėtinga. Buvo 
ir kažkurios ministerijos požiūris, 
kad nereikia namų darbų. Bet 
mes skeptiškai į tai žiūrėjome, 
matome, kad ir jie pritilo.  Kaip 
išmokti eilėraštį? Daugybos len-
telę? Ne visi turi tokią atmintį, 
kad mokykloje išmoktų. Sutinku, 
kad namuose nereikėtų užduoti 
sunkesnių užduočių, reikėtų duo-
ti lengvesnių įgūdžiams įtvirtinti. 
Švietime yra labai daug tų klausi-
mų, užtat ir dirbti įdomu“, – kal-
bėjo L. Daugėlienė.

nuo mažens svajojo 
būti mokytoja

L. Daugėlienė mokykloje dirba 
per dvidešimt metų. Jai, matema-
tikei- informatikei, yra tekę dirbti 
ir Civilinės metrikacijos skyriuje, 
ir savivaldybėje, tačiau moteris 
teigia, kad darbas  mokykloje – 
įdomiausias ir prasmingiausias.

„Šiuo metu nemokytojau-
ju, dirbu vadovės darbą. Kurį 
laiką dirbau kitus darbus, bet 
mokykloje – labai įdomu. Biu-
džetinėje įstaigoje dokumentai, 
nematai žmonių… Šiame darbe 
matai prasmę. Prieš daug metų 
mokyklą baigę mokiniai ateina 
pabendrauti, nori susitikti. Jie pri-
simena, ir jauti, kad kažką gero 
padarei. Dėl prasmės šitas darbas 
įdomus. Manęs nė kiek neerzi-
na jų išdaigos - viską suprantu. 
Mokytojams visada sakau – kan-
trybės, išminties reikia, pats turi 
turėti tvirtą stuburą, turi savyje 
būti visada susitvardęs. Šiame 
darbe, ko gero, kaip ir visose pro-
fesijose, turi būti pašaukimas. Ką 
bekalbėtume, mes kuriame Lietu-
vos ateitį. Kaip išmokysim, taip ir 
bus. Iš kur visi ministrai atėję? Iš 
mokyklos. Perduodame vaikams 
vertybines nuostatas. Kartais ir tė-
veliai šeimose negeba to padaryti, 
tai mes tą darbą padarome. Svar-
bu mokytojui būti pavyzdžiu, ne 
tiek kalbėti, kiek būti autoritetu“ 
– apie mokytojo darbą, jo prasmę 
kalbėjo L. Daugėlienė.

Pačiai L. Daugėlienei didžiau-
sią įtaką padarė lietuvių kalbos 
mokytoja. „Deja, vardo jau ne-
pamenu. Tai buvo mokytoja Bal-
trūnienė, jos tarp mūsų nebėra. 
Erudicija, apsiskaitymas – tai da-
lykai, kurie jau tuomet man buvo 
labai svarbūs. Ji sakydavo: „gerbk 
save ir kitus“, ir pati to laikėsi. Jos 
pamokose viskas būdavo tikslu, 
kokybiška. O pati nuo mažens no-
rėjau būti mokytoja. Jau būdama 
darželyje sodindavau meškiukus 
prie lentos, bardavau juos (juo-
kiasi). Visada norėjau būti mo-
kytoja ir būtinai – matematikos. 
Skaičiuoti mokėti turi visi. Nuo 
mokyklos suolo buvau tiksliukė“, 
– prisiminimais pasidalijo moky-
toja Loreta Daugėlienė. 
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ar džiaugiatės savivaldybės kalėdine dovana?

dirbtinė eglutė, girliandos, žaisliukai: 
kur dėti, kai nebedžiugina?

sena ir nebegraži dirbtinė eglutė, nusibodusios puošme-
nos: kiek iš jų naudos?

atsinaujinimo, kitokių, nematytų ar išraiškingesnių 
grožio formų poreikis šventiniu laikotarpiu tik sustiprė-
ja. Vieni imasi rankdarbių, pina adventinius vainikus iš 
augalinių elementų, kiti gi ieško naujo dizaino puošmenų 
parduotuvėse. sena, gal prieš penkmetį pirkta plastikinė 
eglutė irgi nebeatrodo graži, nebeteikia džiaugsmo, dulka 
sandėliuke. kur dėti anksčiau džiuginusį gėrį ir ar jis dar 
gali būti kam nors naudingas?

Plastikinė eglutė, deja, 
į plastiką nebepavirs

„Nutarę išmesti nebereikalin-
gą, praradusią estetinę išvaizdą 
ar sulūžusią plastikinę eglutę 
turėtume ją pristatyti į stam-
biagabaričių atliekų aikštelę 
arba nešti į mišrių komunalinių 
atliekų konteinerį. Deja, nors 
tokios eglutės didžiąja dalimi 
gaminamos iš plastiko, šis plas-
tikas dažniausiai nepriskiriamas 
perdirbamų medžiagų kategori-
jai. Būtų klaida tokią eglutę ar iš 
panašaus plastiko padarytą gir-
liandą mesti į plastiko pakuočių 
atliekoms skirtą konteinerį, nes 
pastarieji konteineriai yra skirti 
pakuočių ir perdirbimui tinka-
moms atliekoms, kurios galėtų 
tapti žaliava naujų produktų 
gamybai“, – aiškina Pakuočių 
tvarkymo organizacijos (PTO) 

viešinimo ir marketingo specia-
listė Eglė Razbadauskaitė. 

Ji taip pat atkreipia dėmesį, 
kad plastikinės eglutės ar į jas 
panašios girliandos tik užteršia 
plastiko pakuočių atliekoms skir-
tų konteinerių turinį, šias atliekas 
tampa sunku rūšiuoti, pablogina-
ma perdirbimui skirtų atliekų ko-
kybė. Galiausiai neperdirbamos 
plastikinės eglutės – geriausiu 
atveju – sudeginamos, išgaunant 
energiją, blogiausiu atveju – nu-
gula į sąvartynus.

Plastikinę turėtume 
naudoti 10 metų

„Manau, geriau tokių plasti-
kinių eglučių iš viso atsisakyti. 
Bent iki to laiko, kol bus sukur-
tos lengvai perdirbamos. Vis 
dėlto atrodo, kad pastaruoju 
metu labiau linkstama naudotis 

gyvų eglučių augintojų siūloma 
produkcija. Yra apskaičiuota, 
kad dviejų metrų dirbtinės eglu-
tės gamyba sukuria 40 kilogra-
mų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išlakų, o tai yra daugiau nei 
dvigubai nei tikro medelio, kuris 
gyvenimą baigtų sąvartyne, bei 
10 kartų daugiau nei eglutės me-
delio, kuris po švenčių būtų su-
deginamas“, – atkreipia dėmesį 
E. Razbadauskaitė. 

Pasak jos, būtų gerai prisi-
minti ir kitą apskaičiuotą for-
mulę: dirbtinė Kalėdų eglutė 
mažesnį poveikį aplinkai nei 
tokio paties dydžio tikra turėtų 
tik tuo atveju, jei plastikinę nau-
dotume mažiausiai 10 šventinių 
sezonų. Tad jei turima dirbtinė 
mums jau visai nebemiela, o vis 
dar galėtų būti tinkama naudoti, 
galėtume ją pasiūlyti kitiems – 
pažįstamiems ar per daiktų ati-
davimo platformas.

eglutės žaisliukų atliekos – 
ne žaliava

Laukiant švenčių, dėliojant 
ankstesniais metais įsigytas 
Kalėdų puošmenas, gali kilti 
panašių galvosūkių: kur dėti su-
dužusius ar sulūžusius, praradu-
sius gerą išvaizdą stiklinius ar 
plastikinius eglutės žaisliukus? 

Ar jie dar kam nors tinkami?
„Nebetinkami žaisliukai turė-

tų keliauti į mišrių komunalinių 
atliekų konteinerius, o ne į stiklo 
ar plastiko pakuotėms skirtus 
konteinerius. Pastarieji kontei-
neriai skirti pakuočių atliekoms 
ir antrinėms žaliavoms, t. y. 
atliekoms, kurios gali būti per-
dirbamos. Tiek stikliniai, tiek 
plastikiniai žaisliukai paprastai 
yra pagaminti iš perdirbimui 
netinkamų medžiagų“, – paste-
bi PTO atstovė.

Jei žaisliukai tiesiog nusibodo, 
nebetinka prie interjero, dar ne-
reiškia, kad jų nereikia kam nors 
kitam – šias puošmenas irgi ga-
lima atiduoti kitiems. E. Razba-
dauskaitė taip pat primena, kad 
kūrybiški žmonės bei šeimos, 
turinčios vaikų, galėtų prisiminti 
galimybę kai kurias puošmenas 
pasigaminti ir iš nebenaudojamų 
pakuočių. Popierius, spalvotas ar 
blizgus, įvairių formų plastikas 

neretai būna nesunkiai trans-
formuojamas į įdomias dekora-
cijas, jų pavyzdžių ir patarimų, 
kaip tai daroma, šiuo metu inter-
nete tik daugėja. 

apie VšĮ Pakuočių 
tvarkymo organizaciją

VšĮ Pakuočių tvarkymo or-
ganizacija – tai pelno nesie-
kiantis viešasis juridinis as-
muo, kurio tikslas – gamintojų 
ir importuotojų pavedimu plė-
toti efektyvią pakuočių atliekų 
tvarkymo sistemą bei vykdyti 
visuomenės švietimo ir infor-
mavimo veiklą, įgyvendinti 
teisės aktuose įtvirtintas ga-
mintojams ir importuotojams 
pareigas, siekiant  įvykdyti LR 
Vyriausybės nustatytas apmo-
kestinamosios pakuotės atlie-
kų tvarkymo užduotis.

daugiau informacijos: ne-
ringa Baranauskienė, strategi-
nių santykių valdymo agentū-
ra „flow“, tel. +370 699 95672, 
e. paštas neringa@theflow.lt. 

Užsak. Nr.1167

anykščių rajono savivaldybė pasirūpino, kad šventiniu laikotarpiu anykščių mieste per 
visą naktį, o kitose rajono vietovėse iki 2 val. būtų apšviečiamos gatvės. ar per kalėdas 
pasinaudosite galimybe naktimis pasivaikščioti po apšviestą miestą ir rajono gyvenvietes? 
kur ketinate eiti, ką aplankysite? kokia dar anykščių rajono savivaldybės dovana, be il-
gesnio gatvių apšvietimo, Jus pradžiugintų per šias šventes?

aldona: „Užtektų, kad 
šviestų kaimuose iki 20.30, 
nes vėliau niekas niekur neina. 
O per Kalėdas šviesti per naktį 
nereikia, reikia tik per Naujus 
metus. Kai bus daugiau švie-
sos, gal mažiau bus sprogdini-
mo  saliutų ir gąsdinimo nami-
nių gyvūnų.“

Gyvenu prie stulpo: „Kai 
valdė KGB KAPITONAS, tai 
per Kalėdas šviesdavo visą 
naktį, o apšvietimą įjungdavo 
tik po lapkričio 1 dienos. Prie 
Venetos pradėjo daryti pro-
tingai, Gališanka nesugadino. 
Prie Ligitos apšvietimą įjun-
gia nuo spalio ir miesteliuose 
šviečia valanda ilgiau.“

Cirkas: „Alkana, nuskurdus 
tauta ir sumokės už elektrą, negi 

(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. 

botanikas iš savo kišenės ?“
atsakymas: „ aš nei alkanas, 

nei nuskurdęs. Reikia dirbti ir 
užsidirbsi. Bet dirbti, o ne imi-
tuoti darbą. O dėl šviesų, tai 
čia kažkokia atgyvena. Kituo-
se miestuose dega visu tamsiu 
metu ir jokių problemų.“

nikulinas: „ kam tau elektra, 
bambaliniui, jei visą gyveni-
mą įpratęs gyventi valdiškose 
laisvės apribojimo įstaigose?“

Zosė de la' antosė: „Kie-
kvienam po 1000 eurų! Stai-

giai, iki Kūčių!!!“
Cha cha cha: ir iš to dabar 

daromas piaras savivaldybei, 
tikintis dar palankiasnių ben-
dradarbiavimo kontrakto sąly-
gų :).

Paskelbkite geriau su kokiu 
deficitu užbaigs metus savi-
valdybė ir ar be skolinimosi 
2022 metais galės užtikrinti 
apyvartines lėšas, reikalin-
gas pagrindinių savivaldybės 
funkcijų veiklai apmokėti?

„Anykštos“ redakcijoje laikraštį „Anykšta“ ir žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ galite už-
prenumeruoti savo artimiesiems, kaimynams, draugams. Tai puiki dovana Kalėdų proga!

Padovanok savo artimajam „anykštos“ ir „aukštaitiško formato“ prenumeratą, ir 
jis Jus atsimins visus metus. 

Šventinio dizaino dovanų kuponą galite užsakyti: elektroniniu paštu reklama@anyksta.lt ir 
telefonais (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.



  
SKELBIMAI

perka

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 

Jums nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 

redakcijoje - Vilniaus g.29, 
Anykščiai. Tel. (8-381) 59458.

El.p. reklama@anyksta.lt

Asmeninis skelbimas, jeigu jame tik 
vienas žodis ir telefono numeris, antradienio „Anykštoje“ 

kainuos 5 eurus, šeštadienio „Anykštoje“ kainuos 6 eurus.
Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. Tel.: (8-381) 594 58. 

El.p. reklama@anyksta.lt
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horoskopas
aVinas. Jūsų planuose šią 

savaitę - dideli bendri sumany-
mai. Jūs galite išvengti nesutari-
mų, jeigu tiksliai pasiskirstysite 
įvairias užduotis ir suplanuosite 
atsarginius veikimo būdus. 

Jautis. Šią savaitę pagaliau 
turėtumėte suprasti, kad einate 
klaidinga kryptimi. Visiškai ne-
suprantate emocinės problemų 
šeimoje prigimties. Iš to ir kyla 
įvairiausios problemos. 

dVyniai. Kažkas šią savai-
tę elgsis taip nekorektiškai, kad 
perpildys jūsų kantrybės taurę. 
Galimi nesutarimai su partneriu 
dėl jo finansinio neatsakingumo. 
Šeimos nariai gali turėti proble-
mų, kurių jūs negalite išspręsti.

VėŽys. Šią savaitę vargu ar 
pavyks nuveikti kokių ypatingų 
darbų. Rutina darbe ir namuose 
neleidžia ramiai atsiduoti roman-
tiško flirto malonumams. Kantry-
bės! Jei tinkamai elgsitės, geresni 
laikai netruks ateiti. 

LiŪtas. Būsite nenuoširdus, 
nors ir draugiškai nusiteikęs. Pa-

bandykite išvengti ginčo. Neieš-
kokite atpirkimo ožio, jei jums 
nesiseka! Geriau prisipažinkite, 
kad reikalus sugadinote pats ir 
tik jūsų reikalas yra ištraukti ve-
žimaitį iš balos. 

merGeLė. Daugybė darbų 
užgrius jus taip ir nespėjusį tin-
kamai pasiruošti. Pradinius sun-
kumus gali padėti įveikti šeima 
ar draugai. Svajojate apie kelionę 
į egzotišką šalį, bet vargu ar arti-
miausiu laiku šiai svajonei lemta 
išsipildyti.

sVarstykLės. Karjera 
gali pareikalauti finansinių aukų 
ar net vertybių korekcijos. Ne-
siduokite išmušamas iš vėžių. 
Jei paaukosite dalį savo laisvės 
siekdamas padėti kitiems, jums 
bus keleriopai atlyginta. Šeimoje 
galimi konfliktai ir nesutarimai, 
bet tai dar nereiškia, kad nemy-
lite sutuoktinio...

skorPionas. Savaitės pra-
džioje jus gali išmušti iš vėžių. 
Jums atrodys, kad visi jus tyčia 
erzina ir persekioja. Karštligiš-
koje situacijoje jūsų santūrumas 
kitiems atrodytų patraukliai ir 

jums išeitų tik į naudą. 
šauLys. Kažkas kaltas dėl 

ištikusios sumaišties. Tačiau kas? 
Apskritai elgiatės apsukriai ir ži-
note tiksliai, kaip išvengti klaidų. 
Sėkmė darbe padės išspręsti ir 
savaitgalį kilsiančias problemas 
namie.

oŽiaraGis. Galite patirti 
smulkių materialinių nuostolių 
ir susigadinti nuotaiką. Pirmo-
mis savaitės dienomis nuveiksi-
te tikrai nemažai darbų, bet nuo 
trečiadienio turėtumėte pajusti 
augantį pasipriešinimą jums. 

Vandenis. Darbe galima 
įtampa. Šią savaitę įvyks sandė-
ris, kurio labai tikėjotės. Nedels-
damas sutikite dirbti pagal šią su-
tartį. Apskritai šią savaitę turite 
gerų šansų. Galbūt greitai nieko 
panašaus nesulauksite.

ŽuVys. Šią savaitę žmonės 
jus stebins kaip tik tuo momentu, 
kai jau manysite juos perpratęs. 
Iš nieko nesitikėkite pernelyg 
daug ir pernelyg greitai. Jei nuo-
lat prisiminsite savo šeimos ver-
tybes, reikiamu momentu jums 
nebus sunku pasakyti „ne“.

parduoda

Nuo 2022 sausio mėn. 01 d. laikinai 
užsidaro firminė parduotuvė – 
J. Biliūno g. 38, Anykščiai.

Ieškome naujų komercinių patalpų. 
Kreiptis tel. (8-698) 13147.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3452/0001:255), esančio 
Pelyšų I k., Viešintų sen., Anykščių r. sav., savininko turto paveldėtojus, 
kad UAB ,,Anykščių matininkas“ matininkas Julijonas Jurkėnas, kvalifi-
kacijos pažymėjimo Nr.2M-M-1760, atliko žemės sklypų (projektiniai Nr. 
518-2 ir 522-1), esančių  Pelyšų I k., Viešintų sen., Anykščių r. sav. ribų 
ženklinimo darbus.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3452/0001:124), esančio 
Navikų k., Viešintų sen., Anykščių r. sav, bendrasavininkę, kad UAB 
,,Anykščių matininkas“ matininkas Julijonas Jurkėnas, kvalifikacijos pažy-
mėjimo Nr.2M-M-1760, atliko žemės sklypo (projektinis Nr.274-1) esančio 
Navikų k., Viešintų sen., Anykščių r. sav. ribų ženklinimo darbus.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3410/0003:106), esančio 
Kiaušagalio k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav., savininkės turto pavel-
dėtojus, kad UAB ,,Anykščių matininkas“ matininkas Julijonas Jurkėnas, 
kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1760, atliko žemės sklypo (projektinis 
Nr. 867-2), esančio  Kiaušagalio k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. ribų 
ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis į 
įmonę UAB ,,Anykščių matininkas“ adresu J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, 
el. p. julijonas.jurkenas@anmat.lt arba telefonu (8-615) 52931. 

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.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai miškus: brandžius, 
bręstančius, jaunuolynus, mal-
kinius. Dirbamą žemę, apau-
gusią krūmais ir medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

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 .

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIOGIAI PErKA 

MIšKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

Perkame
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę kurklių, anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 tel.  (8-687) 76191.

Kuras

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

Tel. (8-656) 01913.

Aukštos kokybės granu-
les, briketus bei malkas. 
Pristatymas visoje Lietuvoje. 

Tel. (8-613) 35875 ir 
www.briqs.lt

Kita

Svilintas kiaulių puseles. 
Atveža.

Tel. (8-611) 34567.

Anykščių rajono savivaldybėje lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) 
parama žemės ūkiui alternatyvioms veikloms skatinti padėjo įkurti naują darbo vietą.

Jos įsikūrimą ir plėtrą remia (KPP) veiklos sritys „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo 
vietovėse“. Parama skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto 
lėšų. Tokia parama pasinaudojo ir Anykščių rajono savivaldybės gyventojas Aurimas Pilkauskas. 
Jis Svėdasų seniūnijos Vikonių kaime įgyvendina projektą „Variklinių transporto priemonių tech-
ninė priežiūra ir remontas“. Šio projekto įgyvendinimui skiriama 17220,00 Eur dydžio paramos 
suma, kuri išmokama dalimis (50 proc. avansas, o likusi dalis tinkamai įgyvendinus verslo planą). 
Projekto įgyvendinimo metu pastatytas pastatas ir įsigyti darbui reikalingi įrankiai bei įkurta viena 
darbo vieta. Aurimas, pasinaudojęs 
KPP lėšomis verslui pradėti kaime, 
neslepia, kad tokia parama – didelis 
ramstis, ir ragina kitus nebijoti

įgyvendinti savo sumanymų ir prisi-
imti įsipareigojimų.

įvairūs

pametė

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.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Važiuojančius ir nevažiuo-
jančius automobilius. Išsiveža 
patys. Atsiskaito vietoje. 
Utilizuoja automobilius. Išrašo 
sunaikinimo pažymėjimus.

Tel. (8-609) 31414.

Gruodžio 24 d. apie 20 val. 
prie Kęstučio g. 59 pamestas 
laikrodis. Radusiam atsilygins.

Tel. (8-685) 51564.
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tomas, Gentvainas, Gaja, 
teofilė.

inga, ivita, irvita, ingeborga, 
kantvilas, Vaidilutė, ema, 
kamilė.

šiandien
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vardadieniai

Iš kambario sklinda mergi-
nos rauda:

- Kiaulė tu! Išsigimėlis! Gy-
venimą man sugriovei, savo 
jaunystę tau paaukojau ir ką 
gero iš tavęs gavau?

- Dukrele, baik vieną kartą su 
savo aukštojo mokslo baigimo 
diplomu kalbėtis! - pasigirsta 
riksmas iš virtuvės.

***
Kalbasi du draugai:
- Iš kur tau mėlynė paakyje?
- Ai, sekmadienį prie pietų 

stalo meldėmės ir aš toj vietoj, 
kur „ir apsaugok mus viešpa-
tie nuo pikto“, į uošvę pažiū-
rėjau...

***
Kūno kultūros mokytojas:
- Rūkaliai išeina į priekį!
Išėjo keletas mokinių.
- Tie kas nerūko - bėgat 300 

m. O mes parūkysim, kol jie 
grįš...

***
Stovi autobusas stotelėje. 

Vairuotojas išsitraukia butelį 
degtinės ir klausia keleivių:

- Ar kas nors nori?
Visi keleiviai tyli. Tada vai-

ruotojas išgeria visą butelį ir 
išsitraukia antrą.

- Ar kas nors gers?
Visi keleiviai pratylėjo. Tada 

vairuotojas išgeria ir antrą. 
Paskui išsitraukia motocikli-
ninko šalmą ir sako:

- Na, ką, mirtininkai, pasiva-
žinėsim?

***
- Aš žaviuosi dviem žmo-

nėm: Gagarinu ir Niutonu. 
Vienas pabandė pabėgt iš šitos 
planetos, o kitas įrodė, kad jam 
nė velnio nesigaus!

dantų protezavimo kompensavimas – 
kam priklauso ir kur kreiptis?
dantų praradimo problema Lietuvoje yra ganėtinai opi – 

apie 30% vyresnių nei 65 metų amžiaus lietuvių neturi savų 
dantų. netekus kelių ar visų dantų vyksta negrįžtami biolo-
giniai pokyčiai: nyksta žandikaulio kaulas, keičiasi sukan-
dimas, krypsta šalia esantys dantys, likę dantys neatlaiko 
protezams tenkančio krūvio, sutrinka virškinimo sistema, 
taip pat nukenčia žmogaus socialinis gyvenimas. nesvarbu, 
kiek ir kurioje vietoje trūksta dantų, šią problemą būtina 
spręsti nelaukiant.

„Išimamų dantų protezų pa-
skirtis – atkurti prarastų dantų 
estetiką ir funkciją, todėl svarbu, 
kad pacientui parinktos proteza-
vimo ir dantų sustatymo metodi-
kos leistų pritaikyti geresnius ir 
išimamus dantų protezus atitin-
kančius okliuzijos ir artikulia-
cijos reikalavimus“ , – pasako-
ja odontologijos klinikų tinklo 
pardavimų vadovė Laura Bu-
kaveckienė. „Primename, kad 
asmenims, turintiems teisę dan-
tis protezuoti Privalomojo svei-
katos draudimo fondo (PSDF) 
lėšomis, visose CLINIC | DPC 
klinikose iki 2022 metų sausio 
31 d. išimami dantų protezai bus 
gaminami be papildomos prie-
mokos“, – teigia pašnekovė.

CLINIC | DPC laboratorijoje 
dirbantys technikai pasižymi 
dideliu teorinių žinių ir prakti-
nių įgūdžių bagažu, kurio dėka 
pagamina gerai fiksuojamas, 
lengvas, estetiškas ir sandariai 
priglundančias prie dantenų 
išimamų dantų protezų plokš-
teles. Dantų technikai visas 
plokšteles formuoja pagal sfe-
rinę plokštumą – taip geriau 
atstatoma kramtymo funkcija. 
Netinkamai pagamintas pilnas 
išimamas dantų protezas, kai 
netolygiai paskirstomas kram-
tymo krūvis, pagreitina žandi-
kaulio kaulo nykimą.

Pašnekovė tikina, kad kli-
nikos gydytojai odontologai 
ir dantų technikai glaudžiai 
bendradarbiauja norėdami už-
tikrinti kokybišką darbą ir ga-
mina protezus, kurie ne tik bus 
patogūs pacientui, bet grąžins 
išnykusią kramtymo, kalbos 
funkciją ir estetinį vaizdą.

nebereikia pas šeimos 
gydytoją
Norintiems ir turintiems teisę 

dantis protezuoti Privalomo-
jo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) lėšomis, pasikeitusi 
tvarka ne tik sumažina darbo 
krūvius šeimos gydytojams, bet 
ir sutrumpina protezų gavimo 
procedūrą pacientams. Plačiau 
apie tai papasakoti sutiko ir 
mūsų pašnekovė.

„Anksčiau norintiems dantis 
protezuoti Privalomojo svei-
katos draudimo fondo lėšomis 
tekdavo apsilankyti pas šei-
mos gydytoją, kuris išrašydavo 
siuntimą pas odontologą. Po 
apsilankymo pas odontologą 
pacientui reikėdavo kreiptis į 
Teritorines ligonių kasas. Dabar 
odontologai įgavo teisę be šei-
mos gydytojo siuntimo suvesti 
į sistemą reikiamus duomenis ir 
pasitikrinti, ar pacientui priklau-
so kompensavimas. Pirmiausia 
gydytojas odontologas įvertina 
paciento burnos ir dantų būklę, 
tuomet priima sprendimą koks 
gydymas bus reikalingas. Jei tai 
protezavimas, gydytojas tikrina 
TLK duomenis ir registruoja 
pacientą gydymui“, – pasakoja 
L. Bukaveckienė. – „Trumpai 
tariant, viską už jus sutvarkysi-
me mes, jums tereikia apsilan-
kyti vienoje iš dvylikos CLI-
NIC | DPC klinikų”.

Asmenims, turintiems teisę 
gauti kompensuojamas dantų 
protezavimo paslaugas ir ku-
riems buvo nustatytas dantų 
protezavimo pagrįstumas, ne-
bereikės rašyti prašymo įtraukti 
į laukiančiųjų sąrašą ir laukti te-
ritorinių ligonių kasų patvirtini-

mo. Nustačius teisę ir pagrįstu-
mą gydytojams odontologams 
teliks suvesti duomenis į Elek-
troninės sveikatos paslaugų ir 
bendradarbiavimo infrastruktū-
ros informacinę sistemą (ESP-
BI) ir asmenį užregistruoti Eilių 
ir atsargų valdymo informacinės 
sistemos Dantų protezavimo po-
sistemyje (EVIS DP).

dažniausiai pacientų 
užduodami klausimai
Pasikeitusios sąlygos daliai 

pacientų sukėlė sumaišties ir 
paliko neatsakytų klausimų, 
todėl CLINIC | DPC klinikos 
atstovė pasistengė atsakyti į 
dažniausiai pasitaikančius.

kas turi teisę į PSDF biu-
džeto lėšomis kompensuojamą 
dantų protezavimą?

L. Bukaveckienė teigia, kad 
dažniausiai žmonės net nežino, 
jog jiems priklauso teritorinių li-
gonių kasų kompensacija. „Ne-
retai sulaukiame skambučių, 
kai laikraštyje perskaitę skelbi-
mą žmonės tikslinasi, ar nemo-
kamai dedame dantis. Trum-
pas atsakymas – taip, išimami 
standartiniai protezai, abiems 
žandikauliams, finansuojami iš 
PSDF lėšų. dedame, tačiau ne 
visiems. Tokią teisę turi šie ap-
draustieji: asmenys, kuriems su-
kako senatvės pensijos amžius; 
vaikai iki 18 metų; asmenys, 
pripažinti nedarbingais arba iš 
dalies darbingais; asmenys, ku-
riems buvo taikytas gydymas 
dėl burnos, veido ir žandikaulių 
onkologinės ligos“.

ką daryti, jeigu noriu gauti 
protezavimo kompensaciją?

Reikia keiptis į kliniką, kuri 
pasirašiusi sutartį su TLK. Kli-
nikų tinklas CLINIC | DPC to-
kią sutartį sudaręs, todėl norint 
gauti protezavimo paslaugas 
galima kreiptis į bet kuriame 
mieste esančią mūsų kliniką, 
kurioje gydytojas nustatys, ar 
asmeniui gali būti teikiamos 
kompensuojamos dantų prote-

zavimo paslaugos.
kokią sumą kompensuoja 

valstybė ir ar man reikės pri-
mokėti?

Pirminė konsultacija, įskai-
tant apžiūros priemonių rinki-
nį kainuoja 10 eur., reikiamų 
dokumentų suruošimas ligonių 
kasai kainuoja simbolinį 1 eur. 
Pacientams, kuriems reikalin-
gi išimami protezai,  CLINIC 
| DPC klinikose odontologai, 
sutvarkę visus reikiamus do-
kumentus, pagamins juos ne-
mokamai. Kitos paslaugos 
apmokamos pagal patvirtintą 
klinikos kainininką.

ką reikia žinoti norint 
pradėti gydymą 
ClINIC | DPC klinikose?
Pašnekovės teigimu, pro-

tezų kompensaciją norintys 
gauti asmenys tiesiog turėtų 
paskambinti klinikos telefonu 
+370 632 00 005 ir registruotis 
pas gydytoją konsultacijai.

konsultuokitės nuotoliniu 
būdu
Besirūpindami savo pacientų 

saugumu ir norėdami suteikti kuo 
didesnį patogumą siūlome nuo-
tolines konsultacijas internetu. 
Net neabejojame, kad jauniems 
pacientams tokia paslauga ne-
kelia jokios nuostabos, tačiau ja 
pasinaudoti skatiname ne tik jau-
nuolius, bet ir jų garbaus amžiaus 
artimuosius. Išklausysime nusis-
kundimus ir lūkesčius, supažin-
dinsime su gydymo galimybė-
mis. Beliks tik išsirinkti tinkamą 
laiką ir atvykti gydymui!

Vadovaujamės principu, kad 
nėra padėties be išeities, todėl 
imamės visų priemonių, kad 
šiuo nestabiliu laikotarpiu mūsų 
pacientai susidurtų su kuo ma-
žiau sunkumų. Galvojate apie 
išimamus dantų protezus, o gal 
tokių reikia jūsų artimajam? Su-
sisiekite ir CLINIC | DPC klini-
kos darbuotojais, kurie atsakys 
į visus iškilusius klausimus.

Užsak. Nr.1179

CLINIC | DPC odontologijos klinikų tinklo pardavimų va-
dovė Laura Bukaveckienė.


